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І Преамбула
Стандарт вищої освіти. Другий (магістерський рівень) вищої освіти.
Ступінь «магістр». Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 012
«Дошкільна освіта».
Стандарт затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки
України від 29.04.2020 р. № 572.
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:
І. Члени науково-методичної комісії № 1 (підкомісія зі спеціальності
012 «Дошкільна освіта») cкликання 2016 – 2017 рр.:
Богуш Алла
- доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
Михайлівна,
НАПН України, завідувач кафедри теорії і методики
голова підкомісії
дошкільної
освіти
Державного
закладу
«Південноукраїнський
національний
педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»;
Казанцева Лариса
- доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту
Іванівна,
соціально-педагогічної
та
корекційної
освіти
заступник голови Бердянського державного педагогічного університету;
підкомісії
Гнізділова
Олена - доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової
Анатоліївна,
та дошкільної освіти Полтавського національного
член підкомісії
педагогічного університету імені В. Г. Короленка;
Калмикова Лариса -доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри
Олександрівна,
психології і педагогіки дошкільної освіти Державного
член підкомісії
вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»;
Коновальчук Іван - доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри
Іванович,
дошкільної
освіти
і
педагогічних
інновацій
член підкомісії
Житомирського державного університету імені Івана
Франка;
Пономаренко
- доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
Тетяна
дошкільної педагогіки і психології Глухівського
Олександрівна,
національного
педагогічного
університету
імені
член підкомісії
Олександра Довженка;
Степанова Тетяна - доктор педагогічних наук, професор, декан факультету
Михайлівна,
дошкільної та початкової освіти Миколаївського
член підкомісії
національного університету імені В. О. Сухомлинського;
Танько
Тетяна - доктор педагогічних наук, професор, декан факультету
Петрівна,
дошкільної
освіти
Харківського
національного
член підкомісії
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
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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:
Степанова Тетяна
Михайлівна,
голова підкомісії
Бєлєнька
Ганна
Володимирівна,
заступник голови
підкомісії
Калмикова Лариса
Олександрівна,
член підкомісії

- доктор педагогічних наук, професор, декан факультету
дошкільної та початкової освіти Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського;
- доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
дошкільної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка;

- 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 - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
Георгіївна,
педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої
член підкомісії
творчості 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 робочої групи підкомісії –
012 Дошкільна освіта Науково-методичної комісії № 1 із загальної та
професійної освіти (протокол № 2 від 06.06.2017 р.).
Стандарт розглянуто та схвалено 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
Костянтинівна

доктор педагогічних наук, завідувач кафедри
дошкільної 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
Володимирівна
кафедри дошкільної освіти Хмельницької педагогічної
академії;
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Личко
Ганна начальник управління освіти Миколаївської міської
Володимирівна
ради Миколаївської області.
Методичну експертизу проводили:
Захарченко Вадим доктор технічних наук, професор, проректор з науковоМиколайович
педагогічної роботи, Національний університет «Одеська
морська академія», Національний експерт;
Калашнікова
доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту
Світлана Андріївна вищої освіти НАПН України, Національний експерт;
Таланова Жаннета доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., менеджер з
Василівна
аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в
Україні.
Стандарт розглянуто Міністерством освіти і науки України та Федерацією
роботодавців України
Стандарт розглянуто після надходження усіх зауважень та пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 012 Дошкільна освіта Науковометодичної комісії №1 із загальної та професійної освіти Науково-методичної
ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 10.06.2019р.).
Стандарт погоджено на засіданні Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти (протокол 18.02.2020 р. протокол № 4).
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ІІ. Загальна характеристика
Рівень вищої Другий (магістерський) рівень вищої освіти
освіти
Ступінь вищої Магістр
освіти
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність
Форми
навчання
Освітня
кваліфікація

012 «Дошкільна освіта»
Обмеження відсутні
Магістр з дошкільної освіти
спеціалізацію за наявності)

за

спеціалізацією

(зазначити

Кваліфікація в Ступінь вищої освіти – Магістр
дипломі
Спеціальність – 012 «Дошкільна освіта»
Спеціалізація – зазначається (за наявності)
Освітня програма – (зазначити назву)
Опис
Об’єкт вивчення та діяльності: організація дошкільної освіти,
предметної
освітня і психолого-педагогічна інноватика, організація і
області
забезпечення освітнього процесу в закладах вищої освіти з
підготовки фахівців для системи дошкільної освіти.
Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні
завдання дошкільної освіти, що потребують досліджень та/або
інновацій.
Теоретичний зміст предметної області: дошкільна освіта,
підготовка майбутніх фахівців до професійної діяльності, освітні
технології навчання дошкільників, управління закладом
дошкільної освіти, моніторинг якості дошкільної освіти.
Методи, методики та технології: теоретичні, емпіричні методи,
методи індивідуалізації навчання та інтегрованого навчання, ІTтехнології,
особистісно-орієнтована
технологія,
технології
відкритого навчання, інформаційно-комунікаційні технології,
технологія співробітництва.
Інструменти та обладнання: мультимедійне обладнання,
інтерактивна дошка, онлайн інструменти інтерактивного навчання.
Академічні
Можливе продовження освіти за освітньо-науковим рівнем доктора
права
філософії та набуття додаткових кваліфікацій у системі освіти
випускників
дорослих.
ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти
магістра:
- освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС;
- освітньої-наукової програми становить 120 кредитів ЄКТС.
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Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених
Стандартом вищої освіти.
Мінімум 20% має бути спрямовано на проходження педагогічної практики.
Мінімум 30% освітньо-наукової програми та 20% освітньо-професійної програми
має бути спрямовано на науково-дослідницьку роботу.
ІV. Перелік компетентностей випускника
за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами
Інтегральна
компетентність
(за ОПП та
ОНП)

Здатність компетентно розв’язувати складні задачі й проблеми в
організації та моніторингу освітнього процесу в системі
дошкільної освіти або в процесі навчання фахівців із дошкільної
освіти в закладах вищої освіти, що передбачає проведення
досліджень, та/або здійснення інновацій у ситуаціях, що
характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Загальні
КЗ-1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
компетентності КЗ-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
(за ОПП та
КЗ-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ОНП)
КЗ-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
КЗ-5. Здатність працювати в команді.
КЗ-6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
Додатково для освітньо-наукової програми:
КЗ-7. Здатність виявляти, ставити й вирішувати проблеми.
КЗ-8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
різних джерел.
Спеціальні
КС-1. Здатність організовувати освітній процес у закладах
(фахові,
дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів,
предметні)
прийомів, технологій.
компетентності КС-2. Здатність здійснювати методичний супровід освітньої
(за ОПП та діяльності закладу дошкільної освіти.
ОНП)
КС-3. Здатність до психолого-педагогічного керівництва
особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку,
зокрема, дітей з особливими освітніми потребами.
КС-4. Готовність до організації фінансово-господарської
діяльності закладів дошкільної освіти.
КС-5. Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові
розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої діяльності та
освітнього середовища в системі дошкільної, зокрема,
інклюзивної освіти.
КС-6. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою
підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів,
батьків, громадськості.
КС-7. Здатність до організації співпраці закладу дошкільної
освіти з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців
до партнерства з батьками.
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КС-8. Здатність здійснювати нормативно-правове регулювання
діяльності закладу дошкільної освіти, керуючись законодавчими
документами та основами професійної етики.
КС-9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації
в професійній діяльності та до конкурентної спроможності на
ринку праці.
Додатково для освітньо-наукової програми:
КС-10. Здатність розробляти і реалізовувати дослідницькі та
інноваційні проекти у сфері дошкільної освіти.
КС-11. Здатність організовувати науково-експериментальну та
методичну діяльність в системі дошкільної освіти.
V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,
сформульований у термінах результатів навчання
Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи
функціонування дошкільної освіти в Україні.
Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і генерувати нові
5.2. ідеї в організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного
типу.
Встановлювати взаємодію з різними соціальними інституціями, категоріями
5.3. фахівців та батьками з метою забезпечення якості дошкільної освіти,
реалізації дослідницьких та інноваційних проектів.
Аналізувати й порівнювати результати педагогічного впливу на
5.4. індивідуальний розвиток дитини дошкільного віку
в різних видах
діяльності.
Організовувати
методичний
супровід
освітньої
діяльності
в
5.5. мультикультурному середовищі закладу дошкільної освіти для формування
в дітей поваги до різних національностей та здатності до взаємодії.
Здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком
5.6.
особистості дитини.
Знати і використовувати в практичній діяльності законодавчу базу
5.7.
дошкільної освіти.
Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя закладу
5.8.
дошкільної освіти передовий педагогічний досвід та результати досліджень.
Застосовувати в професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні
5.9. засади викладання психолого-педагогічних дисциплін і обирати відповідні
технології та методики.
Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування,
організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням
5.10.
принципів дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального
навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
5.11. Організовувати харчування, медичне обслуговування, оздоровлення дітей.
Уміти планувати та координувати фінансово-господарську діяльність
5.12
закладів дошкільної освіти.
Додатково для освітньо-наукової програми:
5.1.
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Визначати проблему та понятійний апарат дослідження в сфері дошкільної
освіти, збирати та аналізувати необхідну інформацію з різних джерел.
Планувати, організовувати і здійснювати експериментальні дослідження в
сфері дошкільної освіти, обробляти результати досліджень з використанням
5.14.
статистичних методів, аргументувати висновки і презентувати результати
досліджень.
5.13.

VI. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється:
здобувачів
за освітньо-професійною програмою – у формі публічного
вищої освіти
захисту кваліфікаційної роботи магістра;
за освітньо-науковою програмою – у формі атестаційного
іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра.
Вимоги
до
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання
кваліфікаційної складної задачі або проблеми в сфері дошкільної освіти, що
роботи
характеризується невизначеністю умов та вимог і передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій.
У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного
плагіату, фальсифікації та фабрикації.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному
сайті або в репозитарії закладу вищої освіти.
Вимоги
до Атестаційний екзамен (екзамени) має передбачати оцінювання
атестаційного
результатів навчання, визначених цим Стандартом та освітньою
іспиту (іспитів) програмою.
VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) 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, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
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7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів
вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату;
9) інших процедур і заходів.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його поданням
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.
VІII. 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/1556-18
3.
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту
щодо організації інклюзивного навчання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1324-18
4.
Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
5.
Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
6.
Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти,
затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. №
600
(зі
змінами)
[Електронний
ресурс].
–
режим
доступу:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-inauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo
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
вищої освіти і освіти дорослих
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ІХ. Пояснювальна записка
Відповідно до наказу МОН України № 506 від 12.05.2016 заклади вищої
освіти мають право здійснювати освітню діяльність за освітніми програмами, що
передбачають здобуття другої спеціальності з визначеного зазначеним Наказом
переліку та/або додаткових спеціалізацій, визначених закладом вищої освіти.
Фахівцям, які здобули вищу освіту за ступенем магістра (за освітньопрофесійною програмою), відповідно до підпункту другого пункту 2 цього наказу
присвоюється кваліфікація, що складається з інформації про здобутий ступінь вищої
освіти, спеціальність (предметну спеціалізацію), та професійна кваліфікація за
спеціальностями та/або спеціалізацією (спеціалізаціями);
Відповідно до цього наказу закладом вищої освіти розробляється освітня
програма, яка враховує набуття здобувачами вищої освіти компетентностей з обох
спеціальностей.
Підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем магістра (за освітньонауковою програмою) здійснюється за однією спеціальністю.

12
Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам
Національної рамки кваліфікацій
Класифікація
компетентностей за НРК

Знання

КЗ-1. Здатність діяти
соціально відповідально та
свідомо.

Знати основні принципи
державної політики України у
сфері освіти і національнопатріотичного виховання дітей та
молоді, просвітницькі програми
щодо популяризації
національних традицій.

КЗ-2. Здатність генерувати
нові ідеї (креативність).

Знати особливості та етапи
творчого процесу, механізми
реалізації інноваційних ідей в
дошкільній освіті та
забезпечення її якості.

КЗ-3. Здатність

Розуміння суті, способів
організації наукової діяльності, її
значення в підвищенні якості й
ефективності освіти.

проведення досліджень
на відповідному рівні.

КЗ-4.
Здатність
до Розуміти зв’язки між розвитком,
абстрактного мислення, навчанням і вихованням дітей
раннього і дошкільного віку та
аналізу та синтезу.
інтерпретувати їх у процесі
практичної підготовки.

КЗ-5. Здатність працювати в
команді.

Знати та усвідомлювати
необхідність роботи в команді
для створення доброзичливої
атмосфери та дружніх
взаємовідносин в колективі

Уміння

Комунікація

1. Загальні компетентності
Вміти відстоювати власну
громадянську позицію,
застосовувати новітні освітні
технології в реалізації заходів
національного спрямування з
дітьми та молоддю.

Створювати педагогічний соціум у
закладах різних типів дошкільної
освіти як модель демократичного
суспільства; налагоджувати
соціальну взаємодію з різними
суб’єктами освітнього процесу.

Вміння генерувати нові ідеї для
роботи з дітьми різного віку
(зокрема з особливими
потребами), використовувати
оригінальні рішення,
передбачати їх ефективність і
результативність.
Володіння способами розробки
освітніх проектів та їх
упровадження в практику роботи
зі студентами й дітьми
дошкільного віку.
Уміти обігрувати педагогічні
ситуації, спрямовані на
формування й розвиток
особистості дитини-дошкільника,
аналізувати результати та
проектувати шляхи
вдосконалення освітнього
процесу в закладах дошкільної
освіти.
Володіти вмінням вибудовувати
алгоритм ефективної взаємодії з
усіма учасниками освітнього
процесу та планувати стратегію
розвитку колективу.

Залучати до інноваційної
діяльності однодумців,
активізувати колектив
професіоналів до продукування й
обговорення креативних ідей і їх
успішного втілення.

Автономія та відповідальність
Усвідомлювати відповідальність
за формування світогляду
майбутнього громадянина
України; брати участь у житті
демократичної, соціальної,
правової держави і
громадянського суспільства
України.
Усвідомлювати необхідність
впровадження нових ідей в
закладах дошкільної освіти,
ураховуючи зміни, що
відбуваються в суспільстві.

Здатність презентувати теми,
зацікавлювати й переконувати
учасників освітнього процесу в
необхідності брати участь у
розробці та впровадженні
інноваційних проектів.
Презентувати результати своїх
досліджень у формі доповідей на
науково-практичних конференціях,
семінарах, оформлювати у вигляді
тез, статей; обмінюватись
накопиченим досвідом.

Ініціювати авторські ідеї і
проекти, знаходити ресурси для їх
реалізації, організовувати науководослідницьку діяльність.

Толерантно ставитись до думок і
позицій інших учасників освітньовиховного процесу та колективу в
цілому, виявляючи педагогічний
такт і повагу.

Відповідально ставитись до
прийняття колективних рішень,
аргументовано пропонувати й
відстоювати власні ідеї,
пропозиції.

Брати на себе відповідальність
впровадження інноваційних
підходів у практику роботи з
дітьми раннього й дошкільного
віку.
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КЗ-6. Цінування та повага
різноманітності та
мультикультурності.

КЗ-7. Здатність виявляти,
ставити й вирішувати
проблеми.

КЗ-8. Здатність до пошуку,
оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.

КС-1. Здатність
організовувати освітній
процес у закладах
дошкільної освіти з
використанням сучасних
засобів, методів, прийомів,
технологій.

закладу дошкільної освіти та в
роботі з батьками.
Знати і керуватися в професійній
діяльності загальнолюдськими
цінностями та міжнародними
нормами з дотримання прав і
свобод людини. Знати і розуміти
аксіологію етнічних
особливостей різних народів,
представники яких проживають в
Україні.

Аналізувати та враховувати в
професійній діяльності
етнокультурне розмаїття
сучасного українського
суспільства та суб’єктів
освітнього процесу. Оцінювати
доцільність застосування надбань
культури різних народів,
представники яких проживають в
Україні та регіоні, і
впроваджувати їх у навчальновиховний процес закладів освіти.

Спілкуватися та співпрацювати в
мультикультурному середовищі з
представниками різних культур на
засадах взаємоповаги й
взаємопартнерства; залучати
представників культурних
національних товариств до
співпраці з виховання та
соціалізації дітей і студентської
молоді.

Додатково для освітньо-наукової програми:
Уміти аналізувати державні
Здатність презентувати тему
документи, визначати
дослідження, залучати й
суперечності щодо актуальності
переконувати учасників
обраної проблеми та розробляти
експерименту в його важливості та
план експериментального
знаходити спільні шляхи
дослідження.
ефективного вирішення проблеми.
Знати види наукових джерел,
Вміти аналізувати та
Здійснювати комунікативну
способи пошуку, зберігання й
систематизувати результати
взаємодію з педагогічним
опрацювання інформації.
пошуку наукової інформації,
колективом закладу дошкільної
Дотримуватися етичних норм і
застосовувати її в освітніх і
освіти для накопичення
правил поводження з архівними і дослідницьких проектах у різних фактичного матеріалу з обраної
бібліотечними матеріалами.
сферах професійної діяльності.
проблеми дослідження та
Використовувати потенціал
визначення її достовірності й
інформаційних технологій для
надійності.
роботи з педагогічним
колективом, батьками.
2. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Знати сучасні концепції,
Реалізовувати завдання сучасних Знаходити та використовувати
програми, завдання, зміст,
концепцій та програм дошкільної різноманітні засоби комунікації
традиційні та інноваційні методи, освіти, надавати допомогу
для мотивування педагогів
форми, засоби, технології
вихователям щодо вибору
опановувати та застосовувати в
організації освітнього процесу в
методик діагностування
закладах дошкільної освіти сучасні
закладах дошкільної освіти;
досягнень у розвитку дітей з
засоби й технології навчання і
особливості та інструментарій
різних розділів програм навчання виховання дітей.
психолого-педагогічного
та виховання. Аналізувати й
супроводу освітнього процесу;
інтерпретувати отримані
Розуміння значення і сутності
наукової проблеми та способів її
вирішення в науковому
дослідженні.

Формувати стратегію подолання
міжнаціональних проблем, брати
на себе відповідальність за хід і
результати співпраці з
представниками різних культур, за
реалізацію прийнятих рішень.

Відповідально ставитися до
розробки методики
експериментальної роботи та
організації її проведення.
Відповідально ставитися до
аналізу накопиченого наукового
матеріалу з проблеми
дослідження. Послуговуватися
принципами етичності,
дотримання достовірності
використаного матеріалу та
авторських прав.

Брати відповідальність за якість і
результативність освітнього
процесу в закладі дошкільної
освіти та доцільність
використання дібраних
технологій.
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методи діагностики та розвитку
дітей дошкільного віку, види і
зміст контролю за його
перебігом.
Знати традиційні та інноваційні
технології методичного
супроводу навчально-виховного
процесу в закладі дошкільної
освіти.
Знати сучасні методичні
розробки та досягнення
вітчизняних і зарубіжних
педагогів у галузі дошкільної
освіти.
Знати вікові та психологопедагогічні особливості розвитку
дітей дошкільного віку та
специфіку розвитку дітей з
особливими потребами.
Добирати відповідно
особливостям розвитку кожної
дитини необхідний методичний
супровід.

результати та розробляти
індивідуальні програми розвитку
для дітей з особливими освітніми
потребами.
Уміти застосовувати в
практичній діяльності здобутки
сучасних науковців (вітчизняних
і зарубіжних) та педагогівпрактиків, спрямовуючи їх на
особистісний розвиток кожної
дитини дошкільного віку.

КС-4. Готовність до
організації фінансовогосподарської діяльності
закладів дошкільної освіти.

Знати джерела фінансування,
кошторис доходів та видатків як
основний планово-фінансовий
документ, його структуру,
принципи фінансування,
показники та контрольні цифри
для складання кошторису;
правила ведення та зберігання
фінансової документації.

КС-5. Здатність створювати
та впроваджувати в
практику наукові розробки,
спрямовані на підвищення
якості освітньої діяльності
та освітнього середовища в

Усвідомлювати важливість
впровадження наукових розробок
в навчально-виховний процес
закладів дошкільної освіти та
розуміти власні можливості щодо
їх використання в практичній

КС-2. Здатність здійснювати
методичний супровід
освітньої діяльності закладу
дошкільної освіти.

КС-3. Здатність до
психолого-педагогічного
керівництва особистісним
розвитком дітей раннього і
дошкільного віку, зокрема,
дітей з особливими
освітніми потребами.

Будувати комунікативну
стратегію, тактику та техніку
взаємодії з колективом закладу
дошкільної освіти, організовувати
спільну діяльність для обміну
досвідом, впровадження в роботу
наукових наробок з метою
підвищення особистісного рівня.

Відповідально ставитись до
добору матеріалів методичного
супроводу освітньої діяльності та
рівня володіння сучасними
техніками.

Володіти діагностувальними
методиками щодо розвитку
особистості дитини, уміти вчасно
здійснювати корекцію її
індивідуальної програми.

Здатність до надання батькам
педагогічної освіти щодо вміння
взаємодіяти з дітьми, управляти
їхнім психічним станом і
забезпечувати психологопедагогічну підтримку, створюючи
позитивний психологічний клімат
у сім’ї.

Уміти планувати та
координувати фінансовогосподарську діяльність закладів
дошкільної освіти: розробляти та
контролювати кошторис доходів
та видатків, раціонально
використовувати кошти,
економити ресурси, залучати
додаткові джерела фінансування
для розвитку закладу дошкільної
освіти, вести та зберігати звітну
документацію.
Уміти здійснювати відбір
наукових розробок галузі
дошкільної та інклюзивної
освіти, та вміло адаптувати їх до
рівня розвитку дітей в освітньовиховному середовищі закладів

Здійснювати ділове спілкування з
різними категоріями працівників,
відповідальних в закладі
дошкільної освіти за виконання
фінансово-господарської
діяльності. Колегіально
вирішувати питання планування
бюджету та раціонального
використання коштів.

Створювати комфортне освітнє
середовище, яке б сприяло
особистісному розвитку дітей
раннього і дошкільного віку,
зокрема, дітей з особливими
освітніми потребами. Нести
відповідальність за збереження
психологічного здоров’я дітей та
їхню психологічну готовність до
навчання у школі.
Забезпечувати прозорість та
ефективність розподілу й
використання коштів.
Дотримуватись фінансової
дисципліни, норм планування і
термінів фінансової звітності.

Інформувати колег по роботі про
власні результати пошуку шляхів
підвищення рівня розвитку дітей.

Проявляти самостійність в
організації освітнього середовища
для реалізації наукових розробок
та проведення власного наукового
дослідження.
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системі дошкільної,
зокрема, інклюзивної
освіти.
КС-6. Здатність здійснювати
просвітницьку діяльність з
метою підвищення
психолого-педагогічної
компетентності вихователів,
батьків, громадськості.

діяльності.

різного типу.

Розуміти сучасні вимоги щодо
рівня власної професійної
компетентності, а також до
організації просвітницької
діяльності серед громадськості,
колег та батьків.

КС-7. Здатність до
організації співпраці
закладу дошкільної освіти з
різними соціальними
інституціями, категоріями
фахівців до партнерства з
батьками.

Уміти аналізувати й оцінювати
актуальність дібраного
матеріалу, інноваційних методик
та нестандартних форм для
підвищення інтересу вихователів,
батьків та громадськості в досягненні спільної мети – підготовки
дітей до дорослого життя.
Уміти поширювати і
застосовувати у власній
педагогічній діяльності досвід
сімейного виховання; планувати
роботу з проблемними сім’ями;
організовувати співпрацю з
органами місцевого
самоврядування, з науковими,
соціальними, медичними та
іншими установами та
працівниками.
Уміти планувати роботу закладу
дошкільної освіти, опираючись
на державні нормативно-правові
документи; застосовувати різні
форми управлінської діяльності,
дотримуючись професійної
етики.

Знати і розуміти соціальноІніціювати і розвивати партнерські
психологічні підходи до
відносини з батьками,
взаємодії закладу дошкільної
соціальними, громадськими,
освіти з різними соціальними
професійними інституціями.
інституціями. Знати форми
Активно впливати на проблемні
партнерської роботи з батьками,
сім’ї через різні форми
індивідуальні, групові, масові
комунікативної взаємодії,
технології соціальнопоширювати психологопедагогічного патронажу сімей,
педагогічні знання серед населення
зміст та форми просвітницької
й батьків.
роботи серед громадськості.
Знати законодавчу базу,
Доводити до відома працівників та
нормативно-правові документи,
обговорювати зміст законів,
що регламентують діяльність
нормативно-правових актів, що
закладів дошкільної освіти.
регулюють діяльність закладів
Розуміти принципи, завдання та
дошкільної освіти.
зміст адміністративної,
методичної, проектної, освітньої
діяльності в закладах дошкільної
освіти.
Усвідомлювати сучасні вимоги
Використовувати широкий
Використовувати сучасні
суспільства до професії педагога, спектр форм, засобів, методів
інформаційно-комунікаційні
оцінювати й співвідносити рівень самоосвіти і самовдосконалення.
технології для професійної
своєї професійної готовності зі
Проектувати подальше
самоосвіти та особистісного
світовими та вітчизняним
особистісне зростання, володіти
зростання.
тенденціям розвитку освіти,
технологіями
володіти інформацією про
самовдосконалення.
систему безперервного навчання
впродовж життя.
Додатково для освітньо-наукової програми:
Володіти інформацією про стан,
Уміти збирати, систематизувати
Взаємодіяти з різними

КС-8. Здатність здійснювати
нормативно-правове
регулювання діяльності
закладу дошкільної освіти,
керуючись законодавчими
документами та основами
професійної етики.
КС-9. Здатність до
самоосвіти,
самовдосконалення,
самореалізації в професійній
діяльності та до
конкурентної спроможності
на ринку праці.

КС-10. Здатність розробляти

Висловлювати критичні й
об’єктивні судження щодо
результатів своєї роботи та
просвітницької діяльності колег.

Спрямовувати необхідну
інформацію на підвищення
психолого-педагогічної
компетентності вихователів,
батьків, громадськості,
застосовуючи інтерактивні методи
взаємодії.
Нести спільну відповідальність з
батьками, соціальними,
громадськими, професійними
інституціями за розвиток і
виховання дітей. Розширювати
повноваження батьків у роботі
закладу дошкільної освіти через
діяльність батьківських зборів,
батьківського комітету тощо.
Нести відповідальність за
функціонування закладу
дошкільної освіти як осередка
культури, здатного до організації
безпечної життєдіяльності дітей в
рамках нормативно-правового
регулювання.
Підвищувати свій інтелектуальний
рівень у сфері професійних
інтересів, проектувати подальше
особистісне зростання, володіти
технологіями самовдосконалення,
проявляти творчість, активність,
прагнути досягнення успіху на
ринку праці.
Залучати колег, батьків, інших
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і реалізовувати
дослідницькі та інноваційні
проекти у сфері дошкільної
освіти.

потреби й тенденції розвитку
дошкільної освіти, про державні
установи та громадські
організації, що реалізують різні
проекти спрямовані на
покращення якості освіти, в тому
числі й інклюзивної. Знати
вимоги та порядок розробки
проектів, подання їх на конкурс,
процедуру реєстрації, джерела
можливого фінансування.

КС-11. Здатність
організовувати науковоекспериментальну та
методичну діяльність в
системі дошкільної освіти.

Знати особливості та форми
організації науковоекспериментальної і методичної
роботи в закладах дошкільної
освіти.

інформацію про проблеми й
перспективи розвитку дошкільної
освіти, налагоджувати співпрацю
з установами, громадськими
організаціями, професійними
асоціаціями, діяльність яких
спрямована на підвищення якості
дошкільної освіти. Розробляти та
реалізовувати спільні інноваційні
проекти, проводити різні форми
методичної роботи з підвищення
рівня педагогічної майстерності
фахівців галузі дошкільної
освіти.
Уміти визначити педагогічні
умови організації експерименту
дослідження та методику їх
реалізації на кожному етапі.

інституціями, знаходити партнерів,
проводити з ними конструктивні
переговори, вносити пропозиції
при вирішенні завдань покращення
якості освіти, в тому числі й
інклюзивної.

зацікавлених осіб до створення,
обговорення, реалізації
інноваційних проектів,
спрямованих на забезпечення
якісної доступної освіти, у тому
числі й для осіб із особливими
освітніми потребами.
Організовувати роботу в
командах.

Встановлювати комунікативну
взаємодію експериментатора з
іншими учасниками експерименту
на його пропедевтичному етапі.
Використовувати ігрові ситуації та
ігрові завдання під час організації
експерименту й отримання
контрольних результатів
обстеження дітей.

Відповідально ставитись до
методичного забезпечення і
організації експериментального
дослідження, до отримання
фактичного матеріалу та його
достовірних даних.
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Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей
Компетентності

5.1. Критично осмислювати концептуальні
засади, цілі, завдання, принципи
функціонування дошкільної освіти в Україні.
5.2. Впроваджувати інформаційні та
комунікаційні технології, генерувати нові ідеї
в організацію освітнього процесу закладів
дошкільної освіти різного типу.
5.3. Встановлювати взаємодію з різними
соціальними інституціями, категоріями
фахівців та батьками з метою забезпечення
якості дошкільної освіти, реалізації
дослідницьких та інноваційних проектів.
5.4. Аналізувати й порівнювати результати
педагогічного впливу на індивідуальний
розвиток дитини дошкільного віку в різних
видах діяльності.
5.5. Організовувати методичний супровід
освітньої діяльності в мультикультурному
середовищі закладу дошкільної освіти для
формування в дітей поваги до різних
національностей та здатності до взаємодії.
5.6. Здійснювати психолого-педагогічне
керівництво індивідуальним розвитком
особистості дитини.
5.7. Знати і використовувати в практичній
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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діяльності законодавчу базу дошкільної
освіти.
5.8. Виявляти та відтворювати в практичній
діяльності вихователя закладу дошкільної
освіти передовий педагогічний досвід та
результати досліджень.
5.9. Застосовувати в професійній діяльності
сучасні дидактичні та методичні засади
викладання психолого-педагогічних
дисциплін і обирати відповідні технології та
методики.
5.10. Володіти уміннями й навичками аналізу,
прогнозування, планування, організації
освітнього процесу в закладі дошкільної
освіти з урахуванням принципів
дитиноцентризму, здоров’язбереження,
інклюзії, розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу, суб’єктсуб’єктної взаємодії.
5.11. Організовувати харчування, медичне
обслуговування, оздоровлення дітей.
5.12. Уміти планувати та координувати
фінансово-господарську діяльність закладів
дошкільної освіти.
Додатково для освітньо-наукової програми:
5.13. Визначати проблему та понятійний
апарат дослідження в сфері дошкільної
освіти, збирати та аналізувати необхідну
інформацію з різних джерел.
5.14. Планувати, організовувати і здійснювати експериментальні дослідження в
сфері дошкільної освіти, обробляти
результати досліджень з використанням
статистичних методів, аргументувати висновки і презентувати результати досліджень.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Додатково для освітньо-наукової програми:
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