
Основи Монтессорі-педагогіки 
 
Викладач – д. пед. н., професор Дичківська Ілона Миколаївна 
Кількість кредитів – 4 
Семестр – 4-й 

 
Анотація дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи Монтессорі-педагогіки» належить до 
вибіркових компонентів освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 
Дошкільна освіта. Вона сприяє формуванню у здобувачів soft-skills, які 
необхідні для фахівців будь-якого рівня. У процесі вивчення курсу здобувачі 
вищої освіти ознайомляться з основами Монтессорі-педагогіки, структурою і 
наповненням підготовленого середовища, організацією освітнього процесу в 
групах Монтессорі.  

Мета вивчення дисципліни – освоєння здобувачами вищої освіти  
загальних та спеціальних компетентностей, формування у студентів цілісного 
уявлення про педагогічну систему італійського гуманіста.  

Завдання вивчення дисципліни: 
1) ознайомлення здобувачів вищої освіти з життям і творчістю Марії 

Монтессорі; 
2) формування системних уявлень про основні теоретичні положення 

педагогіки М. Монтессорі; 
3) розкриття ролі педагога в системі М. Монтессорі, етапів підготовки 

Монтессорі-вчителя; 
4) вивчення структури і наповнення підготовленого середовища, 

організації освітнього процесу в групах Монтессорі; 
5) освоєння основних навчальних розділів педагогіки Монтессорі; 
6) формування у здобувачів вищої освіти цілісного бачення сучасних 

проблем освіти на основі розширення загального наукового світогляду. 
 

Очікувані результати вивчення курсу 
У процесі вивчення дисципліни у здобувачів вищої освіти формуються 

такі компетентності:  
інтегральна: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми в  галузі дошкільної освіти з розвитку, навчання і виховання дітей 
раннього і дошкільного віку, що передбачає застосування загальних 
психолого-педагогічних теорій і фахових методик дошкільної освіти, та 
характеризуються комплексністю невизначеністю умов. 

загальні: 
КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 
 



спеціальні: 
КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової 

інформації. 
КС-4. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку 

первинних уявлень про предметне, природне, соціальне довкілля, властивості 
і відношення предметів; розвитку самосвідомості («Я» дитини і його місце в 
довкіллі). 

КС-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку 
навичок свідомого дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і 
правил поведінки. 

КС-9. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних 
форм мислення та свідомості в дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-12. Здатність до фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного 
віку, корекції і зміцнення їхнього здоров’я засобами фізичних вправ і рухової 
активності. 

КС-15. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей 
раннього і дошкільного віку з особливими освітніми потребами відповідно до 
їхніх можливостей. 
 

Програмні результати навчання 
ПР-05. Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї 

та школи. Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми 
раннього і дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. 

ПР-06. Встановлювати зв'язок між педагогічними впливами та 
досягнутими дітьми результатами. 

ПР-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з 
урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і 
дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами та складати 
прогнози щодо його ефективності. 

ПР-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. 
Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх 
потенціал у сучасний навчально-виховний простір закладу дошкільної освіти. 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального предметно-
ігрового, природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в 
різних групах раннього і дошкільного віку. 
 
 
 
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щосереди, з 10.00 до 13.00.  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка і 
щочетверга, з 12.00 до 16.00.  
 
E-mail викладача: ilonardgu@gmail.com 

 
 


