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І Преамбула
Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь
знань 01 – «Освіта/Педагогіка», спеціальність 012 – «Дошкільна освіта».
Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України
від 21.11.2019 р. № 1456.
Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 012 «Дошкільна
освіта» Науково-методичної комісії № 1 із загальної та професійної освіти
сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки
України:
РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ
І. Члени науково-методичної комісії № 1 (підкомісія зі спеціальності
012 «Дошкільна освіта») cкликання 2016 – 2019 рр.:
Богуш Алла Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
НАПН України, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти
Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»;
Гнізділова Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри
початкової та дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка;
Калмикова Лариса Олександрівна, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Державного вищого
навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»;
Казанцева Лариса Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, декан
факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти Бердянського
державного педагогічного університету;
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач
кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій Житомирського державного
університету імені Івана Франка;
Пономаренко Тетяна Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;
Степанова Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, декан
факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського;
Танько Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан
факультету дошкільної освіти Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди.
ІІ. Члени науково-методичної комісії № 1 (підкомісія зі спеціальності
012 «Дошкільна освіта»), призначені наказом Міністерства освіти і науки
України № 582 від 25.04.2019 року:
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Степанова Тетяна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, декан
факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного
університету імені В. О. Сухомлинського;
Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка;
Калмикова Лариса Олександрівна, доктор психологічних наук, професор,
завідувач кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти Державного вищого
навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»;
Цвєткова Ганна Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості
Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
ІІІ. Фахівці, додатково залучені до розробки стандартів:
Княжева Ірина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри педагогіки Державного закладу «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»;
Соколовська Олександра Семенівна, кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського.
Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 012
«Дошкільна освіта» Науково-методичної комісії № 1 із загальної та професійної
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол
№ 2 від 06.06.2017 р.).
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 18 від 05.10.2017 р.).
Фахову експертизу проводили:
Андрющенко Тетяна
- доктор педагогічних наук, завідувач кафедри дошкільної
Костянтинівна
освіти
та
професійного
розвитку
педагогів
Комунального навчального закладу «Черкаський
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних
працівників Черкаської обласної ради»;
Зданевич
Лариса
- доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
Володимирівна
дошкільної освіти Хмельницької педагогічної академії;
Личко
Ганна
- начальник управління освіти Миколаївської міської ради
Володимирівна
Миколаївської області.
Методичну експертизу проводили:
Калашнікова
Світлана Андріївна

доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту
вищої освіти НАПН України; Національний експерт з
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Таланова
Василівна

реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+.
Жаннета доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., менеджер з
аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в
Україні.

Стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України.
Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень і пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта»
Науково-методичної комісії № 1 із загальної та професійної освіти Науковометодичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від
12.06.2018 р.).
Стандарт погоджено Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти (протокол від 01.10.2019 р. № 10).
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ІІ. Загальна характеристика
Рівень вищої
освіти
Ступінь вищої
освіти
Галузь знань
Спеціальність

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Бакалавр
01 – Освіта/Педагогіка
012 – Дошкільна освіта (зазначити назву спеціалізації за
наявності)
Обмеження відсутні

Форми
навчання
Бакалавр дошкільної освіти (зазначити назву спеціалізації за
Освітня
наявності)
кваліфікація
Кваліфікація в Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 012 – Дошкільна освіта.
дипломі
Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації за наявності).
Освітня програма – (зазначити назву).
Об’єкти вивчення та діяльності – виховання і навчання
Опис
дітей від народження до вступу до школи, формування в них
предметної
уявлень, навичок, якостей, необхідних для навчання в школі,
області
цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.
Цілі навчання – підготовка фахівців до розвитку, навчання
і виховання дітей раннього і дошкільного віку в закладах
системи освіти і сім’ї, здатних розв’язувати складі
спеціалізовані завдання, що характеризуються комплексністю
та невизначеністю умов із застосовуванням теорії і методики
дошкільної освіти.
Теоретичний зміст предметної області базується на
таких поняттях: дошкільна освіта, виховання в дошкільному
віці, навчання дітей в закладах дошкільної освіти, розвиток
дітей дошкільного віку, провідний вид діяльності дітей
дошкільного віку.
Методи, методики та технології – словесні, наочні,
практичні, практико-теоретичні, пояснювально-ілюстративні,
репродуктивні, частково-пошукові, проблемні, дослідницькі,
індуктивні, дедуктивні; здоров’язбережувальні технології,
інформаційно-комунікаційні,
комунікативно-мовленнєві,
соціально-комунікативні,
розвивальні,
діагностичні,
пропедевтичні,
особистісно
зорієнтовані,
діяльнісні,
диференційованого
навчання,
методики
виховного
спрямування тощо.
Інструменти та обладнання: інтерактивні дошки, макети
та навчальні зразки, практичні посібники та методичні
вказівники,
предметні
гербарії,
комп’ютерна
бібліотека, презентаційна зала для демонстрацій.
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Академічні
права
випускників

Можливість
навчання
за
програмою
другого
(магістерського) рівня вищої освіти та/або набувати додаткові
кваліфікації в системі післядипломної освіти.

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти (зміни внесено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 28.05.2021 № 593)
Обсяг освітньої програми бакалавра:
- на базі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС
- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та
перезарахувати не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах
попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого
спеціаліста)
- на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має
право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих
за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми надається для забезпечення
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за даною спеціальністю,
визначених цим Стандартом вищої освіти; мінімум 20% – обсягу освітньої
програми має спрямовуватися на проходження педагогічної практики зі
спеціальності.
Прийом на основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший
бакалавр або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в
порядку, визначеному законодавством
ІV. Перелік компетентностей випускника
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та
практичні проблеми в галузі дошкільної освіти з розвитку,
навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку,
що передбачає застосовування загальних психологопедагогічних теорій і фахових методик дошкільної освіти,
та характеризується комплексністю та невизначеністю
умов.
КЗ-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
Загальні
компетентності: суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність
його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на
основі розуміння історії та закономірностей розвитку
предметної області, її місця в загальній системі знань про
Інтегральна
компетентність

8
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.
КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу.
КЗ-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.
КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.
КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії.
КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
КЗ-9. Здійснення безпечної діяльності.
КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та
Спеціальні
наукової інформації.
(фахові
компетентності) КC-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і
дошкільного
віку
базових
якостей
особистості
(довільність, самостійність, креативність, ініціативність,
свобода
поведінки,
самосвідомість,
самооцінка,
самоповага).
КС-3. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної
мотивації, пізнавальних дій у 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).
КС-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і
дошкільного віку мовлення як засобу спілкування і
взаємодії з однолітками і дорослими.
КС-6. Здатність до виховання в дітей раннього і
дошкільного віку навичок свідомого дотримання
суспільно визнаних морально-етичних норм і правил
поведінки.
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).
КС-8. Здатність до формування в дітей раннього і
дошкільного віку навичок екологічно безпечної поведінки
і діяльності в побуті, природі й довкіллі.
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КС-9. Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних
процесів, різних форм мислення та свідомості в дітей
раннього і дошкільного віку.
КС-10. Вміння складати Індивідуальну програму розвитку
та необхідні для навчання дітей з особливими
освітніми потребами документи, бути знайомими з
універсальним дизайном в освіті та розумним
пристосуванням.
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.
КС-12. Здатність до фізичного розвитку дітей раннього і
дошкільного віку, корекції і зміцнення їхнього здоров’я
засобами фізичних вправ і рухової активності.
КС-13. Здатність до організації і керівництва ігровою
(провідною),
художньо-мовленнєвою
і
художньопродуктивною (образотворча, музична, театральна)
діяльністю 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.
КС-15. Здатність до індивідуального і диференційованого
розвитку дітей раннього і дошкільного віку з особливими
освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей.
КС-16. Здатність до виховання в дітей раннього і
дошкільного віку толерантного ставлення та поваги до
інших, попередження та протидії булінгу.
КС-17. Здатність нести відповідальність за прийняття
рішень у непередбачуваних умовах праці.
КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну
освітню інформацію та застосовувати її в роботі з дітьми,
батьками.
КС-19. Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми,
батьками, колегами.
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.
V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання
Програмні результати навчання
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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.
Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями
ПР-03
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
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ПР-16
ПР-17
ПР-18
ПР-19
ПР-20
ПР-21
ПР-22

культурно-історичний досвід українського народу, загальнолюдські
культурні та етико-естетичні цінності.
Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних
галузей, батьків, громадських діячів та ін. для реалізації завдань
всебічного розвитку дітей.
Здійснювати
суб’єкт-суб’єктну
взаємодію
і
розвивальне
міжособистісне педагогічне спілкування з дітьми дошкільного віку та
особистісно- і соціально зорієнтоване спілкування з батьками.
Володіти технологіями організації розвивального предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого
середовища в різних групах раннього і дошкільного віку.
Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини.
Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій
навчання і виховання, при визначенні зони актуального розвитку
дітей та створенні зони найближчого розвитку.
Розробляти індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей
раннього і дошкільного віку.
Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і
дошкільного віку.

VІ. Форми атестації здобувачів першого (бакалаврського) ступеня вищої
освіти
Форми
атестації
здобувачів
вищої
освіти
Вимоги до
атестаційного/
єдиного
кваліфікаційного
державного іспиту
(іспитів)
(за наявності)

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у
формі кваліфікаційного екзамену зі спеціальності
012 Дошкільна освіта.
Кваліфікаційний іспит є комплексною перевіркою
рівня відповідності досягнутих результатів навчання
вимогам цього стандарту та освітньої програми.

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
У закладі вищої освіти повинна функціювати система забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення
якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти,
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
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4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в
тому числі самостійної роботи студентів за кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти
та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату
в наукових працях працівників закладу вищої освіти і здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням
закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо
забезпечення якості вищої освіти.
VІІІ. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої
освіти
1.
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні [Електронний ресурс]. – :
Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/basic1/
2.
Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-1
3.
Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
4.
Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. Наказ
Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 (зі змінами).
6. Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010»
https://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=433
7. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37

Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

О. І. Шаров
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Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК
Класифікація компетентностей за НРК

Знання

КЗ-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
КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і 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
здорово-го
способу
життя.
КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.

Усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільно-го
демократичного) суспільства та
необхі-дність
його
сталого
розвитку.

КЗ-4. Здатність спілкуватися державною мовою
як усно, так і письмово.

КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати
якість виконуваних робіт

КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії.

Уміння
Загальні компетентності
Здатність організовувати свою
діяльність і діяльність колективу
ЗДО з метою розвитку й побудови
його освітньої діяльності на
правових і демократичних засадах.

Комунікація

Автономія та відповідальність

Здатність
пояснювати
верховенство права, прав і
свобод людини і громадянина в
Україні.

Здатність захищати права та
оцінювати виконання обов’язків
членами колективу.

Розуміти
історію
та
закономірності
розвитку
дошкільної освіти, знати різні
види
та
форми
рухової
активності
для
активного
відпочин-ку та ведення здорового
способу життя

Здатність використову-вати різні
види та форми активності для
особис-того морального, культурного, професійного збагачення та
ведення здорового способу життя.

Здатність пояснювати історію
та закономір-ності розвитку
дошкільної освіти в загальній
системі знань про природу і
суспільство.

Ініціювати і брати на себе
відповідальність за збереження та
примноження
моральних,
культурних, наукових цінностей і
досягнень суспільства.

Визначати та ідентифікувати
явища і процеси із сфери
розвитку, навчання й виховання
дітей раннього і дошкільного віку
за педагогічними категоріями та
поняттями; встановлювати між
ними зв’язки та інтерпретувати
їх.
Володіння нормами мовлення,
писемної і усної мовленнєвої
діяльності державною мовою в
контексті дошкільної освіти.

Застосовувати, узагаль-нювати і
упорядковувати інформацію про
явища і процеси із сфери розвитку,
навчання й виховання дітей
раннього і дошкільного віку за
визначеними
логічними
підставами.

Самостійно
обирати
спосіб
упорядкування та демонстрації
інформації про явища зі сфери
розвитку, навчання й виховання
дітей раннього і дошкільного віку.

Знати
критерії
оціню-вання
якості освітньої діяльності з
розвитку, навчання та виховання
дітей раннього і дошкільного
віку.
Розуміння
цілей
спільної
діяльності
і
способів
їх
досягнення у співпраці та
взаємодії.

Здатність
організовувати
і
проводити
моніторинг
якості
освітньої діяльно-сті з дітьми у
закладах дошкільної освіти та в
сім’ї.
Володіння алгоритмом визначення
й розподілу функцій і завдань у
спільній роботі, коригування їх
виконання за вимогами.

Пояснювати
(описувати,
інтерпретувати)
та
презентувати інформацію про
явища із сфери навчання й
виховання дітей раннього і
дошкільного
віку
за
відповідними психологічними і
педагогічними категоріями.
Здатність
пояснювати,
демонструвати і захищати
особисту позицію у сфері
розвитку, навчання і виховання
дітей раннього і дошкільного
віку державною мовою.
Здатність
презентувати
результати освітньої діяльності
та поясню-вати її сутність.
Здатність пояснювати свої дії
суб’єктам освітньої діяльності,
змінювати і підпорядковувати
їх єдиним вимогам.

Здатність
до
толерантного
ставлення до учасників освітнього
процесу та результатів їх дій.
Ініціювати та брати на себе відповідальність за прийняті рішення і дії.

Використання державної мови у
спілкуванні й організації взаємодії
з дітьми та іншими суб’єктами
навчально-виховного процесу в
системі дошкільної освіти.

Вільно і самостійно користуватися
державною мовою у спілкуванні та
вирішенні завдань професійної
діяльності з навчання й виховання
дітей раннього і дошкільного віку.
Здатність ініціювати оцінювання
якості освітньої роботи з дітьми і
відповідати за досягнуті результати.
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КЗ-7. Здатність вчитися
сучасними знаннями.

і

Оволодіння концептуальними
знаннями, набутими у процесі
навчання та професійної
діяльності, включаючи певні
знання сучасних досягнень.
Розуміння
суті
і
логіки
теоретичних
положень
психолого-педагогічної науки як
основи
процесу
навчання,
виховання і розвитку дітей
раннього і дошкільного віку.

Володіння засобами, методами,
методиками
і
технологіями
навчання й виховання з метою
формування
гармонійно
розвиненої особистості дитини
раннього і дошкільного віку.

Пояснювати та аргументувати
визначені перетворення у сфері
розвитку,
навчання
й
виховання дітей раннього і
дошкільного віку та напрямів
їх удосконалення.

КЗ-8. Здатність застосовувати знання в
практичних ситуаціях.

Розуміння
сутності
і
можливостей
викори-стання
знань у розвитку, навчанні й
вихованні дітей раннього і
дошкільного віку.

Розв'язання
складних
непередбачуваних задач і проблем
у професійній діяльності, що
передбачає
збирання
та
інтерпретацію інформації (даних),
вибір методів та інструменттальних засобів, застосуван-ня
інноваційних підходів.

КЗ-9. Здійснення безпечної діяльності.

Знати сутність безпеки діяльності
учасників освітнього процесу і
способів її забезпечення в
системі дошкільної освіти.

Здатність
організовувати
діяльність учасників освітнього
процесу в системі дошкільної
освіти відповідно до чинних норм
безпеки.

Використовувати
обрані
педагогічні
технології
навчання,
виховання
та
розвитку дітей раннього і
дошкільного віку, доводити їх
найвищу ефективність.
Здатність
здійснювати
взаємодію
з
учасниками
освітнього процесу у сфері
дошкільної
освіти
з
використанням
сучасних
освітніх технологій.
Здатність
пояснювати
і
демонструвати
учасни-кам
освітнього процесу в системі
дошкільної
освіти
основи
безпечної
діяльності
та
бережливого ставлення до
здоров’я.

КС-1. Здатність працювати з
навчальної та наукової інформації.

оволодівати

джерелами

КС-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і
дошкільного віку базових якостей особистості
(довільність,
самостійність,
креативність,
ініціативність,
свобода
поведінки,
самосвідомість, самооцінка, самоповага).

КС-3. Здатність до розвитку допитливості,
пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей
раннього і дошкільного віку.

Спеціальні (фахові) компетентності
Знати організацію педагоггічного Вміти працювати з джерелами
процесу, що передбачає викори- навчання
та
науковою
стання наукової інфор-мації, інформацією,
що
дозволить
засобів і організа-ційних форм конкрети-зувати етапи і засоби
навчання,
які
створюють досягнення
обґрунтова-ності
необхідні передумови для роботи змісту вищої освіти.
з джерелами навчання.
Розуміння природи і суті базових Володіння
різноманітними
якостей
особи-стості, формами і методами формування
психологічних закономірностей й розвитку в дітей раннього і
їх формування і розвитку; дошкільного віку базових якостей
педагогічних засобів впливу на їх особи-стості;
використання
розвиток; володіння поняттями методик
стимулювання
їх
для їх позначення.
розвитку і підтримки.
Розуміння
природи
і
психологічних законо-мірностей
розвитку в дітей раннього і
дошкі-льного віку допитливо-сті,

Володіння
методиками
педагогічного
супроводу
та
підтримки розвитку в дітей
раннього і дошкільного віку

Демонстрація особистої потреби у
розширенні й оновленні інформації
про зміст і способи здійснення
розвитку, навчання та виховання
дітей раннього і дошкільного віку.
Здатність орієнтуватися в широкому
виборі
сучасних
методик
і
технологій,
доцільно
обирати
оптимальні засоби педагогічного
впливу,
нести
особисту
відповідальність за їх ефективне
застосування в освітньому процесі.
Здатність до самостійного вибору і
відповідального
використання
сучасних освітніх технологій у
розвитку, навчанні та вихованні
дітей раннього і дошкільного віку.

Здатність ініціювати
безпеку
діяльності у взаємодії учасників
освітнього процесу в системі
дошкільної освіти для збереження
здоров’я.

Здатність
до
організації
спільної
діяльності
з
викладачем із застосу-ванням
новітніх джерел навчання та
наукової інформації.

Створювати необхідні умови для
успішної роботи студентів із
новітніми джерелами навчання та
наукової інформації.

Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій,
перекону-вати в їх доцільності
і ефективності.

Поєднувати і демон-струвати у
власній діяльності різному-нітні
форми і методи формування й
розвит-ку в дітей раннього і
дошкільного віку базових якостей
осо-бистості
та
методики
стимулювання
їх
розвитку
і
підтримки.
Практикувати і впро-ваджувати
різномані-тні методики педагогічного супроводу та підтримки у
розвитку допитливості, пізнавальної

Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо
розвитку
в
дітей
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пізнавальної
мотива-ції,
пізнавальних
дій,
володіння
відповідними поняттями для їх
позначення.

допит-ливості,
пізнавальної
мотивації,
пізнавальних
дій;
здатність виявляти і оцінювати їх
ефектив-ність.

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)

Розуміння
природи
і
психологічних законо-мірностей
розвитку в дітей раннього і
дошкільного віку перви-нних
уявлень
про
предметне,
природне, соціальне довкілля,
властивості
й
відношен-ня
предметів;
розвитку
самосвідомості («Я» дитини і
його місце в довкіллі); володіння
відповідними поняттями для їх
позначення.

Володіння
методиками
педагогічного
супроводу
та
підтримки розвитку в дітей
раннього і дошкільного віку
первинних уявлень про предметне,
природне, соціальне довкілля,
властивості
й
відношення
предметів;
розвитку
самосвідомості («Я» дитини і його
місце
в
довкіллі;
здатність
виявляти
й
оцінювати
їх
ефективність.

КС-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і
дошкільного віку мовлення як засобу спілкування і
взаємодії з однолітками і дорослими

Розуміння
природи
і
психологічних закономірностей
розвитку в дітей раннього і
дошкільного віку мовлення як
засобу спілкування і взаємодії з
однолітками
та
дорослими;
володіння
відповідними
поняттями для їх позначення.

Володіння
методиками
педагогічного
супроводу
та
підтримки розвитку в дітей
раннього і дошкільного віку
мовлення як засобу спілкування і
взаємодії з однолітками та
дорослими; здатність виявляти й
оцінювати їх ефективність.

КС-6. Здатність до виховання в дітей раннього і
дошкільного віку суспільно визнаних моральноетичних норм і правил поведінки.

Розуміння природи і психологопедагогічних
закономірностей
виховання в дітей раннього і
дошкільного
віку
суспільно
визнаних морально-етичних норм
і правил поведінки; володіння
відповідними поняттями для їх
позначення.

Володіння методиками навчання,
педагогічного
супроводу
і
підтримки в дітей раннього і
дошкільного
віку
суспільно
визнаних морально-етичних норм і
правил
поведінки;
здатність
виявляти
й
оцінювати
їх
ефективність.

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).

Розуміння природи і психологопедагогічних
закономірностей
націо-нально-патріотичного
виховання дітей раннього і
дошкільного віку,
інтересу й
поваги до національних традицій,
звичаїв, свят, обрядів, народних
символів;
володіння
відповідними поняттями.

Володіння
методиками
педагогічного
супроводу
та
підтримки
національнопатріотичного виховання
дітей
раннього і дошкільного віку;
здатність виявляти й оцінювати їх
ефективність.

КС-8. Здатність до формування в дітей раннього
і дошкільного віку навичок екологічно безпечної
поведінки і діяльності в побуті, природі й
довкіллі.

Розуміння
природи
і
психологічних закономірностей
формування в дітей раннього і
дошкільного
віку
навичок

Володіння методиками навчання,
педагогічного
супроводу
та
підтримки формування в дітей
раннього і дошкільного віку

раннього і дошкільного віку
допитливості,
пізнавальної
мотивації, пізнавальних дій,
пере-конувати в їх доцільно-сті
й ефективності.
Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо
розвитку
у
дітей
раннього і дошкільного віку
первинних
уявлень
про
предметне,
природ-не,
соціальне довкілля, властивості
і
відноше-ння
предметів;
розвит-ку самосвідомості («Я»
дитини і його місце в довкіллі,
переконувати в їх доцільності і
ефективності.
Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо
розвитку
в
дітей
раннього і дошкільного віку
мовлення
як
засобу
спілкування і взаємодії з
однолітками та дорослими,
переко-нувати в їх доцільності
й ефективності.
Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо виховання в дітей
раннього і дошкільного віку
суспільно визнаних моральноетичних
норм
і
правил
поведінки, переконувати в їх
доцільності й ефектив-ності.
Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо національно-патріотичного виховання дітей раннього
і
дошкільного
віку,
переконувати в їх доцільності й
ефектив-ності.
Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо формування в дітей

мотивації, пізнавальних дій у дітей
раннього і дошкільного віку.

Впроваджувати різноманітні форми
роботи
і
наочності,
що
забезпечують формування у дітей
раннього і дошкільного віку
первинні уявлення про предметне,
природне,
соціальне
довкілля,
властивості і відношення предметів;
розвитку їх самосвідомості.

Ініціювати мовленнєве спілкування
дітей раннього і дошкульного віку з
однолітками й дорослими та
організовувати їх взаємодію.

Створювати ситуації і практикувати
взаємодію та співпрацю дітей
раннього і дошкільного віку на
засадах
суспільно
визнаних
морально-етичних норм і правил
поведінки.

Створювати
ситуації,
що
спонукають дітей раннього і
дошкільного
віку
до
вияву
патріотизму
і
поваги
до
національних цінностей і державних
символів України. Організовувати
різноманітні види роботи з дітьми
раннього і дошкільного віку, що
демонструють
націо-нальні
традиції, звичаї, свята, обряди.
Створювати
і
впроваджувати
ситуації, що стимулюють дітей
раннього і дошкільно-го віку до
вправляння в безпечній поведінці й
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екологічно безпечної поведінки і
діяльності в побуті, природі та
довкіллі; володіння відповідними
поняттями для їх позначення.

навичок екологічно безпечної
поведінки і діяльності в побуті,
природі та довкіллі; здатність
виявляти
й
оцінювати
їх
ефективність.
Володіння
методиками
педагогічного
супроводу
та
підтримки розвитку в дітей
раннього і дошкільного віку
перцептивних,
мнемічних
процесів, різних форм мислення та
свідомості; здатність виявляти й
оцінювати їх ефективність.

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

Розуміння
природи
і
психологічних законо-мірностей
розвитку
перцептивних,
мнемічних процесів, різних форм
мислення та свідомості в дітей
раннього і дошкільного віку;
володіння
відповідними
поняттями для їх позначення.

КС-10. Вміння складати
Індивідуальну програму
розвитку та необхідні для навчання дітей з
особливими освітніми потребами докуме-нти,
бути знайомими з універ-сальним дизайном в
освіті та розумним пристосуванням.

Знати підходи до складання індивідуальної прог-рами
розвитку та інших
необхідних документів
для дітей з особливими освітніми
потребами, враховуючи поради
фахівців; бути знайомим із
принципами
універса-льного
дизайну
та
розум-ного
пристосувавння.
Розуміння
природи
і
психологічних закономірностей
формування в дітей раннього і
дошкільного віку елементарних
уявлень
про
різні
види
мистецтва,
про
досвід
самостійної творчої діяльності і
засоби художньої виразності
(слово, звуки, фарби тощо);
володіння
відповідними
поняттями для їх позначення.
Розуміння
природи
і
закономірностей
фізичного
розвитку дітей раннього і
дошкільного
віку та
його
порушень;
володіння
відповідними поняттями для їх
позначення.

Вміти складати індивідуальну програму розвиту та
інші необхідні для навча-ння дітей
з особливими освітніми потребами
документи з врахуванням
індивідуальних особли- востей
дітей.

Розуміння
природи
і
психологічних закономі-рностей
розвитку ігрової діяльності в
дітей раннього і дошкільного
віку; володіння відповідними

Володіння методиками організації,
педагогічного
супроводу
та
підтримки розвитку в дітей
раннього і дошкільного віку
ігрової (провідної), художньо-

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.

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

КС-13. Здатність до організації і керівництва
ігровою (провідною), художньо-мовленнєвою і
художньо-продуктивною
(образотворча,
музична, театральна) діяльністю дітей раннього
і дошкільного віку.

Володіння
методиками
формування,
педагогічного
супроводу та підтримки розвитку
в дітей раннього і дошкільного
віку елементарних уявлень про
різні види мистецтва і засоби
художньої
виразності
(слово,
звуки, фарби тощо); здатність
виявляти
й
оцінювати
їх
ефективність.
Володіння методиками корекції,
педагогічного
супроводу
та
підтримки здоров’я дітей раннього
і дошкільного віку засобами
фізичних
вправ
і
рухової
активності; здатність виявляти й
оцінювати їх ефективність.

раннього і дошкільного віку
навичок безпечної поведінки і
діяльності в побуті, природі та
довкіллі; переконувати в їх
доцільності й ефективності.
Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо
розвитку
в
дітей
раннього і дошкільного віку
перцептивних,
мнемічних
процесів,
різних
форм
мислення
та
свідомості,
переконувати в їх доцільності й
ефективності.
Здатність співпрацювати з
батьками
(законними
представниками)
дітей
з
особливими
освітніми потребами в процесі
створення
індивідуальної
програми розвиту та інших
необхідних
документів,
залучати до цієї роботи інших
фахівців.
Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо формування в дітей
раннього і дошкільного віку
елементарних уявлень про різні
види мистецтва і засоби
художньої
виразності,
переконувати в їх доцільності й
ефективності.

діяльності в побуті, природі та
довкіллі.

Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо корекції, педагогічного
супроводу
та
підтримки
здоров’я дітей раннього і
дошкільного віку засобами
фізичних вправ і рухової
активності, переконувати в їх
доцільності й ефективності.
Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо
розвитку
в
дітей
раннього і дошкільного віку

Практикувати і впро-ваджувати
різноманітні методики корекції,
педагогіч-ного
супроводу
та
підтримки здоров’я дітей раннього і
дошкільного
віку
засобами
фізичних вправ і рухової активності.

Створювати різноманітні ситуації
щодо
стимулювання
у дітей
раннього і дошкільного віку
перцептивних, мнемічних процесів,
різних
форм
мислення
та
свідомості.

Здатність брати на
себе відповідальність під час
створення індивідуальної програми
розвитку та інших
необхідних документів, проявляти
ініціативу.

Демонструвати дітям раннього і
дошкільного
віку різні
види
мистецтва і засоби художньої
діяльності. Організовувати ситуації
для прояву дітьми раннього і
дошкільного віку творчої активності
в різних видах художньої діяльності
(образотворче, музичне, театральне
тощо).

Організовувати різноманітні види
ігрової
діяльності
для
дітей
раннього і дошкільного віку.
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КС-14. Здатність до формування в дітей
раннього і дошкільного віку навичок здорового
способу життя як основи культури здоров’я
(валеологічної культури) особистості.

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

КС-16. Здатність до виховання в дітей раннього
і дошкільного віку толерантного ставлення та
поваги до інших, попередження та протидії
булінгу.

КС-17. Здатність нести відповідальність за
прийняття рішень у непередбачуваних умовах
праці.

КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати
потрібну освітню інформацію та застосовувати
її в роботі з дітьми, батьками.

поняттями для їх позначення.

мовленнєвої
і
художньопродуктивної
(образотворча,
музична, театральна) діяльності,
здатність виявляти й оцінювати їх
ефективність.

Розуміння
природи
і
психологічних закономірностей
формування в дітей раннього і
дошкільного
віку
навичок
здорового способу життя як
основи
культури
здоров’я
(валеологічної
культури)
особистості;
володіння
відповідними поняттями для їх
позначення.
Розуміння
природи
і
психологічних закономірностей
індивідуального розвитку дітей
раннього і дошкільного віку з
особливими
потребами;
володіння
відповідними
поняттями для їх позначення.

Володіння
методиками
формування,
педагогічного
супроводу і підтримки у дітей
раннього і дошкільного віку
навичок здорового способу життя;
здатність виявляти і оцінювати їх
ефективність.

Розуміння природи і
психолого-педагогічних
закономірностей
виховання в дітей раннього і
дошкільного віку толерантного
ставлення до осіб з особливими
потребами та поваги до них.
Знати
ознак
та
шляхів
попередження
та
протидії
булінгу, розуміти правильність
їх застосування.
Розуміння теоретичних позицій,
наукових підходів і принципів
освітнього
процесу
і
непередбачуваних умов праці та
здатності нести відповідальність
за прийняття рішень.

Володіння
методиками
педагогічного
супроводу
та
виховання в дітей раннього і
дошкільного віку толерантного
ставлення й поваги до інших,
попередження та протидії булінгу.
Уміти
розпізнавати
ситуації
булінгу (цькування) та вчасно і
правильно реагувати на його
прояви в освітньому середовищі.

Розуміти
необхідність
знаходження,
опрацю-вання
освітньої
інформації
та
застосування її в роботі з дітьми,
батьками.

Володіння
методиками
індивідуальної
підтримки
і
педагогічного супроводу розвитку
дітей раннього і дошкільного віку
з
особливими
потребами;
здатність виявляти й оцінювати їх
ефективність.

Вміти
керувати
колективом,
працювати з людьми, приймати
термінові
рішення
в
непередбачуваних умовах праці та
нести
відповідальність
за
несвоєчасне прийняття рішень по
забезпеченню життя людей.
Володіти методами та критеріями
оцінки
особистісних
якостей
дошкільника, що пов’язані з
можливістю прийняття та вибору
дитиною та її батьками освітньої
інформації.

ігрової (провідної), художньомовленнєвої
і
художньопродуктивної
(образотворча,
музична,
театральна)
діяльності, переконувати в їх
доцільності й ефективності.
Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо формування у дітей
раннього і дошкільного віку
навичок здорового способу
життя, переконувати в їх
доцільності і ефективності.

Практикувати і впроваджувати
різноманітні методики вправляння
дітей раннього і дошкільного віку у
навичках здорового способу життя.

Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо
індивідуального
і
диференційованого розвитку
дітей раннього і дошкільного
віку з особливими потребами
відповідно
до
їхніх
можливостей; переконувати в
їх доцільності й ефективності.
Здатність
пояснювати
учасникам освітнього процесу
послідовність обраних дій
щодо виховання в дітей
раннього і дошкіль-ного віку
толерантного
ставлення
й
поваги до інших, необхідності
попередження
та
протидії
булінгу.

Виявляти індивідуальні можливості
розвитку
дітей
раннього
і
дошкільного віку з особливими
потребами та залучати їх до
активного спілкування і взаємодії з
іншими дітьми.

Створення і впровадже-ння
програм
діяльності,
що
запобігають
виник-ненню
непередбачува-них умов праці.

Здатність самостійно орієнтуватися
в ситуації, з’ясовувати причини не
передбачуваних
ситуацій,
роз’яснювати, яка відповіда-льність
очікує за неправильно прийняті
рішення.

Пояснювати специфіку роботи
педагога
з
вихованцями
дошкіль-ного віку на основі
виокремлення індиві-дуальних
властивостей особистості та
застосу-вання в роботі з ними,
з
батьками
освітньої

Створювати та впро-ваджувати
ситуації,
що
стимулюють
сприйняття дітьми дошкільного віку
та їхніми батьками освітньої
інформації.
Ознайомлювати
з
новими здобутками колег по роботі.

Створювати
ситуації,
що
спонукають дітей раннього і
дошкільного віку до вияву поваги
до
інших,
організовувати
різноманітні види робіт з дітьми
раннього і дошкільного віку, що
спрямовані на попередження та
протидію булінгу.
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КС-19. Здатність до комунікативної взаємодії з
дітьми, батьками, колегами.

Знати
особливості
комунікативної взаємо-дії, її
спрямованість на перебудову
відносин
«людина – людина»,
«людина – ситуація». Бути
здатним до вибору адекватних
мовних засобів і породження
відповідного
мовленнєвого
висловлювання.

Уміти
будувати
різні
види
комунікативної
взаємодії,
застосовуючи необхідні немовні
засоби та вирази мовленнєвого
етикету.

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.

Розуміти людину як цінність
сучасного суспільства, здатну до
пошуку й освоєння нових знань,
прийняття нестандартних рішень
та
активної
професійної
педагогічної діяльності.

Уміння
підвищувати
рівень
підготовки
та
професійної
компетентності, спрямовуючи їх
на соціальний і культурний
розвиток
суспільства.
Уміти
самостійно працювати з літературними джерелами та засобами
масової інформації, здійснюючи
навчання впродовж життя.

інформації.
Здатність
використовувати
для
інформаційного
пошуку
автоматизовані інформаційнопошукові системи, бази і банки
даних, Internet.
Здатність взаємодіяти з дітьми,
батьками,
колегами,
опираючись на різні функції
комунікації
(інформаційна, пізнавальна,
експресивна,
управлін-ська),
вдало
застосовувати
мовленнєві вміння й навички в
процесі
міжкультурного
спілкування
з
різними
категоріями населення.
Здатність до роботи з інтернетресурсами,
до
пошуку
інформації
в
бібліотечних
каталогах,
використовуючи
інформаційно-пошукову мову
та
користуючись
бібліографічними покажчиками
для здійснення замовлення.

Брати на себе відпові-дальність
управляти своєю поведінкою і
впливати на інших людей в
навчально-виховній діяльності та в
повсякденному
житті,
дотримуючись
культури
спілкування
та
мовленнєвого
етикету.

Брати на себе відповідальність щодо
впровадження
в
практичну
діяльність
здобутого
нового
теоретичного
і
методичного
матеріалу. Ініціювати організацію і
проведення нових форм методичної
роботи
з
дітьми,
батьками,
колегами. Сприяти підвищенню
їхнього
загальноосвітнього
та
педагогічного рівня, готовності до
набуття освіти впродовж життя.
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Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей
№
з/п

ПР06
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ПР09
ПР10
ПР11
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+ + +

+

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+ +

+ +

+ + +

+

+

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+ +

+ + +

+ +

+

+

+

+

+ + +

+ +

+

+

+

+ + +

+

+

+ + + +

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+

+ +

+

+ +

+ +

+

+

КС-17
КС-18

+ +

+

КС-16

+ +

+ + + + +

КС-15

+

+

КС-14

+ +

+

КС-13

КС-10

+

+ + +

КС-12

КС-9

+

КС-8

+ +

КС-4

+

КС-3

+

КС-2

+

КС-1

+

КЗ-9

КЗ-6

КЗ-5

КС-7

ПР05

КС-6

ПР04

КС-5

ПР03

+ +

КЗ-8

ПР02

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.
Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та
виховання дітей раннього і дошкільного віку з використанням
базових психологічних і педагогічних понять та категорій.
Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями
розвитку, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні
відмінності дітей з особливими освітніми потребами.
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.
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.
Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та
досягнутими дітьми результатами.
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.
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.
Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти.
Аналізувати
педагогічні
системи
минулого
та
творчо
трансформувати їх потенціал у сучасний навчально-виховний
простір закладу дошкільної освіти.
Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти
можливості опори на нього в подальшій роботі з дітьми з
особливими освітніми потребами.
Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти використовувати
прийоми попередження та протидії йому.
Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних
закономірностей його перебігу. Оцінювати власну діяльність як
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20
суб’єкта педагогічної праці.
ПР13
ПР14
ПР15
ПР16
ПР17
ПР18
ПР19
ПР20
ПР21
ПР22

Здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись
психолого-педагогічними принципами його організації в системі
дошкільної освіти та взаємодії з сім’єю.
Використовувати вміння і навички для збереження та зміцнення
психофізичного і соціального здоров’я дітей.
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.
Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних
галузей, батьків, громадських діячів та ін. для реалізації завдань
всебічного розвитку дітей.
Здійснювати
суб’єкт-суб’єктну
взаємодію
і
розвивальне
міжособистісне педагогічне спілкування з дітьми дошкільного віку
та особистісно- і соціально зорієнтоване спілкування з батьками.
Володіти технологіями організації розвивального предметноігрового, природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого
середовища в різних групах раннього і дошкільного віку.
Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини.
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Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій
навчання і виховання, при визначенні зони актуального розвитку
дітей та створенні зони найближчого розвитку.
Розробляти індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей
раннього і дошкільного віку.
Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і
дошкільного віку.
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