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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

Код та найменування спеціальності: 012 «Дошкільна освіта» 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень 

Спеціалізація: Дошкільна освіта 

Освітня програма: підготовки магістрів  

Форма навчання: денна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та 

строк навчання: 90 кредитів, 1 рік 4 місяці 

Навчальний план затверджено вченою радою: факультету дошкільної та початкової освіти 

17.02.2017 р. 

Відповідає вимогам стандарту освітньої діяльності: спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 

Відповідає вимогам професійного стандарту: спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: базова вища освіта 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

І. Нормативна частина 

Цикл загальних підготовки 

- здатність розуміти методологічні функції та 

актуальні проблеми філософії освіти; 

- здатність визначати власну світоглядну концепцію 

освіти; 

- здатність володіти критичним, рефлексивним 

мисленням та дослідницькою культурою.  

 

вміти: - аналізувати праці 

філософів, виокремлюючи ідеї, 

цінності, парадигми; 

- визначати загальні тенденції й 

закономірності розвитку освіти; 

- порівнювати світоглядні 

концепції провідних філософів 

різних часів. 

Філософія 

освіти 

 

- здатність розуміти граматичні структури, що є 

необхідними для гнучкого вираження відповідних 

функцій та понять, а також для розуміння і 

продукування широкого кола текстів у професійній 

сфері; 

- здатність визначати мовні форми, властиві для 

офіційних та розмовних реєстрів.  

- здатність володіти широким діапазоном 

словникового запасу (у тому числі термінологією), 

що є необхідним у професійній сфері.  

 

вміти: - читати та повністю 

розуміти іноземні тексти з 

побутової, країнознавчої, 

фахової тематики; 

- вільно володіти усним 

монологічним та діалогічним 

мовленням у межах 

вищезазначеної тематики; 

- володіти навичками перекладу 

як з іноземної мови на рідну, 

так і з рідної на іноземну в 

межах побутової та фахової 

тематики. 

Іноземна мова 

(за 

професійним 

спрямуванням) 

 

- здатність знаходити джерела  інформації зі сфери 

вищої і дошкільної освіти та критично опрацьовувати 

їх; 

- здатність до вільного користування засобами 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій 

для вирішення завдань професійної діяльності; 

- здатність здійснювати взаємодію з учасниками 

освітньо-виховного процесу у сфері вищої і 

дошкільної освіти з використанням сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій; 

- здатність проектувати педагогічні технології 

підготовки студентів зі спеціальності «Дошкільна 

освіта», з використанням сучасних інформаційних 

засобів. 

вміти: 

- - використовувати здобуту 

інформацію для розробки 

цілей і завдань дослідження з 

організації розвитку, навчання 

і виховання дітей раннього й 

дошкільного віку, підготовки 

майбутніх вихователів та їх 

удосконалення; 

- - розуміти сутність і 

можливості використання 

засобів сучасних 

інформаційних і 

комунікаційних технологій у 

Використання 

ІКТ у 

професійній 

діяльності 

 



розвитку, навчанні і вихованні 

студентів. 

ІІ Цикл професійних підготовки 

- здатність розуміти   особливості дисциплін 

педагогічної галузі; методи і технології викладання 

«Дошкільної педагогіки»; 

- здатність розробляти та реалізовувати педагогічні 

технології, спрямовані на вдосконалення навчально-

виховного процесу у ВНЗ; 

- здатність систематично використовувати результати 

наукових досліджень у галузі дошкільної педагогіки 

для забезпечення ефективності власної професійної 

діяльності; 

- здатність розробляти комплексні програми 

інноваційного характеру для підвищення 

ефективності викладання дисципліни «Дошкільна 

педагогіка».              

вміти: - використовувати 

педагогічні методи та прийоми 

впливу на особистість студента; 

- готувати лекцію чи практичне 

заняття на відповідну тему; 

- згідно з критеріальними 

характеристиками здійснювати 

контрольні заходи у вивченні 

дисципліни; 

- аналізувати програму курсу 

«Дошкільна педагогіка». 

Актуальні 

проблеми 

дошкільної 

педагогіки  

 

- здатність розуміти   особливості дисциплін 

психологічної галузі; методи і технології викладання 

«Дитячої психології»; 

- здатність аргументовано і ясно будувати свій 

виступ, письмовий виклад матеріалу, вести наукову 

дискусію; 

- здатність розробляти та реалізовувати психологічні 

технології, спрямовані на вдосконалення навчально-

виховного процесу у ВНЗ і ДНЗ; 

- здатність систематично використовувати результати 

наукових досліджень у галузі дитячої психології для 

забезпечення ефективності власної професійної 

діяльності; 

- здатність розробляти комплексні програми 

інноваційного характеру для підвищення 

ефективності викладання дисципліни «Дитяча 

психологія»; 

- здатність створювати психолого-педагогічні проекти 

для роботи зі студентами з вивчення психіки дитини.              

вміти: - використовувати 

психологічні методи та 

прийоми впливу на особистість 

студента й дитини; 

- грамотно здійснювати 

контрольні заходи у вивченні 

дисципліни; 

- аналізувати програму курсу 

«Дитяча психологія»; 

- створювати суб’єкт - суб’єктні 

взаємини зі студентами з метою 

створення психологічно 

сприятливого середовища; 

- досліджувати  рівні 

психічного розвитку дитини у 

різних сферах її життя з метою 

ефективного управління її 

розвитком і становленні як 

особистості. 

Актуальні 

проблеми 

дитячої 

психології  

 

- здатність планувати, організовувати  й реалізовувати 

пізнавальні, розвивальні і виховні аспекти 

педагогічного процесу у дошкільному навчальному 

закладі; 

- здатність аналізувати методи діагностики якості 

знань у вищому навчальному закладі та порівнювати 

різні підходи до оцінки навчальних компетенцій 

студентів; 

- здатність формувати відповідальне ставлення до 

ролі вихователя, бажання підвищувати власну 

професійну майстерність. 

- здатність складати систему завдань фахової 

дисципліни для проведення контрольної, самостійної 

роботи, самоконтролю студентів. 

 

вміти: - створювати навчально-

методичне забезпечення 

викладання фахових дисциплін; 

- добирати навчальний 

матеріал, складати опорний 

конспект з фахової дисципліни; 

- раціонально й науково 

обґрунтовано організовувати 

самоосвіту; 

- створювати діагносту вальний 

та методичний інструментарій 

для забезпечення навчально-

виховної роботи в різних 

вкових групах. 

Технологія 

викладання 

фахових 

дисциплін 

 

- здатність до вільного спілкування і організації 

співпраці державною, іноземною та рідною мовами 

(усно і писемно); 

- - здатність доступно, коректно і виважено 

пояснювати власні думки, позиції іншим, залучати 

їх до подібних дій; 

вміти: - володіти нормативним 

українським (державним) 

мовленням, письмовою і усною 

мовленнєвою діяльністю 

(державною мовою) в контексті 

вищої і дошкільної освіти; 

Риторика, 

культура та 

техніка мовленя 

вихователя 

 



- здатність до продуктивного дискурсивного і  

креативного мислення. 

- вільно і самостійно 

користуватися державною 

мовою у спілкуванні і 

вирішенні завдань професійної 

діяльності у процесі навчання і 

виховання студентів, організації 

діяльності трудового колективу. 

     - здатність використовувати сучасні технології 

діагностики та оцінювання якості освітнього процесу; 

- здатність проводити моніторинг діяльності 

різних типів навчальних закладів дошкільної освіти 

(державні, приватні тощо), експертизу 

психологічної і соціальної безпеки, комфортності та 

ефективності освітнього середовища, програм 

навчання, виховання і соціалізації особистості на 

різних вікових етапах відповідно до основних 

нормативних документів та етичних принципів, що 

регламентують діяльність педагога; 

- здатність до управління і моніторингу якості 

результатів власної діяльності; 

- - здатність презентувати і захищати результати 

моніторингу та експертизи. 

вміти: 

- створювати методичний 

інструментарій з моніторингу; 

- вміти пояснювати цілі, 

методи та результати 

моніторингу власної 

діяльності; експертизи 

психологічної та соціальної 

комфортності відповідно до 

основних нормативних 

документів та етичних 

принципів, що регламентують 

діяльність педагога. 

Моніторинг 

якості освіти 

вихователя ДНЗ 

 

Цикл практичної підготовки 

Практика 

- здатність продукувати нові ідеї у сфері професійної 

компетенції; 

- здатність постійно підвищувати свій фаховий рівень 

у галузі професійної діяльності; 

- здатність трансформувати науково-теоретичні 

концепції і знання у практику вирішення професійних 

завдань; 

-  здатність модифікувати, адаптувати  та створювати 

нові методи і методики науково-дослідницької 

діяльності в галузі педагогіки вищої школи і 

дошкільної освіти з використанням сучасних 

інформаційних технологій; 

- здатність до систематичного самостійного навчання 

і підвищення фахового рівня в галузі професійної 

діяльності. 

вміти:  

- здійснювати психолого-

педагогічну експертизу 

інноваційних освітніх проектів, 

педагогічних освітніх 

технологій, призначених для 

впровадження в освітню 

діяльність з урахуванням їх  

розвивального ефекту; 

- створювати методичний 

інструментарій з моніторингу в 

галузі теорії і практики вищої 

педагогічної і дошкільної галузі 

освіти. 

Виробнича 

практика у ВНЗ 

ІІІ-ІV рівня 

акредитації  

 

- здатність усвідомлювати і розуміти значення і 

роль свідомого ставлення фахівця до професійних 

вимог, обов’язків, соціальних норм;  

- здатність свідомо ставитися до виконання 

професійної діяльності, оцінювати її наслідки для 

суспільства та результати у вирішенні державних 

освітніх завдань; 

- здатність здійснювати моніторинг діяльності різних 

типів дошкільних навчальних закладів (державні, 

приватні тощо), проводити експертизу психологічної 

комфортності та ефективності освітнього середовища, 

програм навчання, виховання і соціалізації 

особистості на різних вікових етапах відповідно до 

основних нормативних документів та етичних 

принципів, що регламентують діяльність вихователя. 

вміти:  

- діагностувати різні види 

професійної компетентності 

майбутнього фахівця 

дошкільної освіти; 

 - проводити експертизу 

психологічної комфортності та 

ефективності освітнього 

середовища, програм навчання, 

виховання і соціалізації 

особистості на різних вікових 

етапах. 

Педагогічна 

практика ВНЗ 

І-ІІ рівнів 

акредитації 

 

Курсова робота 

- здатність визначати й науково обґрунтовувати 

актуальні проблеми дошкільної педагогіки; 
вміти:  

- узагальнювати результати 

Курсова робота 

з актуальних 



- здатність розробляти методичне забезпечення в 

галузі дошкільної освіти; 

- здатність розробляти категоріальний апарат з 

дошкільної педагогіки на основі теоретичного й 

експериментального аналізу загальних і спеціальних 

закономірностей розвитку та навчання особистості  з 

урахуванням вікових, гендерних та соціокультурних 

особливостей; 

- здатність до постановки проблеми, цілей і завдань 

дослідження, розробки програми наукового 

(теоретичного, емпіричного, прикладного)  

дослідження та його методичного забезпечення в 

галузі дошкільної освіти; 

- здатність формулювати висновки. 

емпіричних і прикладних 

досліджень; 

- складати рекомендації для 

практичного впровадження 

результатів досліджень у 

систему дошкільної освіти; 

- визначати та обґрунтовувати 

цілі, завдання наукового 

дослідження в галузі вищої та 

дошкільної освіти, розробляти 

його методичне забезпечення та 

програму виконання; 

- презентувати та захищати 

вибір методичного 

забезпечення і програми 

виконання наукового 

дослідження. 

проблем 

дошкільної 

педагогіки. 

 

ІІ Варіативна частина 

Дисципліни за вибором ВНЗ (поглиблена підготовка за спеціальністю) 

- - здатність розуміти й усвідомлювати сучасну 

парадигму дошкільної освіти в Україні в контексті 

філософії дитино центризму; 

- - здатність розуміти й пояснювати антропософські 

засади вальдорфської педагогіки; 

- - здатність розуміти механізми управління навчально-

виховним процесом у вальдорфському дошкільному 

закладі; 

- - здатність адаптувати ідеї вальдорфської педагогіки в 

українській освітянській практиці. 

вміти:  

- застосовувати на практиці 

оптимальні та ефективні 

методи, засоби та форми 

навчання, поширені у 

вальдорфській педагогіці; 

- керувти діяльністю і 

спілкуванням дітей, 

спрямовуючи їхній розвиток у 

контексті філософії дитино 

центризму; 

- володіти технологіями 

образотворчого мистецтва, 

розробленими у вальдорфській 

школі 

Вальдорфська 

педагогіка  

 

- здатність проектувати новий навчальний зміст, 

технології і конкретні методики навчання; 

- здатність до створення  команди однодумців, 

мотивування їх на досягнення спільних цілей; 

- здатність здійснювати педагогічне проектування 

освітнього середовища, освітніх програм та 

індивідуальних освітніх маршрутів; 

- здатність здійснювати моніторинг діяльності різних 

типів навчальних закладів (державні, приватні тощо), 

проводити експертизу психологічної і соціальної 

безпеки, комфортності та ефективності освітнього 

середовища, програм навчання, виховання і 

соціалізації особистості на різних вікових етапах 

відповідно до основних нормативних документів та 

етичних принципів, що регламентують діяльність 

педагога. 

вміти: - планувати навчально-

виховний процес у вищому 

навчальному закладі; 

- систематизувати, 

узагальнювати й 

розповсюджувати методичний, 

управлінський досвід 

(вітчизняний і зарубіжний) в 

управлінській діяльності; 

- розробляти посадові 

обов’язки, розподіляти 

службові завдання і доручення 

між членами колективу 

відповідно до їхньої 

компетенції і здатності до їх 

виконання. 

Основи 

професійного 

становлення 

керівника ДНЗ  

 

- здатність визначати і діагностувати особливості 

розвитку особистості в різних видах діяльності 

(індивідуальна і групова), виявляти й обґрунтовувати 

ефективність освітніх програм для вищої і 

дошкільної ступенів системи освіти; 

- здатність створювати безпечне, 

здоров'язбережувальне, психологічно комфортне 

- вміти: - обґрунтовувати і 

пояснювати способи 

діагностування особливостей 

розвитку особистості в різних 

видах діяльності; 

- створювати безпечне 

здоров'язбережувальне, 

Оздоровчі 

технології та 

діагностувальні 

методики 

фізичного 

виховання 

 



освітнє середовище; 

- здатність розуміти зміст і структуру фізкультурно-

оздоровчих, розвивальних, реабілітаційних програм, 

спрямованих на оптимізацію особистісного й 

пізнавального розвитку студентів спеціальності 

«Дошкільна освіта». 

психологічно комфортне 

освітнє середовище. 

 

- здатність модифікувати, адаптувати  та створювати 

нові методи і методики науково-дослідницької 

діяльності в галузі педагогіки вищої школи з 

використанням моделей і технологій дошкільного 

виховання в зарубіжних країнах; 

- здатність  проектувати форми й методи контролю 

якості освіти, зокрема на основі інформаційних 

технологій і застосування зарубіжного досвіду. 

Вміти: - аналізувати моделі і 

технології дошкільної освіти в 

зарубіжних країнах та творчо 

трансформувати їх 

конструктивний потенціал у 

сучасний освітньо-виховний 

процес дошкільної галузі 

освіти. 

С/К Моделі і 

технології 

дошкільного 

виховання в 

зарубіжних 

країнах 

 

Вибіркові дисципліни (студент обирає одну дисципліну кожного переліку) 

Перелік1 

- здатність розуміти закономірності й особливості 

організації навчально-виховного процесу з дитиною в 

домашніх умовах;  

- здатність визначати освітньо-кваліфікаційні вимоги 

до гувернера, завдання гувернерської діяльності; 

- здатість розуміти нормативно-правову базу 

діяльності гувернера; 

- здатність розуміти 

специфіку підготовки дитини до школи вдома, 

роль гувернера та методичні основи допомоги дитині 

при ускладненнях; 

- здатність визначати особливості адаптації дітей 

різного віку до гувернера.  

вміти: - здійснювати успішну 

гувернерську діяльність; 

- грамотно застосовувати 

методику знайомства з дитиною 

та її сім’єю, входження в сім’ю, 

налагодження контакту з 

дитиною; 

- уникати ситуацій, що 

призводять до появи 

«адаптаційного синдрому» у 

дитини; 

- визначати методичні аспекти 

побудови взаємостосунків з 

дитиною та батьками в 

адаптаційний період. 

Технології 

роботи 

гувернера 

 

- здатність характеризувати методологічні та 

теоретичні основи корекційної педагогіки; 

- здатність пояснити особливості пізнавальної 

діяльності, емоційно-вольової сфери особистості 

різних категорій дітей з особливостями 

психофізичного розвитку; 

- здатність надавати консультативну допомогу дітям 

та батькам дітей, які мають труднощі під час 

навчання; 

- здатність розробляти і реалізовувати новітні 

технології, які враховують особливості розвитку 

дитини з особливим освітніми потребами; 

- здатність здійснювати консультування батьків з 

різних питань психофізичного розвитку дітей. 

 

 

вміти: 

- здійснювати необхідність 

корекційно-виховної роботи з 

аномальними дітьми та 

розкривати умови підвищення її 

ефективності; 

- визначати структуру та 

особливості процесу 

аномального розвитку дитини; 

- надавати фахову допомогу 

батькам щодо усунення 

вторинних відхилень у розвитку 

дошкільників; 

- обґрунтовувати основні 

вимоги до корекційної роботи з 

дітьми з особливими освітніми 

потребами; 

- попереджувати ситуації, які 

травмують дітей, або 

зменшувати «шкідливість» їх 

впливу на особистість дитини. 

 «Корекційна 

педагогіка» 

 

- здатність модифікувати, адаптувати  та створювати 

нові методи і методики навчально-дослідницької 

діяльності в галузі дошкільної освіти з використанням 

сучасних інформаційних технологій; 

- здатність до інновацій у процесі вирішення завдань 

вміти: -  

- визначати комплекс методик 

для дослідження обраного 

предмета;  

- організовувати самостійну 

Організація 

навчально-

дослідницької 

діяльності 

дошкільників 



професійної діяльності; 

- здатність застосовувати індивідуальні креативні 

здібності для оригінального вирішення дослідницьких 

завдань. 

дослідницьку діяльність дітей; 

- здійснювати власну науково-

пошукову діяльність. 

 

 

Перелік 2 

- - здатність використовувати інноваційні технології в 

професійній діяльності; 

- - здатність удосконалювати і розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень;  

- - здатність здійснювати психолого-педагогічну 

експертизу педагогічних освітніх технологій, 

призначених для впровадження в освітню практику з 

урахуванням їх  розвивального ефекту; 

- - здатність аналізувати педагогічні технології 

минулого та творчо трансформувати їх 

конструктивний потенціал у сучасний освітньо-

виховний процес дошкільного навчального закладу. 

- вміти: самостійно набувати і 

використовувати нові знання і 

вміння; 

- пояснювати вибір критеріїв і 

показників оцінювання 

інноваційності освітніх 

педагогічних технологій, 

аргументувати їх розвивальний 

ефект; 

- розробляти практичні 

рекомендації для вихователів 

щодо впровадження 

педагогічних технологій у 

практику дошкільного 

навчального закладу. 

С/К  

Педагогічна 

технологія 

М. Монтес 

сорі»  

 

- здатність здійснювати  діагностику, корекцію за 

наслідками діагностувальної роботи в разі потреби; 

- здатність визначати і діагностувати особливості 

розвитку особистості в різних видах діяльності, 

виявляти й обґрунтовувати ефективність освітніх 

програм для дошкільного закладу; 

- здатність розробляти і впроваджувати програми 

психолого-педагогічного супроводу особистості з 

метою її індивідуального, особистісного розвитку на 

етапах дошкільного дитинства та навчання в 

початковій школі; 

- здатність здійснювати просвітницьку діяльність з 

метою підвищення психолого-педагогічної 

компетентності батьків щодо підготовки їхньої 

дитини до навчання у школі. 

вміти: - використовувати 

методи спостереження, 

експериментальні, опитування, 

анкетування, бесіди; 

- застосовувати засоби 

самостійного, методично 

правильного використання 

методів діагностики і корекцій 

та підтримки психічного 

здоров'я дошкільника; 

- здійснювати психолого-

педагогічну діагностику 

готовності випускника 

дошкільного навчального 

закладу до навчання в школі;  

- використовувати знання основ 

психології та педагогіки при 

діагностиці та їх подоланні. 

Психолого-

педагогічна 

підготовка 

дітей до 

школи 

 

- здатність розробляти мультимедійні презентації; 

- здатність вивчати, збирати та узагальнювати 

передовий педагогічний досвід  із застосуванням 

комп’ютерної техніки в дошкільній освіті; 

- здатність розробляти і реалізовувати новітні 

технології, які враховують особливості розвитку 

особистості, специфіку соціокультурного розвитку 

суспільства; 

- здатність до вільного користування засобами 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій 

для вирішення завдань професійної діяльності. 

вміти: - створювати 

мультимедіапрезентації; 

- розробляти комп’ютерні 

дитячі ігри з різних розділів 

програми; 

- застосовувати новітні 

навчальні технології в ігровій 

діяльності дітей. 

Комп’ютерні 

дитячі ігри в 

ДНЗ 

 

Перелік 3 

- здатність розуміти основні принципи державної 

політики України у сфері національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді; 

- здатність систематизувати, узагальнювати та 

розповсюджувати методичний досвід у сфері 

національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді; 

вміти: - застосовувати новітні 

освітні технології в реалізації 

заходів національного 

спрямування; 

- організовувати заходи з 

питань виховання і формування 

патріотизму в дітей та молоді; 

Національно-

патріотичне 

виховання в 

закладах 

освіти 

 



- здатність розробляти та реалізовувати просвітницькі 

програми з метою популяризації національних 

традицій; 

- здатність застосовувати сучасні методики і 

технології організації та реалізації освітнього процесу 

в різних освітніх установах; 

- здатність формувати освітній простір і 

використовувати свої здібності в реалізації завдань 

сучасної освітньої політики. 

- визначати цілі та напрямки 

розвитку системи національно-

патріотичного виховання дітей 

та молоді в сучасній Україні; 

- розробляти методику 

організації національно-

патріотичного виховання дітей 

та молоді в освітніх установах. 

- - здатність визначити причини й ознаки синдрому 

вигорання, ефективні шляхи його подолання; 

- - здатність здійснювати профілактику стресів у 

педагогічному середовищі;  

- - здатність виявляти й розуміти чинники ризику 

професійного вигорання;  

- здатність визначати основні симптоми професійного 

вигорання, зокрема специфічні особливості 

професійного вигорання вихователів дошкільного 

навчального закладу; 

- здатність вихователя до свідомого контролю й 

володіння собою, оволодіння техніками управління 

стресом, зокрема, навичками релаксації, планування 

часу, вміннями контролювати свій емоційний стан, 

жести, міміку, коригувати інтереси залежно від 

обставин, що змінюються, і конкретної ситуації; 

- - здатність до самоорганізації і саморегуляції в 

процесі професійної діяльності.  

 

вміти: - регулювати свій 

внутрішній стан, 

використовуючи прийоми 

суггестопедії;  

- аналізувати, формувати 

власну думку співвідносити її з 

думкою інших, мати свій 

погляд на себе та власну 

діяльність, розуміти мотиви 

вчинків;  

- об’єктивно оцінювати свої 

можливості та можливості 

інших; володіти прийомами 

вдосконалення рефлексивних 

умінь і навичок 

міжособистісного спілкування; 

- креативно мислити, 

використовувати правила 

асертивної поведінки, 

працювати з наслідками 

стресів, використовувати 

адекватні й адаптивні 

поведінкові копінг-стратегії. 

Психологія 

професійного 

вигорання 

 

- здатність розуміти особливості становлення та 

розвитку інституту сім’ї в Україні; 

- здатність розуміти принципи та стратегії сучасного 

сімейного виховання як в Україні, так і за кордоном; 

- здатність здійснювати індивідуальний підхід до 

виховання дитини у сім’ях різного типу.  

вміти: - знаходити різноманітні 

шляхи співпраці з родинами в 

дошкільному навчальному 

закладі та суспільстві; 

- створювати та випробовувати 

на практиці стратегії виховного 

впливу, які визначаються 

потребами родини та 

суспільства; 

- реалізовувати різні форми 

співробітництва педагогів і 

батьків. 

Сімейне 

виховання 

 

- здатність розуміти мету, завдання, принципи, 

закономірності, форми, методи навчання дітей; 

- здатність володіти провідними категоріями 

дошкільної педагогіки, методиками викладання 

дисциплін професійно-педагогічного циклу; 

- здатність володіти методами діагностування та 

психолого-педагогічним супроводом індивідуально-

диференційованого підходу до підготовки дітей; 

- здатність володіти вміннями і навичками, 

необхідними для реалізації стандартів вищої освіти зі 

спеціальності «Дошкільна освіта»;  

- здатність визначати завдання і зміст різних видів 

навчальної діяльності студентів на основі освітньо-

знати: 
- основні питання розвитку 

дошкільної освіти в Україні і за 

кордоном;  

- сучасні методологічні підходи 

в педагогіці вищої школи та 

організацію цілісного 

виховного процесу в 

дошкільному навчальному 

закладі.  

вміти: 
- володіти методикою 

формування у студентів 

Кваліфікацій 

ний іспит 



професійних програм;  

- здатність аналізувати методи і форми навчання і 

виховання дітей в різновікових  групах, 

обґрунтовувати їх вибір у конкретних ситуаціях;  

- здатність трансформувати науково-теоретичні 

концепції і знання у практику вирішення професійних 

завдань; 

- здатність володіти нормативною базою щодо 

організації і функціонування дошкільного 

навчального закладу. 

психолого-педагогічних понять 

вікової періодизації дітей;  

- забезпечувати належний 

методичний рівень організації 

самостійної роботи студентів;  

- розробляти зміст знань, 

визначати методи, прийоми та 

форми організації роботи, що є 

найбільш придатними для 

ефективного навчання та 

інтелектуального розвитку 

дітей.  

 

 

 

 

Гарант освітньої програми,  

завідувач кафедри дошкільної освіти                   _________                 д.пед.н., професор Трифонова О.С. 


