
Опис начального плану спеціальності 012 Дошкільна освіта у 

відповідності до стандарту 

Кваліфікація: Бакалавр дошкільної освіти. 

 Вихователь дітей дошкільного віку. 

 Вчитель-логопед 

Компетентності Програмні результати навчання Освітні компоненти 

(навчальні дисципліни, 

курсові роботи, практики, 

кваліфікаційні роботи) 

Загальні компетентності 

ЗК-1. Здатність 

реалізувати свої 

права і обов’язки 

як члена 

суспільства,   

усвідомлювати   

цінності   

громадянського 

(вільного  

демократичного)  

суспільства  та  

необхідність 

його сталого 

розвитку, 

верховенства 

права, прав і 

свобод 

людини і 

громадянина в 

Україні. 

 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

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-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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього 

процесу, керуючись психолого-педагогічними 

принципами його організації в системі дошкільної освіти 

та взаємодії з сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

1. Університетські студії 

2. Історія та культура 

України 

3. Філософія 

4. Організація і керівництво 

дошкільною освітою в 

Україні  

5. Трудове право та 

підприємницька 

діяльність 

 

 

 

 

ЗК-2. Здатність 

зберігати та 

примножувати 

моральні, 

культурні, наукові 

цінності і 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами. 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

1. Історія та культура 

України 

2. Філософія 

3. Екологія та 

природознавство з 

методикою 

4. Теорія і методика 



досягнення 

суспільства на 

основі розуміння 

історії та 

закономірностей 

розвитку 

предметної області, 

її місця в загальній 

системі знань про 

природу і 

суспільство та в 

розвитку 

суспільства, 

техніки і 

технологій, 

використовувати 

різні види та форми 

рухової активності 

для активного 

відпочинку та 

ведення здорового 

способу життя. 

 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

фізичного виховання та 

валеологічної освіти 

5. Фізична культура 

6. Логоритміка та ігри в 

логопедичній роботі 

 

ЗК-3. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу 

та синтезу. 

 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

1. Університетські студії 

2. Історія та культура 

України 

3. Психологія (загальна, 

дитяча) 

4. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

5. Педагогічна творчість 

6. Основи дефектології та 

логопедії 

7. Інклюзивна освіта  

8. Анатомія та вікова 

фізіологія з основами 

медичних знань 

9. Організація і керівництво 

дошкільною освітою в 

Україні  
10. Логодидактика 



для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

11. Нейропсихологічні основи 

діагностики пізнавальної 

діяльності дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення 

 

КЗ-4. Здатність 

спілкуватися 

державною мовою 

як усно, так і 

письмово.. 

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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. 

1. Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

2. Університетські студії 

3. Історія та культура 

України 

4. Філософія 

5. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

6. Педагогічна творчість 

7. Дитяча література 

8. Дошкільна 

лінгводидактика 

9. Культура мовлення та 

виразне читання 

10. Організація і 

керівництво дошкільною 

освітою в Україні  

11. Методика навчання 

української мови з 



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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

народознавством 

12. Ознайомлення з 

суспільним довкіллям 

 

КЗ-5. Здатність 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт. 

 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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. 

1. Психологія (загальна, 

дитяча) 

2. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

3. Педагогічна творчість 

4. Основи образотворчого 

мистецтва з методикою 

навчання 

5. Дошкільна 

лінгводидактика 

6. Організація і керівництво 

дошкільною освітою в 

Україні  

7. Іноземна мова 



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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

8. Теорія і практика логопедії з 

історією логопедії 

9. Дефектологія з методикою 

логопедичної роботи при 

ускладнених вадах 

розвитку 

 

КЗ-6. Здатність до 

міжособистісної 

взаємодії. 

 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

1. Психологія (загальна, 

дитяча) 

2. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

3. Педагогічна творчість 

4. Основи дефектології та 

логопедії 

5. Інклюзивна освіта  

6. Культура мовлення та 

виразне читання 

7. Організація і керівництво 

дошкільною освітою в 

Україні  

8. Теорія і методика 

співпраці з родинами 

9. Логодидактика 

10. Нейропсихологічні основи 

діагностики пізнавальної 

діяльності дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення 

11. Логопедичне 

консультування 

 



керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КЗ-7. Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

1. Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

2. Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

3. Психологія (загальна, 

дитяча) 

4. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

5. Педагогічна творчість 

6. Безпека життєдіяльності 

7. Основи дефектології та 

логопедії 

8. Інклюзивна освіта  

9. Інформатика та нові 

інформаційні технології 

з методикою 

10. Теорія і методика 

співпраці з родинами 

11. Психологія дитячої 

творчості 

12. Іноземна мова 

13. Економічна теорія та 

економіка закладу 

дошкільної освіти 

14. Ознайомлення з 

суспільним довкіллям 

15. Логодидактика 

16. Нейропсихологічні основи 

діагностики пізнавальної 

діяльності дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення 

 



ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

 

КЗ-8. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

1. Психологія (загальна, 

дитяча) 

2. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

3. Педагогічна творчість 

4. Безпека життєдіяльності 

5. Основи дефектології та 

логопедії 

6. Інклюзивна освіта  

7. Основи образотворчого 

мистецтва з методикою 

навчання 

8. Теорія і методика 

музичного виховання 

9. Теорія і методика 

формування елементарних 

математичних уявлень 

10. Теорія і методика 

співпраці з родинами 

11. Психологія дитячої 

творчості 

12. Економічна теорія та 

економіка закладу 

дошкільної освіти 

13. Теорія і практика логопедії 

з історією логопедії 

14. Логодидактика 

15. Дефектологія з методикою 

логопедичної роботи при 

ускладнених вадах розвитку 

16. Нейропсихологічні основи 

діагностики пізнавальної 

діяльності дітей з тяжкими 



розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

порушеннями мовлення 

17. Логопедичне 

консультування 

 

КЗ-9. Здійснення 

безпечної 

діяльності. 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

1. Безпека життєдіяльності 

2. Інклюзивна освіта  

3. Анатомія та вікова 

фізіологія з основами 

медичних знань 

4. Теорія і методика 

співпраці з родинами 

 



зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

 

КС-1. Здатність 

працювати з 

джерелами 

навчальної та 

наукової 

інформації.  

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

1. Університетські студії 

2. Історія та культура 

України 

3. Філософія 

4. Психологія (загальна, 

дитяча) 

5. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

6. Педагогічна творчість 

7. Дитяча література 

8. Організація і керівництво 

дошкільною освітою в 

Україні  
9. Теорія і практика логопедії з 

історією логопедії 

10. Логодидактика 

11. Дефектологія з методикою 

логопедичної роботи при 

ускладнених вадах 

розвитку 

12. Нейропсихологічні основи 

діагностики пізнавальної 

діяльності дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення 

13. Логопедичне 

консультування 
 



дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КC-2. Здатність до 

розвитку в дітей 

раннього і 

дошкільного віку 

базових якостей 

особистості 

(довільність, 

самостійність, 

креативність, 

ініціативність, 

свобода поведінки, 

самосвідомість, 

самооцінка, 

самоповага). 

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

1. Психологія (загальна, 

дитяча) 

2. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

3. Педагогічна творчість 

4. Інклюзивна освіта  

5. Основи образотворчого 

мистецтва з методикою 

навчання 

6. Дитяча література 

7. Дошкільна 

лінгводидактика 

8. Теорія і методика 

музичного виховання 

9. Екологія та 

природознавство з 

методикою 

10. Культура мовлення та 

виразне читання 

11. Теорія і методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень 

12. Теорія і методика 

фізичного виховання та 

валеологічної освіти 

13. Методика навчання 

української мови з 

народознавством 

14. Психологія дитячої 

творчості 
15. Логоритміка та ігри в 

логопедичній роботі 

 



організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-3. Здатність до 

розвитку 

допитливості, 

пізнавальної 

мотивації, 

пізнавальних дій у 

дітей раннього і 

дошкільного віку. 

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

1. Педагогічна творчість 

2. Основи образотворчого 

мистецтва з методикою 

навчання 

3. Дитяча література 

4. Теорія і методика 

музичного виховання 

5. Екологія та 

природознавство з 

методикою 

6. Теорія і методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень 

7. Теорія і методика 

фізичного виховання та 

валеологічної освіти 

8. Методика навчання 

української мови з 

народознавством 

9. Психологія дитячої 

творчості 

10. Ознайомлення з 

суспільним довкіллям 

11. Логоритміка та ігри в 

логопедичній роботі 

 



ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-4. Здатність до 

формування в 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). 

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

ПР-09. Розуміти історію та закономірності розвитку 

дошкільної освіти. Аналізувати педагогічні системи 

минулого та творчо трансформувати їх потенціал у 

1. Екологія та 

природознавство з 

методикою 

2. Теорія і методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень 

3. Психологія дитячої 

творчості 

4. Ознайомлення з 

суспільним довкіллям 

 



сучасний навчально-виховний простір закладу дошкільної 

освіти. 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-5. Здатність до 

розвитку в дітей 

раннього і 

дошкільного віку 

мовлення як засобу 

спілкування і 

взаємодії з 

однолітками і 

дорослими. 

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

1. Дитяча література 

2. Дошкільна 

лінгводидактика 

3. Культура мовлення та 

виразне читання 

4. Методика навчання 

української мови з 

народознавством 

 



дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-6. Здатність до 

виховання в дітей 

раннього і 

дошкільного віку 

навичок свідомого 

дотримання 

суспільно визнаних 

морально-етичних 

норм і правил 

поведінки. 

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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 

1. Психологія (загальна, 

дитяча) 

2. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

3. Екологія та 

природознавство з 

методикою 

4. Трудове право та 

підприємницька 

діяльність 
 



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-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-7. Здатність до 

національно-

патріотичного 

виховання дітей 

раннього і 

дошкільного віку 

(любов до 

Батьківщини, 

рідної мови, 

рідного міста; 

інтерес і повага до 

державних 

символів України, 

національних 

традицій, звичаїв, 

свят, обрядів). 

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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 

1. Історія та культура 

України 

2. Дитяча література 

3. Методика навчання 

української мови з 

народознавством 
 



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-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-8. Здатність до 

формування в дітей 

раннього і 

дошкільного віку 

навичок екологічно 

безпечної 

поведінки і 

діяльності в побуті, 

природі й довкіллі. 

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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 

1. Безпека життєдіяльності 

2. Екологія та 

природознавство з 

методикою 

3. Ознайомлення з 

суспільним довкіллям 
 



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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

 

КС-9. Здатність до 

розвитку 

перцептивних, 

мнемічних 

процесів, різних 

форм мислення та 

свідомості в дітей 

раннього і 

дошкільного віку. 

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

ПР-05 Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної 

1. Психологія (загальна, 

дитяча) 

2. Основи дефектології та 

логопедії 

3. Інклюзивна освіта  

4. Основи образотворчого 

мистецтва з методикою 

навчання 

5. Теорія і методика 

музичного виховання 

6. Теорія і методика 

формування 

елементарних 

математичних уявлень 

7. Психологія дитячої 

творчості 
8. Логодидактика 

9. Логоритміка та ігри в 

логопедичній роботі 



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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

10. Дефектологія з методикою 

логопедичної роботи при 

ускладнених вадах 

розвитку 
 

КС-10. Вміння 

складати 

Індивідуальну 

програму розвитку 

та необхідні для 

навчання дітей з 

особливими 

освітніми 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

1. Психологія (загальна, 

дитяча) 

2. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

3. Основи дефектології та 

логопедії 

4. Інклюзивна освіта  

5. Анатомія та вікова 

фізіологія з основами 



потребами 

документи, бути 

знайомими з 

універсальним 

дизайном в освіті 

та розумним 

пристосуванням. 

 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

медичних знань 

6. Теорія і практика логопедії з 

історією логопедії 

7. Логодидактика 

8. Дефектологія з методикою 

логопедичної роботи при 

ускладнених вадах 

розвитку 

9. Нейропсихологічні основи 

діагностики пізнавальної 

діяльності дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення 

10. Логопедичне 

консультування 

 

КС-11. Здатність до 

формування в дітей 

раннього і 

дошкільного віку 

елементарних 

уявлень про різні 

види мистецтва і 

засоби художньої 

виразності (слово, 

звуки, фарби тощо) 

та досвіду 

самостійної творчої 

діяльності.  

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

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. 

1. Педагогічна творчість 

2. Основи образотворчого 

мистецтва з методикою 

навчання 

3. Дитяча література 

4. Дошкільна 

лінгводидактика 

5. Теорія і методика 

музичного виховання 

6. Культура мовлення та 

виразне читання 

7. Методика навчання 

української мови з 

народознавством 

8. Психологія дитячої 

творчості 



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-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації 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. 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

ПР-09. Розуміти історію та закономірності розвитку 

дошкільної освіти. Аналізувати педагогічні системи 

минулого та творчо трансформувати їх потенціал у 

1. Анатомія та вікова 

фізіологія з основами 

медичних знань 

2. Теорія і методика 

фізичного виховання та 

валеологічної освіти 

3. Фізична культура 

4. Логоритміка та ігри в 

логопедичній роботі 

 



сучасний навчально-виховний простір закладу дошкільної 

освіти. 

ПР-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-13. Здатність до 

організації і 

керівництва 

ігровою 

(провідною), 

художньо-

мовленнєвою і 

художньопродукти

вною 

(образотворча, 

музична, 

театральна) 

діяльністю дітей 

раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

1. Основи образотворчого 

мистецтва з методикою 

навчання 

2. Дитяча література 

3. Дошкільна 

лінгводидактика 

4. Теорія і методика 

музичного виховання 

5. Методика навчання 

української мови з 

народознавством 

6. Логоритміка та ігри в 

логопедичній роботі 
 



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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-14. Здатність до 

формування в дітей 

раннього і 

дошкільного віку 

навичок здорового 

способу життя як 

основи культури 

здоров’я 

(валеологічної 

культури) 

особистості. 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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 

1. Безпека життєдіяльності 

2. Анатомія та вікова 

фізіологія з основами 

медичних знань 

3. Теорія і методика 

фізичного виховання та 

валеологічної освіти 

4. Логоритміка та ігри в 

логопедичній роботі 

 



можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з 

особливими освітніми потребами та складати прогнози 

щодо його ефективності. 

ПР-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-15. Здатність до 

індивідуального і 

диференційованого 

розвитку дітей 

раннього і 

дошкільного віку з 

особливими 

освітніми 

потребами 

відповідно до їхніх 

можливостей. 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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 

1. Психологія (загальна, 

дитяча) 

2. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

3. Основи дефектології та 

логопедії 

4. Інклюзивна освіта  
5. Теорія і практика логопедії з 

історією логопедії 

6. Логодидактика 

7. Дефектологія з методикою 

логопедичної роботи при 

ускладнених вадах 

розвитку 

8. Нейропсихологічні основи 

діагностики пізнавальної 

діяльності дітей з тяжкими 

порушеннями мовлення 

9. Логопедичне консультування 

 



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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-16. Здатність до 

виховання в дітей 

раннього і 

дошкільного віку 

толерантного 

ставлення та поваги 

до інших, 

попередження та 

протидії булінгу. 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

1. Психологія (загальна, 

дитяча) 

2. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

3. Безпека життєдіяльності 

4. Анатомія та вікова 

фізіологія з основами 

медичних знань 

 



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-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-17. Здатність 

нести 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах праці. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

1. Безпека життєдіяльності 

 



ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-18. Здатність 

знаходити, 

опрацьовувати 

потрібну освітню 

інформацію та 

застосовувати її в 

роботі з дітьми, 

батьками. 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

1. Психологія 

(загальна, дитяча) 

2. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

3. Інклюзивна освіта 

Організація і 

керівництво дошкільною 

освітою в Україні  

4. Теорія і методика 

співпраці з родинами 
5. Логопедичне 

консультування 

 



ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-19. Здатність до 

комунікативної 

взаємодії з дітьми, 

батьками, 

колегами. 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

ПР-05 Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної 

освіти, сім’ї та школи. Залучати батьків до організації 

освітнього  

ПР-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними 

впливами та досягнутими дітьми результатами. 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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

1. Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

2. Психологія (загальна, 

дитяча) 

3. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

4. Теорія і методика 

співпраці з родинами 

5. Логопедичне консультування 

 



організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

КС-20. Здатність до 

самоосвіти, 

саморозвитку, до 

безперервності в 

освіті для 

постійного 

поглиблення 

загальноосвітньої 

та фахової 

підготовки, 

перетворення 

набуття освіти в 

процес, який триває 

впродовж усього 

життя людини. 

ПР – 01. Розуміти і визначати педагогічні умови, 

закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку 

освітнього процесу і розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР – 02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси 

розвитку, навчання та виховання дітей раннього і 

дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПР-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з 

різними рівнями розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з 

особливими освітніми потребами 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – 

ігрової та інших видів діяльності дітей дошкільного віку, 

способи їх використання в розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку 

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-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-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку 

для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні 

для навчання документи; бути знайомим з універсальним 

дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

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-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, 

розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти 

використовувати прийоми попередження та протидії йому 

1. Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

2. Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

3. Психологія (загальна, 

дитяча) 

4. Педагогіка 

(загальна,дошкільна з 

історією) 

5. Педагогічна творчість 

6. Теорія і практика логопедії з 

історією логопедії 

7. Логодидактика 

8. Дефектологія з методикою 

логопедичної роботи при 

ускладнених вадах 

розвитку 

9. Нейропсихологічні основи 

діагностики пізнавальної 

діяльності дітей з тяжкими 

порушеннями мовленн 

10. Логопедичне 

консультування 

 



ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням 

основних закономірностей його перебігу. Оцінювати 

власну діяльність як суб’єкта педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, 

керуючись психолого-педагогічними принципами його 

організації в системі дошкільної освіти та взаємодії з 

сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення 

психофізичного і соціального здоров’я дітей.. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності 

дітей раннього і дошкільного віку на основі програм 

дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та 

етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням 

фахівців суміжних галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з 

дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально 

зорієнтоване спілкування з батьками 

ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального 

предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, 

мовленнєвого середовища в різних групах раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний 

розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі 

методик і технологій навчання і виховання, при визначенні 

зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й 

адаптації дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей 

раннього і дошкільного віку 

 

 

Керівник проєктної групи (гарант ОП)                                  _____________А.В. Курчатова 

Завідувач кафедри                                                                    _____________О.С. Трифонова 
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