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1. Опис навчальної дисципліни 
Характеристика навчальної 

дисципліни Найменування 
показників  денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 
Обов’язкова  

 
Рік підготовки: 

1-й 1-й 
Семестр 

1-й 1-й 

Загальна кількість 
 годин – 150 
 

Лекції 
20 год. 16 год. 

Практичні 

20 год. 
16 год. 

 
Самостійна робота 

 
110 год. 118год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
контактних – 4 
самостійної роботи  
здобувача – 8  

Вид контролю: екзамен 
 
 
 Метою вивчення навчальної дисципліни «Мультидисциплінарні 
технології фахових методик дошкільної освіти» є формування у здобувачів 
професійної та методичної компетентностей, що дозволяє майбутнім 
фахівцям опанувати системні теоретичні знання та мультидисциплінарні 
технології фахових методик з урахуванням вимог наукової галузі; формувати 
самостійність та критичність педагогічного мислення; розвивати творчі та 
дослідницькі вміння; професійно значимі якості; культуру фахового 
мовлення; здатність створювати та впроваджувати в практику новітні наукові 
технології, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності в системі 
дошкільної, зокрема, інклюзивної освіти; прагнення до саморозвитку та 
самовдосконалення у професії. 
 
 



2. Матриця компетентностей, програмних результатів навчання, методів навчання, методів контролю з 

навчальної дисципліни «Мультидисциплінарні технології фахових методик дошкільної освіти» 

 

Компетентності, які формуються з 
посиланням на шифр відповідно до 

освітньої програми 

Програмні результати навчання з 
посиланням на шифр відповідно до 

освітньої програми 

Методи навчання Методи 
контролю 

Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність) ( за ЗК – 2 ОП) 

Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу (за ЗК – 
4 ОП) 

Здатність працювати в команді (за 
ЗК – 5 ОП) 

Здатність застосовувати набуті 
знання в практичних ситуаціях (за ЗК 
– 8 ОП) 

Здатність організовувати освітній 
процес у закладах дошкільної освіти з 
використанням сучасних засобів, 
методів, прийомів, технологій (за СК 
– 1 ОП) 

Здатність здійснювати 
методичний супровід освітньої 
діяльності закладу дошкільної освіти 
(за СК –2 ОП) 

Здатність створювати та 
впроваджувати в практику наукові 

Впроваджувати інформаційні та 
комунікаційні технології і генерувати нові ідеї 
в організації освітнього процесу закладів 
дошкільної освіти різного типу (за ПРН – 2 
ОП) 

Застосовувати в професійній діяльності 
сучасні дидактичні та методичні засади 
викладання психолого-педагогічних 
дисциплін і обирати відповідні технології та 
методики (за ПРН – 9 ОП) 

Володіти уміннями й навичками аналізу, 
прогнозування, планування, організації 
освітнього процесу в закладі дошкільної 
освіти з урахуванням принципів 
дитиноцентризму, здоров’язбереження, 
інклюзії, розвивального навчання, 
особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-
суб’єктної взаємодії (за ПРН – 10 ОП) 

Дискусія, 
пояснення, бесіда, 
розповідь, метод 
проблемного 
викладення 
матеріалу, метод 
проєктів, 
організація 
вебінарів, 
тренінгів, освітніх 
коучингів, круглих 
столів; створення 
проблемних 
ситуацій, ситуацій 
провокацій і 
зацікавленості, 
метод інтерв’ю, 
інтерактивні ігри, 
змагання, робота 
здобувачів у малих 
групах, командах, 

Усний 
фронтальний 
контроль, 
письмовий 
індивідуальн
ий контроль, 
тестування, 
метод 
самоконтрол
ю, екзамен.  



розробки, спрямовані на підвищення 
якості освітньої діяльності та 
освітнього середовища в системі 
дошкільної, зокрема, інклюзивної 
освіти (за СК – 5 ОП) 

Здатність організовувати науково-
методичну та інноваційну діяльність 
в системі дошкільної освіти (за СК – 
10 ОП). 

Застосовувати набуті знання в практичних 
ситуаціях (за ПРН – 22 ОП) 

Виявляти навички до самовдосконалення, 
самоосвіти та самореалізації в професійній 
діяльності (за ПРН – 23 ОП). 

парах; показ 
фрагментів занять, 
ігор; самостійна 
робота. 
 



3. Структура навчальної дисципліни 
 

Кількість годин 
Денна форма  Заочна форма 

Зокрема зокрем
а 

Назви тем 

У
сь

ог
о 

Л
ек

ц
ії

 

П
ра

к
ти

ч
н

і С
ам

ос
ті

й
н

а 
У
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ог

о 
 

Л
ек

ц
ії

 

П
ра

к
ти

ч
н

і С
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ті

й
н

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Мета, предмет і завдання навчальної 
дисципліни «Мультидисциплінарні 
технології фахових методик дошкільної 
освіти». 

4 2 2 – 4 2 2 – 

Тема 2. Характеристика сучасних 
методологічних підходів у процесі 
підготовки магістрів дошкільної освіти до 
впровадження мультидисциплінарних 
технологій фахових методик. 

4 2 2 – 2 2 – – 

Тема 3 Інноваційні педагогічні технології в 
процесі підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня здобуття освіти. 

6 4 2 – 2 2 – – 

Тема 4. Інноваційні технології STREAM-
освіти в сучасному закладі дошкільної 
освіти. 

11 – – 11 11 – – 11 

Тема 5. Технології раннього розвитку в 
сучасному закладі дошкільної освіти. 

11 – – 11 11 – – 11 

Тема 6. Використання комп’ютерних ігрових 
технологій в освітньому процесі сучасного 
закладу дошкільної освіти. 

11 – – 11 11 – – 11 

Тема 7. Інноваційні технології у 
впровадженні фахової методики «Теорія і 
методика формування елементарних 
математичних уявлень у дітей дошкільного 
віку». 

15 2 2 11 17 2 2 13 

Тема 8. Застосування інноваційних 
технологій у методиці «Теорія та методика 
фізичного виховання дітей дошкільного 
віку». 

15 2 2 11 15 2 2 
 

11 

Тема 9. Впровадження інноваційних 
технологій у методиці «Теорія і методика 
музичного виховання дітей дошкільного 

15 2 2 11 17 2 2 13 



віку». 
Тема 10. Застосування інноваційних 
технологій у методиці «Основи 
природознавства з методикою» 

15 2 2 11 15 – 2 13 

Тема 11. Інноваційні технології у фаховій 
методиці «Теорія і методика образотворчої 
діяльності дітей дошкільного віку». 

15 2 2 11 17 2 2 
 

13 

Тема 12. Інноваційні підходи в роботі з 
дітьми з особливими освітніми потребами. 

15 2 2 11 15 2 2 11 

Тема 13. Використання інноваційних 
підходів у роботі з родинами вихованців. 

13 – 2 11 13 – 2 11 

Усього годин 15
0 

20 20 11
0 

15
0 

16 16 11
8 

 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
 

4.1. Теми лекцій 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 
Денна 

форма 

Кількість 
годин 
заочна 

форма 
1. Мета, предмет і завдання навчальної дисципліни 

«Мультидисциплінарні технології фахових методик 
дошкільної освіти». 

2 2 

2 Характеристика сучасних методологічних підходів у 
процесі підготовки магістрів дошкільної освіти до 
впровадження мультидисциплінарних технологій фахових 
методик. 

2 2 

3 Інноваційні педагогічні технології в процесі підготовки 
здобувачів другого (магістерського) рівня здобуття освіти. 

4 2 

4 Інноваційні технології у впровадженні фахової методики 
«Теорія і методика формування елементарних 
математичних уявлень у дітей дошкільного віку». 

2 2 

5 Застосування інноваційних технологій у методиці «Теорія 
та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку». 

2 2 

6 Впровадження інноваційних технологій у методиці «Теорія 
і методика музичного виховання дітей дошкільного віку». 

2 2 

7 Застосування інноваційних технологій у методиці «Основи 
природознавства з методикою». 

2 - 

8 Інноваційні технології у фаховій методиці «Теорія і 
методика образотворчої діяльності дітей дошкільного 
віку». 

2 2 

9 Інноваційні підходи в роботі з дітьми з особливими 2 2 



освітніми потребами. 
Разом  20 16 

 
4.2. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 
денна 
форма 

Кількість 
годин 
заочна 
форма 

1. Особливості застосування мультидисциплінарного 
підходу в процесі організації освітнього процесу в ЗДО. 

2 2 

2 Особливості впровадження сучасних методологічних 
підходів в освітній процес ЗДО. 

2 – 

3 Використання освітньо-ігрових технологій у роботі зі 
здобувачами другого (магістерського) рівня здобуття 
освіти. 

2 – 

4 Сучасні підходи до організації логіко-математичного 
розвитку дітей дошкільного віку. 

2 2 

5 Сучасні підходи до організації оздоровчої роботи в ЗДО. 2 2 
6 Вплив музичного мистецтва на формування особистості 

дитини дошкільного віку. 
2 2 

7 Екологізація освітнього процесу на засадах сталого 
розвитку. 

2 2 

8 Педагогічні технології розвитку особистості дитини в 
процесі образотворчої діяльності. 

2 2 

9 Використання новітніх технологій у психолого-
педагогічній діяльності з дітьми з особливими освітніми 
потребами. 

2 2 

10 Використання інноваційних підходів у роботі з родинами 
вихованців. 

2 2 

Разом  20 16 
 

4.3. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 
денна 
форма 

Кількість 
годин 
заочна 
форма 

1. Готовність до інноваційної педагогічної діяльності як 
запорука формування у майбутніх вихователів ЗДО 
культури самовираження. 

11 11 

2. Сучасні методики раннього розвитку дітей та їх 
впровадження в освітній процес ЗДО. 

11 11 

3. Виготовлення дидактичних матеріалів для 
дошкільників засобами комп’ютерних технологій 

11 11 

4. Логіко-математична компетентність майбутнього 11 13 



фахівця дошкільної освіти 
5. Педагогічні принципи інноваційної технології 

Єфименка «Театр фізичного розвитку та 
оздоровлення». 

11 11 

6. Інноваційні технології в музичному вихованні 
дошкільників. 

11 13 

7. Інноваційно-пошукова робота педагога в організації 
образотворчої діяльності дітей 

11 13 

8. Заклад дошкільної освіти – осередок для сталого 
розвитку. 

11 13 

9. Готовність майбутніх фахівців дошкільної освіти до 
організації інклюзивної освіти в ЗДО. 

11 11 

10. Впровадження інноваційних форм роботи з родинами 
вихованців ЗДО. 

11 11 

Разом  110 118 
 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 
Результати навчання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 

визначаються у балах, що виставляються згідно з критеріями оцінювання, 
затвердженими в ДДПУ, а саме за 100-бальною шкалою та національною 
п’ятибальною шкалою для екзаменів («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно», «неприйнятно»). 

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 
За національною шкалою За накопичувальною 

100-бальною шкалою Для екзаменів, звітів 
з практики, курсових 
робіт 

Для заліків 

90 – 100 балів відмінно 
75 – 89 балів добре 
60 – 74 балів задовільно 

зараховано 

26 – 59 балів незадовільно 
0 – 25 балів неприйнято 

не зараховано 

 
Оцінку «відмінно» (90-100 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, 

який продемонстрував всебічні, систематичні й глибокі знання навчально-
програмного матеріалу, уміння без похибок виконувати завдання, 
передбачені програмою, опанував основну й додаткову літературу, 
рекомендовану навчальною програмою, засвоїв значущі для майбутньої 
кваліфікації підвалини основних дисциплін, виявив творчі здібності в 
усвідомленні, засвоєнні й застосуванні навчально-програмного матеріалу; 

оцінку «добре» (75-89 балів) заслуговує здобувач вищої освіти, який 
продемонстрував ретельне знання навчально-програмного матеріалу, 
успішно виконав передбачені програмою завдання, засвоїв основну 
літературу, рекомендовану навчальною програмою, показав систему 



засвоєних знань з дисципліни та здатність до їх самостійного поповнення й 
оновлення під час подальшої навчальної роботи й професійної діяльності; 

оцінку «задовільно» (60-74 бали) заслуговує здобувач вищої освіти, 
який продемонстрував знання основного навчально-програмного матеріалу в 
обсязі, потрібному для подальшого навчання та майбутньої роботи за 
спеціальністю, впорався з виконанням завдань, передбачених програмою, але 
припустився помилок у відповіді на екзамені та під час виконання 
екзаменаційних завдань, хоча має необхідні знання для їх усунення під 
керівництвом викладача; 

оцінку «незадовільно» (26-59 балів) виставляється здобувачу вищої 
освіти, який має прогалини в знаннях основного навчально-програмного 
матеріалу, припустився принципових помилок у виконанні передбачених 
програмою завдань, і не може продовжувати навчання без виконання 
додаткових завдань з відповідної дисципліни; 

оцінку «неприйнятно» (0-25 балів) виставляється здобувачу вищої 
освіти, який не надав для перевірки потрібну кількість правильно виконаних 
завдань, пропустив без поважних причин значну кількість занять (більше ніж 
50%), і не може продовжувати навчання без проходження повторного курсу 
навчання. У разі отримання оцінки «незадовільно» здобувач має право на два 
перескладання: викладачу та комісії. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти за лекції 
здійснюється за такими критеріями: присутність здобувача на лекції, 
складання її конспекту та активна участь у перебігу лекції. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих 
під час практичного заняття здійснюється за такими критеріями: 

під час опитувань – за повну й ґрунтовну відповідь на сформульоване 
запитання з теми заняття; 

під час тестування – за правильні відповіді на запитання тесту з теми 
заняття; 

у процесі виконання ситуаційних вправ і завдань – за запропонований 
правильний алгоритм (послідовність) виконання завдання; за знання 
теоретичних основ проблеми, порушеної в завданні. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в процесі 
написання поточних, проміжних контрольних робіт здійснюється за 
правильні відповіді на всі питання роботи. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час 
контрольного заходу здійснюється за правильні відповіді на питання. 

Оцінювання рефератів та презентацій за визначеними темами 
здійснюється відповідно до таких критеріїв: 

 за повноту та використання сучасних концепцій і джерел інформації 
(крім лекційного конспекту, має бути ще не менше трьох джерел інформації); 

 за оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на 
використану літературу та джерела; 

 за наявність змістовних висновків; 



 за глибокі знання навчального матеріалу, що містяться в основних і 
додаткових рекомендованих літературних джерелах. 

У разі виявлення невідповідності результатів навчання окремим 
критеріям із тієї чи тієї форми контролю знань кількість балів, яка 
виставляється здобувачу, може бути знижена: 

 за неповну відповідь; 
 за кожну неправильну відповідь; 
 за невчасне виконання завдання; 
 за недостовірність поданої інформації; 
 за недостатнє розкриття теми; 
 за відсутність посилань на літературні джерела. 

Результати поточних контролів рівня знань здобувачів вищої освіти 
денної та заочної форм (у вигляді певної кількості отриманих балів) 
обов’язково доводяться викладачем наприкінці кожного заняття до їхнього 
відома і виставляються в Журнал обліку роботи академічної групи та є 
підставою для одержання допуску до підсумкового контролю.  

Підведення підсумків поточної роботи здобувачів вищої освіти з 
навчальної дисципліни здійснюється в період від останнього практичного 
заняття до дня консультації перед екзаменом із цієї дисципліни, підставою 
чого є графік екзаменаційної сесії. На останньому аудиторному занятті 
викладач має оголосити здобувачам вищої освіти відкрито (за присутності 
академічної групи) накопичені ними бали поточного оцінювання за 
результатами навчання з навчальної дисципліни, отримані під час лекційних, 
практичних занять та за виконану самостійну роботу. 

Перед екзаменом згідно з розкладом екзаменаційної сесії обов’язково 
проводиться консультація. Під час консультації викладач доводить до відома 
здобувачів, хто з них і з яких причин є не допущеним до екзамену; знайомить 
із порядком проведення іспиту; відповідає на теоретичні чи практичні 
запитання здобувачів, пояснює певні теоретичні положення, аспекти їх 
практичного застосування. 

Допуск до підсумкового контролю з навчальної дисципліни становить 
60 балів, визначається як сумарна мінімальна кількість балів, яку має набрати 
здобувач вищої освіти для отримання позитивної оцінки «задовільно», крок 
шкали – 1. При цьому межа незадовільного навчання становить 59 балів. 

Допуск здобувача вищої освіти до складання екзамену з певної 
дисципліни відбувається незалежно від результатів навчання з інших 
дисциплін. Здобувачі вищої освіти, які за поточним оцінюванням у семестрі 
мають результат навчання з дисципліни 60 балів і вище, можуть, за 
бажанням, бути: 

 звільнені від складання екзамену й отримати в результаті оцінювання 
60 – 80 балів, що відповідають кількості балів поточного оцінювання з 
навчальної дисципліни; 

 звільнені від складання екзамену й отримати в результаті оцінювання 
81 – 100 балів, що відповідають кількості балів поточного оцінювання з 



навчальної дисципліни, за відсутності пропусків занять з усіх предметів 
семестру без поважних причин (до 10%), але за обов’язкового надання в 
деканат виконаних самостійних завдань з відповідної дисципліни; 

 допущені до складання екзамену (у деканат обов’язково надається 
аркуш відповіді здобувача). 

Навчальна дисципліна оцінюється максимальною оцінкою у 100 балів. 
Здобувач вищої освіти може підвищити оцінку, яку він отримав за 

результатами роботи в семестрі, під час складання екзамену в період сесії. 
Якщо здобувач вищої освіти на екзамені отримав оцінку нижчу, ніж за 

результатами роботи в семестрі, у відомість обліку успішності виставляється 
підсумкова оцінка за результатами роботи в семестрі. 

Результати семестрового контролю обов’язково оголошуються 
екзаменатором здобувачам після перевірки їхніх робіт (того ж дня) і 
заносяться у відомість обліку успішності та залікові книжки здобувачів, а 
письмові роботи передаються до деканату на зберігання. 

У разі, якщо здобувач вищої освіти не з'явився в день складання 
екзамену, у відомість обліку успішності ставиться запис «не з'явився». 

Здобувач, який протягом семестру не набрав 60 балів з навчальної 
дисципліни, вважається недопущеним до складання екзамену з цієї 
дисципліни, й у відомість обліку успішності ставиться запис «не 
допущений». 

 
6. Засоби діагностики результатів навчання 

 Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 
навчання є: завдання для поточного та підсумкового контролю, екзамен, 
тестування, реферати, доповіді, есе, демонстрації результатів виконаних 
завдань, досліджень, спроєктованих дидактичних посібників, фрагментів 
занять, студентські презентації та виступи на наукових заходах, інші види 
індивідуальних та групових завдань, участь в інтерактивних формах 
організації занять. 
 Діагностика результатів навчання здобувачів вищої освіти під час 
екзамену відбувається за білетами, кожен з яких містить три завдання 
відповідно до робочої навчальної програми: 
– перше-друге – теоретичні питання; 
– третє – вправа, проблемна ситуація, підготовка фрагменту конспекту 
заняття на задану тему. 

Перелік екзаменаційних питань 
1. Зміст навчальної дисципліни «Мультидисциплінарні технології 

фахових методик дошкільної освіти». 
2. Планування різних форм навчальних занять: лекції, семінарські, 

практичні заняття та самостійної роботи. 
3. Загальна характеристика сучасних методологічних підходів. 



4. Компетентнісний підхід у процесі підготовки магістрів до 
впровадження мультидисциплінарних технологій фахових методик 
дошкільної освіти. 

5. Інтегрований підхід у площині професійної підготовки магістрів до 
впровадження мультидисциплінарних технологій фахових методик 
дошкільної освіти . 

6. Діяльнісний підхід у процесі професійної підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

7. Особистісно-зорієнтований підхід у професійній підготовці 
магістрів. 

8. Поняття «технологія», «освітня технологія», «педагогічна 
технологія», «технологія навчання» в системі освіти. 

9. Загальна характеристика інноваційних педагогічних технологій у 
професійній підготовці магістрів. 

10. Інформаційно-цифрові технології в освітньому процесі ЗВО. 
11. Проєктні технології у процесі підготовки магістрів. 
12. Використання освітньо-ігрових технологій у роботі зі здобувачами. 
13. Мета, предмет та завдання вивчення навчальної дисципліни «Теорія 

і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей 
дошкільного віку».  

14. Сучасні підходи до організації логіко-математичного розвитку дітей 
дошкільного віку. 

15. Форми організації логіко-математичної роботи з дітьми 
дошкільного віку. 

16. Особливості проведення занять з МФЕМУ у різних вікових групах 
ЗДО. 

17. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни «Теорія та 
методика фізичного виховання дітей дошкільного віку». 

18. Сучасні підходи до організації оздоровчої роботи в ЗДО. 
19. Концептуальні засади інноваційної технології з фізичного 

виховання дітей дошкільного віку М. Єфименка. 
20. Педагогічні принципи інноваційної технології Єфименка «Театр 

фізичного розвитку та оздоровлення. 
21. Предмет та основні завдання навчальної дисципліни «Теорія і 

методика музичного виховання дітей дошкільного віку». 
22. Вплив музичного мистецтва на формування особистості дитини 

дошкільного віку. 
23. Інноваційні технології в музичному вихованні дошкільників. 
24. Екологізація освітнього процесу на засадах сталого розвитку. 



25. Структура навчальної дисципліни «Основи природознавства з 
методикою». 

26. Сучасні педагогічні технології формування еколого-педагогічної 
компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти. 

27. Педагогічні технології розвитку особистості дитини в процесі 
образотворчої діяльності. 

28. Інноваційно-пошукова робота педагогів у галузі методики 
образотворчої діяльності. 

29. Спільна робота закладу дошкільної освіти та сім’ї з питань розвитку 
дитини засобами образотворчого мистецтва. 

30. Ідеї, практики і суспільна цінність інклюзивної освіти. 
31. Створення освітнього простору на основі індексу інклюзії. 
32. Інновації в освітньо-виховній діяльності з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 
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