
 





  

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Денна форма навчання 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка Нормативна 

 016 Спеціальна освіта 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Загальна кількість 

годин –  90 

Семестр 

4-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь: 

бакалавр 

-   - 

Практичні, семінарські 

 18 год.  4 

Лабораторні 

 12 год. 6 

Самостійна робота 

60 год.  80 

Вид контролю:  

залік залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 

год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (40 % / 60 %); для 

заочної форми навчання – 90 год.: 10 год. – аудиторні заняття, 80 год. – 

самостійна робота. 

 

 



 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – теоретична та практична підготовка студентів до виконання 

кваліфікаційних обов’язків вихователя щодо організації, діагностики та 

планування ігрової діяльності дітей дошкільного віку, методичної роботи з 

питань педагогічного супроводу ігрової діяльності дошкільників з 

психофізичними вадами. 

Завдання курсу: 

- систематизація знань студентів про ігрову діяльність (гру) та методику 

керівництва нею; окреслення змісту ігрової діяльності у програмно-

методичному забезпеченні дошкільної освіти та діяльності спец 

закладів; 

- оволодіння студентами методичними засадами педагогічного 

супроводу ігрової діяльності дітей дошкільного віку; 

- формування умінь доцільно використовувати методи і прийоми 

організації ігрової діяльності в освітньому просторі дошкільного 

навчального закладу, діагностувати ігрові інтереси та вміння дітей, 

планувати ігрову діяльність дошкільників з психофізичними вадами 

розвитку. 

Студенти повинні знати: особливості ігрової діяльності дітей дошкільного 

віку; складові методології ігрової діяльності: принципи, теорії гри, об’єктивні 

закони і закономірності, концепції, підходи, категоріально-понятійний 

апарат, функції гри, структуру ігрової діяльності, класифікацію ігор; зміст 

ігрової діяльності у програмно-методичному забезпеченні дошкільної освіти; 

методичні засади педагогічного супроводу ігрової діяльності дітей 

дошкільного віку з порушеннями психофізичного розвитку. 

Студенти повинні уміти: проектувати ігрову діяльність дітей 

дошкільного віку; використовуючи педагогічні методи і прийоми, які б 

сприяли засвоєнню теоретичних знань з теорії і методики ігрової діяльності 

дітей дошкільного віку, розвитку пізнавальних інтересів, формуванню 



необхідних професійних вмінь і навичок; здійснювати у процесі керівництва 

грою динамічну мобілізацію всіх її структурних на досягнення позитивного 

педагогічного результату; забезпечувати розвивально-виховне ігрове 

середовище у дошкільному навчальному закладі. 

 Компетенції. Соціально-особистісні: розуміння та сприйняття 

етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи 

(принципи біоетики); розуміння необхідності та дотримання норм здорового 

способу життя; здатність учитися; здатність до критики й самокритики; 

креативність, здатність до системного мислення; адаптивність і 

комунікабельність; наполегливість у досягненні мети; турбота про якість 

виконуваної роботи; толерантність. Загальнонаукові компетенції: базові 

уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до 

етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння 

причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності. Інструментальні 

компетенції: навички роботи з комп'ютером; дослідницькі навички. 

Професійні компетенції: сучасні уявлення про принципи організації, 

навчально-методичного забезпечення, та механізми практичної роботи з 

особами, які мають порушення психофізичного розвитку; сучасні уявлення 

про принципи державної політики у сфері корекційної освіти, завдання, 

напрями, зміст, методи, засоби, форми корекційної допомоги особам з 

порушеннями психофізичного розвитку, про шляхи вирішення актуальних 

проблем корекційної освіти; здатність застосовувати сучасні освітні, 

реабілітаційні, інформаційні, технології у роботі з особами, які мають 

порушення психофізичного розвитку в умовах закладів, служб, організацій, 

установ сфери освіти, охорони здоров’я, соціального захисту; базові уявлення 

про основні закономірності, історичні та сучасні досягнення практичної 

роботи з особами, які мають порушення психофізичного розвитку; розуміння 

ролі особистості корекційного педагога у роботі з особами, які мають 



порушення психофізичного розвитку; уявлення про зміст корекційної роботи 

з різними групами осіб з порушеннями психофізичного розвитку та 

диференційованими методами корекційно-компенсаторної, реабілітаційної, 

розвивальної, попереджувальної роботи з ними; базові уявлення про категорії 

осіб з порушеннями психофізичного розвитку, які є суб’єктами корекційної 

освіти; розуміння значення комплексного підходу у наданні корекційних 

освітніх послуг; володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, 

класифікації порушень психофізичного розвитку; здатність застосовувати 

основні теоретичні та практичні методи аналізу та оцінки стану 

психофізичного розвитку осіб, які потребують корекційних освітніх послуг. 

Спеціалізовано-професійні: здатність організовувати та здійснювати 

навчальну, корекційну, розвивальну та виховну роботу з особами, які мають 

порушення психофізичного розвитку з урахуванням структури порушення, 

вікових та індивідуальних особливостей осіб, вимог освітніх стандартів, 

програм навчання та виховання; здатність використовувати професійно-

профільовані знання у діагностичному обстеженні осіб з порушеннями 

психофізичного розвитку; здатність використовувати професійно-

профільовані знання у визначенні етіології, симптоматики, патогенезу, 

психологічних механізмів порушень психофізичного розвитку; здатність 

використовувати професійно-профільовані знання при визначенні рівня 

психофізичного розвитку осіб, що потребують корекційної освіти;  

прогнозуванні їхніх потреб у корекційно-педагогічних, спеціальних 

психологічних,  медичних та соціальних послугах. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

Кредит 1. Методологічно-теоретичні засади ігрової діяльності дітей з 

психофізичними вадами. 

Кредит 2. Програмно-методичне забезпечення ігрової діяльності дітей 

дошкільного віку. 



Кредит 3. Методична робота з організації ігрової діяльності дітей 

дошкільного віку з психофізичними вадами розвитку.  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Денна форма навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Кредит 1.  

Методологічно-

теоретичні засади 

ігрової діяльності дітей 

з психофізичними 

вадами 

30  6 4  20 30  2 2  26 

Кредит 2.  Програмно-

методичне забезпечення 

ігрової діяльності дітей 

дошкільного віку 

30  6 4  20 30   2  28 

Кредит 3. Методична 

робота з організації 

ігрової діяльності дітей 

дошкільного віку з 

психофізичними вадами 

розвитку.  

30  6 4  20 30  2 2  26 

Усього 90  18 12  60 90  4 6  80 



 

 

 

Теми практичних занять (денна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Особливості ігрової діяльності дітей дошкільного віку 4 

2 Класифікація ігор дітей дошкільного віку 2 

3 Зміст програмно-методичного забезпечення ігрової 

діяльності 

4 

4 Планування ігрової діяльності дітей в різних вікових 

групах 

2 

5 Керівництво ігровою діяльністю дітей дошкільного віку 2 

6 Особливості створення ігрового середовища в ДНЗ 2 

7 Форми методичної роботи з педагогами з організації 

ігрової діяльності дітей 

2 

 Разом 18 

 

Теми практичних занять (заочна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Планування ігрової діяльності дітей в різних вікових 

групах 

2 

2 Форми методичної роботи з педагогами з організації 

ігрової діяльності дітей 

2 

 Разом 4 

 

Теми лабораторних занять (денна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні засади класифікації ігор дітей дошкільного 

віку 

2 

2 Сучасне програмно-методичне забезпечення ігрової 

діяльності дітей дошкільного віку за порушеннями 

психофізичного розвитку 

2 

3 Вимоги до організації різних видів ігор дітей 

дошкільного віку з порушеннями психофізичного 

2 



розвитку 

4 Діагностика ігрових інтересів дітей дошкільного віку 2 

5 Особливості створення ігрового середовища в ДНЗ 2 

 Разом 12 

Теми лабораторних занять (заочна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сучасне програмно-методичне забезпечення ігрової 

діяльності дітей дошкільного віку за порушеннями 

психофізичного розвитку 

2 

2 Діагностика ігрових інтересів дітей дошкільного віку 2 

3 Особливості створення ігрового середовища в ДНЗ 2 

 Разом 6 

 

Самостійна робота (денна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Скласти каталог різних видів ігор для дітей дошкільного 

віку (вік за вибором) на обрану тематику 

10 

2 Проаналізувати зміст чинних програм щодо організації 

ігрової діяльності дітей дошкільного віку 

10 

3 Скласти план організації ігрової діяльності дітей (вік за 

вибором) на одне півріччя 

10 

4 Скласти конспект сюжетно-рольової гри (модель за 

вибором) 

10 

5 Розробити модель ігрового середовища в групі ДНЗ (вік 

за вибором) 

10 

6 Скласти конспект ознайомлення дітей з новою 

дидактичною 

грою 

10 

 Разом 60 

 

Самостійна робота (заочна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Скласти каталог різних видів ігор для дітей дошкільного 

віку (вік за вибором) на обрану тематику 

20 

2 Проаналізувати зміст чинних програм щодо організації 

ігрової діяльності дітей дошкільного віку 

10 

3 Скласти план організації ігрової діяльності дітей (вік за 10 



вибором) на одне півріччя 

4 Скласти конспект сюжетно-рольової гри (модель за 

вибором) 

10 

5 Розробити модель ігрового середовища в групі ДНЗ (вік 

за вибором) 

20 

6 Скласти конспект ознайомлення дітей з новою 

дидактичною 

грою 

10 

 Разом 80 

Методи навчання 

За характером подачі навчального матеріалу: словесні, наочні, 

практичні; за організаційним характером навчання: методи організації та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання і 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методи контролю та 

самоконтролю у навчанні, бінарні методи навчання; за логікою сприймання 

та засвоєння навчального матеріалу: індуктивно-дедукційні, репродуктивні, 

прагматичні, дослідницькі, проблемні.  

11. Методи контролю 

Поточне тестування, самостійна робота, модульні контрольні роботи, залік. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS (для І-ІІІ, V,VІ курсів) 

За шкалою ECTS За шкалою університету 
За національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100 (відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

В 80-89 (дуже добре) 
4 (добре) 

С 65-79 (добре) 

D 55-64 (задовільно) 
3 (задовільно) 

Е 50-54 (достатньо) 

FX 35-49 (незадовільно ) 
2 (незадовільно) Не зараховано 

F 1-34 (неприйнятно) 

 

МОДУЛЬ 1 Контр.робота 

1 
Контр.робота 

2 

Сума 

Кр 1 Кр 2 Кр 3 

100 100 100 40 40 300 



13. Методичне забезпечення 

1. Піроженко Т.О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника / 

Т.О. Піроженко. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 152 с. 

2. Пироженко Т.А. Коммуникативно-речевое развитие ребенка: 

монография / Т.А. Пироженко; рецензенты: В.А. Моляко, 

Е.Л. Кононко, В.В. Рыбалка. – К.: Нора-принт, 2002. – 308 с. 

3. Піроженко Т.О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку: 

Навчально-методичний посібник / Т.О. Піроженко. – Тернопіль: 

Мандривець, 2010. – 136 с.  

 

14. Рекомендована література 

Базова: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: М. Богуш, 

дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., 

Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., 

Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк 

Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., 

Якименко Л. Ю. — К.: Видавництво, 2012. – 26 с. 

2. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / 

наук. кер. проекту: О.В. Огнев’юк, К.І. Волинець; наук. кер. програмою: 

О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна; авт . кол.: 

[Г.В. Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець- Білоскаленко, 

С.А. Васильєва, М.С. Вашуленко та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту 

України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ. 
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