
 



 



Додаток 1 

План-графік  

вивчення стану викладання дисциплін 

 і керівництва практикою за  освітньо-професійною програмою 

«Дошкільна освіта» 

у період з 20.09.2022 до 11.10.2022 

Об’єкти вивчення: 

- виконання вимог освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» 

щодо підготовки фахівців, формування компетентностей та 

досягнення програмних результатів навчання; 

- відповідність теми й змісту заняття програмам дисциплін (практики); 

- комплекс методичного забезпечення освітнього компоненту; 

- створення безпечного й ефективного освітнього середовища; 

- доцільність й ефективність форм і стратегій навчання; 

- ступінь задоволеності запитів й інтересів студентів; 

- якість  командної взаємодії учасників освітнього процесу, залучення 

роботодавців; 

- використання сучасних технологій фахової передвищої освіти, 

досвіду педагогів-практиків, наукових досягнень, положень 

нормативних документів; 

- упровадження інноваційних видів діяльності на занятті; 

- підтримка здобувачів освіти, їх мотивація до підвищення рівня 

успішності, самоосвіти, реалізації в майбутній професійній 

діяльності; 

- керівництво самостійною роботою; 

- валідність системи та інструментарію контролю; 

- орієнтування на вимоги Стандарту фахової передвищої освіти зі 

спеціальності   012 Дошкільна освіта освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр», затвердженого наказом МОН 

України №806 від 13.07.2021,  професійного стандарту «Вихователь 

закладу дошкільної освіти», затвердженого наказом Міністерства 

економіки України  №755 – 21 від 19 жовтня 2021, Базового 

компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної 

освіти), затвердженого наказом МОН України № 33 від 12.01.21; 

- академічна доброчесність. 

 

№з/п Освітній компонент Група Викладач Відповідальні 

за стан 

вивчення 

1. Інклюзивна освіта та 

методика співпраці з 

родинами 

20 СЛОБОДНІЧЕНКО 

Анастасія 

СТОЛЯР 

Галина 

2. Теорія і методика 

діяльності сімейного 

вихователя 

20 СЛОБОДНІЧЕНКО 

Анастасія 

БИКОВА 

Олена 



3. Технології/Вступ до 

спеціальності 

20 ГРЕЧАНА Любов ЦИПУРИНДА 

Яніна 

4. Практика в ролі 

помічника 

вихователя 

20 

 

КОСЕНКО Віктор 

 

КІСЄЄВА 

Юлія 

5. Психологія 

(загальна, 

педагогічна, дитяча) 

із психологією 

творчості дітей 

дошкільного віку 

110 ГРЕЧАНА Любов ЦИПУРИНДА 

Яніна 

6. Основи інклюзивної 

освіти 

110 БУЦ Олена БИКОВА 

Олена 

7. Теорія і методика 

діяльності сімейного 

вихователя  

110 ЗЕЛЕНА Олена НОВІКОВА 

Оксана 

8. Практика в ролі 

помічника 

вихователя 

110 ГРЕЧАНА Любов ТАРАСЕНКО 

Олена 

9. Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

210 РУДАК Людмила ТАРАСЕНКО 

Олена 

 

10. 

 

 

Педагогіка 

(загальна, 

педагогічна, дитяча) 

та основи 

педагогічної 

майстерності 

210 БИКОВА Олена МАКСІМОВА 

Літта  

11. Соціологія 210 МЕНДІКОВСЬКА 

Лідія 

КІСЄЄВА 

Юлія 

12. Спостереження та 

пробна практика 

210 НІКІТІНА Марія ГРИШАНІНА 

Світлана 

13. Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

30 КОВАЛЕНКО 

Наталія 

СТОЛЯР 

Галина 

14. Історія української 

державності та 

культури 

30 ГАРМАШ Олексій НОВІКОВА 

Оксана 

15. Методика розвитку 

мовлення і навчання 

елементів грамоти 

30 НОВІКОВА 

Оксана 

МАКСІМОВА 

Літта 

16. Спостереження та 

пробна практика 

30 КУЗЬМЕНКО 

Світлана 

ГРИШАНІНА 

Світлана 

 

 

 



Додаток 2 

План-графік 

презентації та самооцінки діяльності 

навчальних кабінетів для досягнення цілей ОПП 

у період з 20.09.2022 до 11.10.2022 

Об’єкти вивчення: 
1. Наявність у кабінеті: затвердженого плану роботи (лабораторії) на 

поточний рік та його перспективий розвиток; графіка проведення 

індивідуальних консультацій; паспорту кабінету; інструкції з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності; комплексу методичного забезпечення у 

друкованому вигляді.  

2. Рівень якості оформлення: складових КМЗ та навчально-методичних 

матеріалів до нього; оформлення тематичних стендів і ніш у шафі-стінці; 

загального естетичного оформлення.  

3. Рівень якості використання в освітньому процесі: навчально-наочної та 

довідкової літератури, посібників; електронних посібників; технічних 

засобів навчання, інформаційно-комунікаційних технологій. 

4. Рівень дотримання норм охорони праці та безпеки життєдіяльності.                      

5. Рівень озеленення кабінету. 

 

№з/п Назва кабінету 

(лабораторії) 

Відповідальні Відповідальні за 

стан вивчення 

1. Анатомії, фізіології, 

шкільної гігієни 

ШМАКОВА 

Марина 

ТКАЧЕНКО 

Сергій 

2. Кабінет теорії і 

методики фізичного 

виховання 

АБРАВІТОВА 

Наталія 

ЦИПУРИНДА 

Яніна 

3. Лабораторія основ 

інформатики 

ОРДЕНКО Ірина ГРИШАНІНА 

Світлана 

4. Лабораторія основ 

інформатики 

КУЧЕРЕНКО 

Валентин 

МАКСІМОВА 

Літта 

5. Кабінет педагогіки БИКОВА Олена НОВІКОВА 

Оксана 

6. Кабінет іноземних 

мов 

РУДАК Людмила ТАРАСЕНКО 

Олена 

7. Кабінет іноземних 

мов 

ІЛЬЧЕНКО 

Сніжана 

КІСЄЄВА Юлія 

8. Кабінет дитячої 

літератури і методики 

розвитку мовлення 

НОВІКОВА 

Оксана 

БИКОВА Олена 

9. Кабінет української 

мови 

КОВАЛЕНКО 

Наталія 

ГРИШАНІНА 

Світлана 

10. Бібліотека ШЕВЧЕНКО 

Неля 

ТКАЧЕНКО 

Сергій 

11. Читальний зал ШЕВЧЕНКО 

Неля 

БИКОВА Олена 



12. Спортивний зал ТКАЧЕНКО 

Сергій 

СТОЛЯР 

Галина 

13. Тренажерний зал ХОЛОХОЛЕНКО 

Олег 

СТОЛЯР 

Галина 

14. Спортивний 

майданчик 

ТКАЧЕНКО 

Сергій 

НОВІКОВА 

Оксана 

 


