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Рецензія-відгук 
на освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» 

початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти 
освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра 

за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, розроблену кафедрою 
загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Освітньо-професійна програма «Дошкільна освіта» спеціальності 
012 Дошкільна освіта, представлена Ізмаїльським державним гуманітарним 
університетом, розроблена з урахуванням вимог регіонального ринку праці.

Динамічні процеси, що відбуваються в освітній галузі, висувають нові 
вимоги до якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців з дошкільної 
освіти. Представлена програма вдало поєднує теоретичний зміст предметної 
області з розв’язанням прикладних завдань в галузі дошкільної освіти.

Вважаємо, що освітня програма передбачає базову підготовку з 
педагогічних, психологічних, лінгвістично-комунікаційних, інформаційно- 
комунікаційних та правознавчих дисциплін в обсязі, достатньому для 
виконання професійних обов'язків випускників у системі дошкільної освіти.

Зокрема, здобувач вищої освіти набуває здатності розв’язувати типові 
спеціалізовані задачі у галузі дошкільної освіти, встановлювати зв’язок між 
педагогічними впливами та досягнутими дітьми результатами; 
організовувати роботу з батьками та іншими суб’єктами освітнього процесу; 
планувати освітньо-виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуальних 
можливостей дітей раннього і дошкільного віку, та складати прогнози щодо 
її ефективності.



Програмою логічно передбачено ґрунтовну практичну підготовку, вона 
включає два види практик: навчальну (психолого-педагогічну) та виробничу 
(педагогічну). Метою означених практик є формування умінь і навичок 
організації освітнього процесу безпосередньо на базі закладу дошкільної 
освіти.

Реалізація освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» дозволяє 
забезпечити досягнення передбачених програмних результатів навчання та 
набути здобувачам початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти 
освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра загальних та фахових 
компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності.

Загалом є всі підстави вважати, що рецензована освітньо-професійна 
програма «Дошкільна освіта» є актуальною, відповідає сучасним 
стандартам вищої освіти і може бути рекомендована для підготовки 
здобувачів початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти освітньо- 
професійного ступеня молодшого бакалавра.
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