
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми  

«Дошкільна освіта» початкового рівня вищої освіти (короткий цикл)  

на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр  

за спеціальністю 012 Дошкільна освіта  

для вступників 2020 р. 
 

Пропозиції Обґрунтування пропозиції Відповідь на пропозицію 

Уточнити інтегральну 

компетентність з метою її 

приближення до кваліфікації 

випускників ОП.  
Ініціатор пропозиції:  

гарант ОП 

Інтегральна компетентність має 

більш конкретно відображати 

кваліфікацію, яку отримають 

випускники ОП, з урахуванням  
галузевого й регіонального 

контексту. 

Пропозицію враховано. 

Інтегральну компетентність уточнено у 

такій редакції: «Здатність розв’язувати 

типові спеціалізовані завдання та 
практичні проблеми в галузі дошкільної 

освіти з розвитку, навчання і виховання 

дітей раннього і дошкільного віку, що 

передбачає застосовування загальних 

психолого-педагогічних теорій і фахових 

методик дошкільної освіти, та 

характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов». 

Зміна форм підсумкового 

контролю (з іспиту на залік) з 

дисциплін: «Основи 

філософських знань», 

«Україна в європейській 

історії та культурі» 

Ініціатор внесення змін: 

навчально-методичний 

відділ 

Необхідність упорядкування форм 

підсумкового контролю для 

зазначених дисциплін для різних 

ОП. 

Пропозицію враховано. 

Змінено  форму  підсумкового контролю  

(з  іспиту  на  залік)   з дисциплін:  

«Основи філософських знань»,   «Україна  

в  європейській історії та культурі». 

Перенести  дисципліни 

«Анатомія, фізіологія, 

патологія дітей з основами 

валеології», «Основи 

дефектології та логопедії» та 

«Комп’ютерні технології в 

роботі з дітьми» до  переліку 

дисциплін за вибором 

студентів. Ввести до 

обов’язкових компонентів 

ОП навчальні курси 

«Дошкільна 

лінгводидактика», «Методика 

ознайомлення дітей з 

суспільним довкіллям та 

народознавством» та «Теорія 

і методика формування 

елементарних математичних 

уявлень». 

Ініціатор  пропозиції:   

 Члени робочої групи з 

розробки ОП. 

Вказані освітні компоненти 

розкривають зміст провідних 

фахових методик дошкільної освіти 

і забезпечують формування 

інтегральної компетентності ОП з 

урахуванням внесених уточнень.  

 

Пропозицію враховано. 

Перенесено  дисципліни «Анатомія, 

фізіологія, патологія дітей з основами 

валеології»  та «Комп’ютерні технології в 

роботі з дітьми» до  переліку дисциплін за 

вибором студентів. До обов’язкових 

компонентів ОП введено навчальні курси 

«Дошкільна лінгводидактика», «Методика 

ознайомлення дітей з суспільним 

довкіллям та народознавством» та «Теорія 

і методика формування елементарних 

математичних уявлень».  

 

 



Зміна  форми  підсумкового 

контролю з заліку на 

екзамен з дисципліни 

«Дитяча психологія» та 

доповнення її змісту 

розділом з психології 

дитячої творчості, з 

відповідною зміною назви 

курсу.  

Ініціатор пропозиції:  
рада стейкхолдерів  

(Цвєткова Г.Г.) 

Необхідність упорядкування 

кількості  форм підсумкового 

контролю у навчальному семестрі та 

уточнення змісту навчального курсу 

з дитячої психології, який має 

системостворювальну роль у 

підготовці фахівців з дошкільної 

освіти.  

Пропозицію враховано. 

Змінено форму підсумкового контролю з 

заліку на екзамен та уточнено назву  

дисципліни «Дитяча психологія та 

психологія дитячої творчості». 

Перенести  дисципліну 

«Педагогіка сімейного 

виховання» до переліку 

фахових з блоку дисциплін за 

вибором студентів. 

Ініціатор пропозиції: 

завідувач випускової кафедри 

 (Іванова Д.Г.) 

Для  посилення  компетентностей 

здобувачів,  пов'язаних з 

забезпеченням якості освітнього 

процесу в ЗДО, організацією 

партнерської взаємодії  з батьками 

вихованців, що є запорукою 

співпраці та єдності виховних 

впливів на дитину дошкільного віку 

в сімейному освітньому просторі та 

в закладі дошкільної освіти. 

Пропозицію враховано. 

Перенесено дисципліну  «Педагогіка 

сімейного виховання» до переліку фахових 

з блоку дисциплін за вибором студентів. 

Перенести  дисципліну 

«Педагогіка толерантності» 

до переліку фахових з блоку 

дисциплін за вибором 

студентів. 

Ініціатор внесення змін:  

НПП випускової кафедри  

(Сич Ю.І.) 

Необхідність посилити  фахові 

компетентності здобувачів вищої 

освіти за ОП відповідно до 

програмних  результатів навчання 

(ПРН 19), зокрема вміннями 

толерантної взаємодії з учасниками 

освітнього процесу та протидії 

булінгу в закладах дошкільної освіти 

та сімейному середовищі. 

Пропозицію враховано.  

Перенесено  дисципліну «Педагогіка 

толерантності» до переліку фахових з 

блоку дисциплін за вибором студентів, 

відповідно до програмних результатів    

навчання    ПРН 19  «Бути знайомим з 

ознаками булінгу, вміти використовувати 

прийоми попередження та протидії йому, 

володіти технологіями виховання в дітей 

раннього і дошкільного віку толерантного 

ставлення та поваги до інших». 

Посилити зміст практичної 

підготовки здобувачів. 

Ініціатор пропозиції: рада 

стейкхолдерів 

(Запорожченко І.В.) 

Зміст практичної підготовки 

необхідно посилити відповідно до 

уточнення змісту інтегральної 

компетентності ОП та з 

урахуванням програмних 

результатів навчання здобувачів 

вищої освіти. 

Пропозицію враховано. 

Конкретизовано види практик:  

навчальна практика (психолого-

педагогічна) та виробнича практика 

(педагогічна). 

 


