
Ви знаєте хто такий Масару Ібука? 
А Сесіль Лупан?  

Глен Доман? 
Марія Гмошинська? 

Шінічі Сузукі? 
 





Ви дізнаєтесь про: 

Роль пренатального і 
перинатального  виховання у 
гармонійному розвитку 
особистості.  

Особливості періоду раннього 
дитинства. 

Технології раннього розвитку та 
особливості їх застосування у 
роботі з дітьми. 



Ви відкриєте для себе: 

Технології фізичного розвитку дітей 
раннього віку  

(система Нікітіних, методика раннього 
фізичного розвитку Г. Домана, особливості 

раннього навчання плаванню, дитячої 
динамічної гімнастики та бебі-йоги для 

немовлят та ін.) 

 



 

• Миколи Зайцева 

• раннього навчання читанню 
Глена Домана 

• система навчання іноземних 
мов Ховарда. 

 

Технології  
раннього  

мовленнєвого розвитку 



Технології логіко-математичного 
розвитку дітей 

 
 Раннє навчання математики 

Г.Домана.  

 Система розвиваючих ігор Нікітіних.  

 Технологія використання 

розвиваючих ігор В. Воскобовича.  

 Технологія складання 

інтелектуальних карток.  

 Використання блоків З.Дьєнеша у 

ранньому математичному розвитку.  

 Палички Х.Кюізенера. 

 Лего-технологія Л.Парамонової.  



Технології морально-естетичного 
розвитку дітей раннього віку 

  Основи кольоротерапії (освітні 

технології В.Кулешова, ознайомлення з 

картиною Ф. Барб-Галль,  дитяче 

малювання М. Гмошинської). 

 Технологія роботи з казкою Т.Зінкевич-

Євстігнєєвої.  

 Моральний потенціал музичного 

мистецтва у методиці раннього музичного 

розвитку Ш. Сузукі, музичний інтелект А. 

Самбурської. 

 Технологія sand-play (пісочна терапія) в 

освітній роботі з дітьми раннього віку.  

 Формокорекційна ритмопластика 

Романа та Таміли Чураєвих.  



Ігрові технології у  роботі з дітьми 
раннього віку 

 бізіборди,  
 бізідошки,  
 бізікуби, 
 тактильні килимки,  
 книжечки, 
 лепбуки…. 



Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
освітньо-професійна програма 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка 

Вибіркова 

Модулів – 1 
Спеціальність 

012 Дошкільна освіта 
Додаткові спеціалізації: 
Початкова освіта/ Практична 

психологія 

Курс: 

Змістових модулів – 2 4-й – 

Загальна кількість годин 
– 90 

Семестр 

1-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 3,1 

Освітньо-професійна програма 
підготовки бакалавра 

16 год. – 

Практичні, семінарські 
18 год. – 

Лабораторні 
– – 

Самостійна робота 

56 год. – 

Вид контролю:  
залік 



Мета курсу: формування здатності використовувати технології 
раннього розвитку дитини у освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти.  

Завдання курсу «Технології раннього розвитку дитини»: 
розширити знання студентів про технології раннього розвитку 
дитини; 
формувати у студентів вміння методично грамотно застосовувати 
педагогічні технології в освітній діяльності закладу дошкільної освіти; 
формувати вміння аналізувати альтернативні педагогічні технології 
та визначати доцільність їх застосування для раннього розвитку 
дитини; 
мотивація саморозвитку та фахового зростання; 
формування соціальних навичок «soft skills». 



• Ми обговоримо народні звичаї та традиції 
Вашого регіону, пов’язані з особливостями 
навчання та виховання дітей раннього віку. 

• Подивимось цікаві відео про особливості 
впровадження технологій раннього 
розвитку Марії Монтессорі, Глена Домана,  
Сесіль Лупан, Масару Ібука, Макато 
Шічіда, Павла Тюленєва, сім’ї Нікітіних 

 та інших відомих авторів. 



Ознайомлення з технологіями 
раннього розвитку дитини буде 

корисне Вам не тільки як 
майбутнім вихователям,  

а, насамперед, як майбутнім 
мамам! 




