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Статус дисципліни  Навчальна дисципліна обов’язкового компонента   

Загальний обсяг дисципліни:  
кредити ЄКТС / години  

 3 кредити / 90 год. 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять  
Денна форма: лекції (10 год.), практичні (20 год.), самостійна робота (60 

год.)  
Заочна форма: лекції ( год.), практичні ( год.), самостійна робота ( год.)  

Політика дисципліни  Академічна доброчесність. Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання. 

Відвідування занять. Обов’язкове. 

Що будемо вивчати?   Особливості організації виховного процесу дітей з особливими потребами 

раннього і дошкільного віку. 
Чому це треба вивчати?   Курс передбачає забезпечення студентів систематизованими знаннями, 

педагогічними вміннями, методами та організаційними формами 

виховання дошкільників. Спрямування майбутнього педагога на творчу 

діяльність та самореалізацію особистості.  
Яких результатів можна 

досягнути?   
Оволодіти знаннями про інноваційні педагогічні системи і технології 

виховання дітей дошкільного віку, базові теорії виховання особистості, 

основні концепції і технології виховного процесу, закономірності і 

принципи виховання.  
Як можна використати набуті 

знання та уміння?  
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про 

природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовуючи різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та активного ведення здорового способу життя; здатність 

вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях; здатність до розвитку в дітей раннього і 

дошкільного віку базових якостей особистості (довільність, самостійність, 

креативність, ініціативність, свобода поведінки, самосвідомість, 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=10098


самооцінка, самоповага); вміння складати Індивідуальну програму 

розвитку та необхідні для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами документи, бути знайомими з універсальним дизайном в освіті 

та розумним пристосуванням; здатність до індивідуального і 

диференційованого розвитку дітей раннього і дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей. 
Зміст дисципліни  Виховання як соціокультурний феномен. Сучасні теорії виховання. 

Соціальні функції виховання. Діагностика вихованості дошкільників. 

Технологічний підхід в освіті. 

Традиційні технології виховної роботи з дошкільниками з особливими 

потребами. 

Сучасні інноваційні технології в роботі дошкільного навчального закладу. 

Обов’язкові завдання  Здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти має виконувати 

практичні заняття, модульний та підсумковий контролі, ІНДЗ.   

Міждисциплінарні зв’язки  Педагогіка загальна, педагогіка дітей раннього віку, вікова фізіологія з 

основами медичних знань. 
Інформаційне 

забезпечення (з 

репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.)  

1. Войтко В. В. Навчання і виховання дітей з особливими освітніми 

потребами: сучасні підходи. Кропивницький: Видавництво КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», 2016. – 83 с. 

2. Уклад. Т. М. Дука Виховання та розвиток дітей в інклюзивному 

освітньому середовищі. Умань: Жовтий О. О., 2016. – 126 с. 

3. Демченко І. І. Психолого-педагогічні основи корекційно-виховної 

роботи. Умань: АЛМІ, 2015. – 151 с. 

4. Сак Т. В. Особлива дитина: від народження до 6 років: поради батькам. 

К.: Літера, 2008. – 143 с. 

5. Романчук О. Неповносправна дитина в сім’ї та суспільстві. Львів: 

Літопис, 2008. – 329 с. 
Поточний контроль  Виконання практичних, лабораторних  завдань і модульних  контрольних 

робіт, ІНДЗ 
Підсумковий контроль  екзамен  
 

      

   
Розробник Найдюк Ірина Сергіївна 


