
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПП 31 ОРГАНІЗАЦІЯ І МОНІТОРИНГ ПЕДАГОГІЧНОГО 

ПРОЦЕСУ В ДНЗ 

Мета курсу: формування кваліфікаційної компетентності майбутніх 

фахівців з питань нормативно-правових та організаційно-методичних засад 

моделювання педагогічного процесу в ЗДО, здійснення діагностики якості 

дошкільної освіти і проведення моніторингових досліджень. 
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Організація і моніторинг 

педагогічного процесу в ДНЗ» пов’язана з загальною і дошкільною педагогікою та 

психологією, фаховими методиками, основами педагогічної майстерності, 

основами проектної діяльності в ДНЗ. 

Перелік компетентностей, здобуття яких гарантуватиме вивчення 

даної навчальної дисципліни. Сфера реалізації здобутих компетентностей 

під час працевлаштування. 

– здатність до проектування й організації педагогічного процесу в закладі 

дошкільної освіти; 

– здатність до створення розвивального середовища в закладі дошкільної 

освіти;  

– володіння вміннями здійснювати всі види планування роботи ЗДО та вести 

документацію з певних  напрямів  освітньої діяльності; 

– здатність здійснювати підбір педагогічних кадрів для забезпечення 

педагогічного процесу,складати посадові  інструкції фахівців; 

– здатність до проведення різних форм методичної роботи з педагогічним 

колективом в закладі дошкільної освіти,; 

– здатність до здійснення  безперервної освіти педагогічного працівника; 

– здатність до організації і проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО 

та роботи з безпеки життєдіяльності як складових організації педагогічного 

процесу; 

– здатність до організації роботи з питань впровадження інновацій в освітній 

процес та безпосереднього їх впровадження в ЗДО; 

–  здатність до суміщення основної й додаткової освіти в ЗДО; 

– володіння вміннями здійснювати діагностику і моніторинг якості дошкільної 

освіти, оформляти документацію за її результатами: 

– здатність  до співпраці з родинами  та  громадськістю з метою  підвищення  

якості  освіти в ЗДО. 

Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами. 

Змістовий модуль 1. Організація педагогічного процесу 

в системі дошкільної освіти. 

Тема 1. Сутність педагогічного процесу  в ЗДО та нормативно-правова база його 

організації. 

Тема 2. Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу в ЗДО. 

Тема 3. Планування педагогічного процесу в ЗДО. 

Тема 4. Кадрове забезпечення педагогічного процесу в ЗДО. 

Тема 5. Організація і зміст методичної роботи в ЗДО. 

Тема 6. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО та роботи з безпеки 

життєдіяльності як складових організації педагогічного процесу. 



Тема 7. Інноваційна діяльність у педагогічному процесі як умова вдосконалення 

якості освіти. 

Тема 8. Організація основної і додаткової освіти в педагогічному процесі ЗДО.  

Тема. 9. Співпраця з родинами вихованців, школою та громадськістю як чинник 

підвищення якості дошкільної освіти. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS: всього 120 

год., з них: денна форма навчання – 40 год. – аудиторних (20 год. лекційних, 

20 год. практичних занять) і 80 год. – самостійної роботи студентів. 

Форма семестрового контролю – екзамен. 

Викладацький склад: кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методик дошкільної освіти Ватаманюк Г. П. 
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