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Профіль програми 

Бакалавр дошкільної освіти 
 

галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальність 012 Дошкільна освіта 

професійна кваліфікація вихователь дітей дошкільного віку 

 

Тип диплому та обсяг 

програми 

одиничний, 240 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання 3 роки 10 місяців. 

Вищий навчальний заклад Київський університет імені Бориса Грінченка. 

Акредитуюча інституція Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти. 

Період акредитації 01.07.2016 

Рівень програми НРК України – 6 рівень. 

 

А Мета (цілі) програми 

 Підготувати компетентного конкурентноспроможного фахівця в галузі 

дошкільної освіти, здатного забезпечити дієвий вплив на збереження, зміцнення 

здоров’я і фізичного розвитку дітей, когнітивну, емоційну, моральну сфери 

особистості дитини з метою формування дошкільної зрілості. 

 

В Характеристика програми 

1. Предметна галузь, 

напрям 

Міждисциплінарна: 

психолого-педагогічні дисципліни – 17,5% 

фахові методики – 31,2% 

практика – 37,5 % 

інші дисципліни – 13,8%. 

012 Дошкільна освіта 

2. Фокус програми: спеціальна 

3. Орієнтація програми освітньо-професійна 

4. Особливості програми Навчання побудоване на дослідницькій основі; 

викладання окремих модулів іноземною мовою. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1. Працевлаштування Посади: вихователь дошкільних навчальних закладів 

різних типів, вихователь групи продовженого дня у 

початковій школі, сімейний вихователь, вихователь у 

Будинках дитини, Центрах розвитку дитини та 

Центрах підготовки дитини до школи, вихователь із 

фізичної культури та образотворчої діяльності, 

керівник гуртків (рукоділля, хореографія, шахи, 

іноземна мова та ін.). 

2. Продовження освіти Магістерські програми освітньо-наукового та 



освітньо-професійного спрямування. 

D Стиль та методи навчання 

1. 

 

Підходи до викладання та навчання 

Підходи в організації 

навчального процесу 

Освітній процес побудований на принципах 

студентоцентрованого особистісно орієнтованого 

навчання, на засадах компетентнісного, системного, 

інтегративного підходів. 

Форми і методи 

організації освітнього 

процесу 

Форми: аудиторні (лекції, лабораторні, семінарські, 

практичні), позааудиторні (індивідуальні, 

консультації, написання та захист курсових 

робіт/проектів, випускних кваліфікаційних 

робіт/проектів, практика, науково-дослідна робота), 

дистанційні навчальні заняття, самостійна робота. 

Методи: проблемного, проблемно-пошукового, 

діалогічного, інтерактивного навчання. 

3. Система оцінювання Загальне оцінювання здійснюється за результатами 

проміжного та підсумкового контролю у вигляді 

екзаменів, заліків, захисту творчих проектів 

відповідно до внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти. 

E Програмні компетентності 

1.  Загальні 

 Світоглядна Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. 

Загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів. 

Розуміння значущості для власного розвитку 

історичного досвіду людства. 

Розуміння сутності і соціальної значущості майбутньої 

професії. 

Збереження національних духовних традицій. 

Розуміння переваг здорового способу життя та 

прийняття їх як власних цінностей. 

 Громадянська Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина 

України. 

Здатність робити свідомий соціальний вибір та 

застосовувати демократичні технології прийняття 

рішень. 

Повага до Батьківщини, народу, держави, її символіки, 

традицій, мови. 

Уміння діяти з соціальною відповідальністю та 

громадською свідомістю. 



 Комунікативна Здатність до міжособистісного спілкування, емоційної 

стабільності, толерантності. 

Здатність працювати у команді. 

Вільне володіння українською мовою відповідно до 

норм культури мовлення, основами спілкування 

іноземними мовами. 

 Інформаційна Здатність до самостійного пошуку та оброблення 

інформації з різних джерел для розгляду конкретних 

питань. 

Здатність до ефективного використання 

інформаційних технологій в соціальній і професійній 

діяльності. 

 Науково-дослідницька Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на 

основі аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності. 

Володіння науково-дослідними методами відповідно 

до 

фахового спрямування. 

Обізнаність в особливостях проектної діяльності, 

готовність до її реалізації. 

Критична обізнаність та інтелектуальна чесність. 

Здатність до нестандартних рішень типових задач і 

здатність вирішувати нестандартні завдання. 

 Самоосвітня Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 

самоорганізації та саморозвитку. 

Спрямованість на розкриття особистісного потенціалу 

та самореалізацію. 

Прагнення до особистісно-професійного лідерства та 

успіху. 

2. Фахові  

 Організаційна  Здатність планувати, організовувати, координувати, 

контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію її 

суб’єктів. 

 Психолого-педагогічна  Володіння базовими знаннями з педагогіки і 

психології та вміння їх реалізувати, закономірностей 

особистісного розвитку людини на різних вікових 

етапах. 

 

 

Методична Застосовувати базові філософські, психолого-

педагогічні та методичні знання і вміння для 



формування ключових і предметних компетентностей. 

 Здоров’язбережувальна Здатність створювати умови для збереження та 

зміцнення фізичного і психічного (інтелектуального й 

емоційного) здоров’я дітей дошкільного віку, 

формування оздоровчих умінь і навичок. 

 Інтегративна Здатність і готовність організовувати освітній процес в 

дошкільному навчальному закладі,  здійснювати 

комплексний вплив на когнітивну, емоційну, 

моральну, фізичну сфери особистості дитини на основі 

особистісно орієнтованого та діяльнісно-

компетентнісного підходів через різні форми 

організації роботи з дітьми (спілкування, заняття, гра, 

праця); забезпечувати гармонійні умови для 

самоцінних видів дитячої діяльності. 

 Практично-творча Здатність творчо й оперативно реалізовувати знання, 

фахові уміння й навички у професійній діяльності 

задля створення розвивального середовища виховання, 

навчання і розвитку дитини;   творчо використовувати 

існуючі та самостійно створювати дидактичні 

матеріали, впроваджувати інноваційні технології, що 

відповідають запитам суспільства, потребам та 

інтересам дітей з метою формування дошкільної 

зрілості. 

F Програмні результати навчання 

 Розуміння значущості обраної професії. 

Сформованість світоглядних позицій і переконань у пріоритетності завдань 

освіти в період дошкільного дитинства для формування особистості.  

Здатність реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати інноваційні технології 

в освітній процес дошкільного навчального закладу. 

Володіння системою знань, фахових умінь і навичок із навчальних дисциплін 

програми та умінням їх творчо реалізовувати у професійній діяльності.  

Володіння уміннями виховувати і навчати дитину дошкільного віку та 

забезпечувати її комфортне перебування в реаліях сучасного життя. 

Володіння уміннями здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини та 

сім’ї.  

Готовність до творчого вирішення професійно-практичних завдань. 

Уміння брати відповідальність за власний вибір вирішення професійних завдань. 

Здатність до постійного особистісного та професійного вдосконалення. 

 

 

 



Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

Академічна кваліфікація:  бакалавр дошкільної освіти  

Професійна кваліфікація:  вихователь дітей дошкільного віку  

Додаткова спеціалізація: початкова освіта 

Професійна кваліфікація:  вчитель початкової школи 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців  

На базі:  атестата про повну загальну середню освіту 

 

Зміни 

Новий навчальний план 

Кількість кредитів на 

навчальні дисципліни  

 21 дисципліна  

 (145 кредитів) 

 Педагогічні 17,3%  

 Психологічні 13,1% 

 Фахові 51,7% 

 Інше 17,9% 

Форми контролю 

(іспити/заліки) 

15/19 

Кількість кредитів на 

педагогічну практику  

90 кредит (37,5 %) 

Підсумкова атестація  • Комплексний кваліфікаційний іспит або захист 

бакалаврської роботи 

• Комплексний екзамен зі спеціалізації 

 



 

 

Очікувані результати 

Вихователь дітей дошкільного віку: 

 Здатен реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати освітні 

технології в навчально-виховний процес дошкільного навчального 

закладу. 

 Володіє вміннями виховувати і навчати дитину дошкільного віку 

та забезпечувати її комфортне перебування в реаліях сучасного життя 

 Вміє доцільно застосовувати навички педагогічної анімації, ІКТ, 

навчати дітей іноземної мови 

 Здатен брати відповідальність за власний вибір вирішення 

професійних завдань 

 

Можливості працевлаштування 

Дошкільні навчальні заклади різного типу, Центри розвитку дитини, 

Центри підготовки дитини до школи, навчально-виховні комплекси 

«школа-дитячий садок», родина 

 

 


