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1. Опис навчальної дисципліни

Заочна форма

Найменування показників

Галузь знань,
спеціальність, освітня
програма, освітній
ступінь
01 Освіта

Заочна форма навчання

Характеристика навчальної
дисципліни

Вибіркова

012 Дошкільна освіта

Кількість годин/ кредитів 150/5

Дошкільна освіта

Рік навчання – 2
Семестр 4
Лекції – 12 год.
Практичні – 10 год.
Самостійна робота – 110 год.

ІНДЗ: немає

Бакалавр

Консультації – 18 год.

Форма контролю: залік
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ.
Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами знань та
практичних умінь діагностичної, консультаційної,
профілактично-корекційної та
розвиваючої роботи з дітьми адаптаційного періоду та їх батьками у ДНЗ.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
– формування у студентів теоретичної бази знань про сутність, види, функції
педагогічної підтримки дитини;
– висвітлення особливостей діяльності вихователя в умовах педагогічної підтримки
дітей у період адаптації до ДНЗ;
– оволодіння студентами відповідними компетентностями;
– підготовка до практичного втілення набутих знань у сучасних умовах діяльності
дошкільних навчальних закладів.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Навчальна дисципліна спрямована на:
стимулювання творчої активності студентів;
на формування вмінь приймати оптимальне рішення в конкретній ситуації подолання
труднощів, які виникають у дітей в період адаптації;
на сприяння розвитку проблемно-пошукового мислення студентів;
формування у них професійно-педагогічних компетентностей, які сприятимуть подальшій
педагогічній роботі.
В результаті сформованості у майбутніх вихователів діагностично-прогностичної
компетентності, студент зможе виявити індивідуальні особливості кожної дитини,

діагностувати рівень її розвитку, виявляти труднощі, що виникають у дитини в період
адаптації, використовувати дослідницькі методи професійної діяльності. Сформованість
організаційно-педагогічної компетентності сприятиме успішному плануванню та
прогнозуванню педагогічної підтримки, педагогічному управлінню поведінкою та різними
видами діяльності дітей, організації роботи з батьками. За рахунок освітньо-виховної
компетентності студент створюватиме розвивальне середовище та належні умови для
полегшення процесу адаптації, застосовуватиме методи та прийоми роботи з дітьми та
батьками, здійснюватиме індивідуальний підхід до них, встановлюватиме і регулюватиме
взаємини з дітьми. Створення позитивного емоційного клімату в дитячому колективі, охорони
нервової системи, збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного
здоров’я кожної дитини відбуватиметься за умови сформованості оздоровчо-профілактичної
компетентності, забезпечення взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї, організація
інформаційно-просвітницької роботи з батьками – за умов сформованості консультативнокоординальної компетентності.

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Усього

1

2

Кількість годин
у тому числі
Сам.
Лек.
Практ.
роб.
3
4
5

Змістовий модуль 1. Загальні засади педагогічної етики
Тема 1. Психолого-педагогічні аспекти адаптації
25
2
2
дітей 3 року життя до умов ДНЗ
Тема 2. Роль адміністрації, персоналу закладу
25
2
ДНЗ та батьків новачків в процесі адаптації
Тема 3. Технологія супроводу дитини
25
2
2
адаптаційного періоду
Тема 4. Діагностична та профілактична робота з
дітьми, батьками, педагогами щодо адаптації до
25
2
2
умов ДНЗ
Тема 5. Прогнозування адаптації дітей до умов
25
2
2
ДНЗ
Тема 6. Інформаційно - просвітницька робота з
25
2
2
батьками щодо адаптації дітей до умов ДНЗ
Усього годин 150
12
10

Конс.
6

18

3

20

3

18

3

18

3

18

3

18

3

110

18

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

№
з/п

Тема

1
2
3
4
5
6
7
8

Особливості адаптації дітей раннього віку
Розвивальна робота з дітьми адаптаційного періоду
Приклад індивідуальної технології супроводу новоприбулої дитини
Знайомство з майбутніми вихованцями та їх батьками
Спостереження за дитиною під час адаптаційного періоду
Консультаційна робота з батьками
Відхилення в поведінці дитини раннього віку
Найпоширеніші запитання батьків майбутніх вихованців ДНЗ та

Кількість
годин
11
11
11
11
11
11
11
11

9
10

новачків
Як позбутися негативного емоційного стану мами в адаптаційний
період малюка?
Групові форми роботи з педагогами та спеціалістами ДНЗ

11
11

Разом

110

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Дисципліна складається з двох змістових модулів. Тому, підсумкова оцінка за 100бальною шкалою складається з сумарної кількості балів: а) поточне оцінювання з
відповідних тем (максимально 40 балів); б) підсумкове оцінювання з відповідних тем
(максимально 60 балів) за дві модульні контрольні роботи (максимально по 30 балів).

Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Модульний
контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2

Модуль 1
Змістовий модуль 1

Загал
ьна
кільк
ість
балів

МКР
№1

Т. 1

Т. 2

Т. 3

Т. 4

Т. 5

8

8

8

8

8

60

100

Критерії оцінювання
90-100 балів ("відмінно"). Глибоке оволодіння вузловими питаннями по темах.
Системне, усвідомлене використання даної інформації. Встановлення причиннонаслідкових зв’язків між окремими змістовими блоками. Вільна орієнтація і використання
необхідного категорійно-понятійного апарату при розкритті проблеми. Мова чітка і
логічна. Здатність до аналітико-узагальнюючого викладу питання, вміння формулювати
висновки і пропозиції по суті проблеми.
82-89; 75-81 балів ("добре"). В цілому цілісне, усвідомлене оволодіння матеріалом,
віднесеним до даного питання. В окремих випадках рівень засвоєння інформації
недостатній.
Аргументація при відповідях на питання, логічність і взаємозв’язок у викладі
матеріалу дещо занижені. Відчуває труднощі при відповідях на питання, у формулюванні
узагальнень і висновків.
67-74; 66-60 балів ("задовільно"). Фрагментарне, несистемне відтворення
інформації. Наводить лише окремі складові питання, без необхідного усвідомлення і
взаємозв’язку.
59-1 балів ("незадовільно"). Необхідним категорійно-понятійним апаратом не
володіє. Робить безуспішні спроби висвітлення питання на репродуктивному,
механічному рівні. Не розуміє суті питання, відповідає не по суті.
Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для заліку

90 – 100
82 – 89
75 - 81
67 -74
60 - 66

A
B
C
D
E

Зараховано

1 – 59

Fx

Незараховано
(з можливістю повторного складання)
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