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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 

012 «Дошкільна освіта» 
 
 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Черніве ький на іональний  ніверситет імені Юрія Фе ькови а 

Фак льтет пе агогіки  психологі  та со іально  роботи 

Кафе ра пе агогіки та психологі   ошкільно  освіти 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ст пінь вищо  освіти -  Магістр 

Спе іальність – 012 – Дошкільна освіта 

Спе іалі а ія – Психолог в  акла ах  ошкільно  освіти 

Кваліфіка ія – Магістр. Дошкільна освіта. Вихователь  ітей 

 ошкільного вік . Психолог в  акла ах  ошкільно  освіти 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Дошкільна освіта (Психологія в  акла ах  ошкільно  освіти  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра  о ини ний   

90 кре итів ЄКТС   

термін нав ання 1 5 роки 

Наявність 

акредитації 

Назва організації, яка надала акредитацію даній програмі: 

Акре ита ійна комісія Укра ни 

Країна: Укра на 

Період акредитації: 2013-2023 рр. 

Цикл/рівень 

 

HPK Укра ни – 8 рівень 

FQ-EHEA –  р гий  икл 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність  иплома першого (бакалаврського  або  р гого 

(магістерського  рівня вищо  освіти. 

Вст пні іспити   фах  та іно емно  мови.  

Решта вимог ви на аються правилами прийом . 

Мова(и) викладання Укра нська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

Термін  і   о 01.07.2023 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://preschool.cv.ua/освітні-програми/освітня-програма-магістр/ 

2 – Мета освітньої програми 

Наб ття інтегральних   агальних та спе іальних (фахових  пре метних  компетентностей що о 

  ійснення іннова ійно   правлінсько   моніторингово   а міністративно   фінансово-

економі но   со іально   психологі но   іяльності    акла ах  ошкільно  освіти. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Об’єкти вивчення та діяльності - органі а ія  ошкільно  освіти  

освітня і психолого-пе агогі на інноватика  органі а ія і 

 абе пе ення освітнього про ес  в системі  ошкільно  освіти. 

Цілі навчання - пі готовка фахів ів    атних ро в’я  вати 

скла ні  ав ання  ошкільно  освіти  що потреб ють  ослі жень 

та/або іннова ій. 

Зміст програми спрямований на пі готовк  майб тніх фахів ів 

 ошкільно  освіти  о професійно   іяльності  освітні технологі  

нав ання  ошкільників   правління  акла ом  ошкільно  освіти  

моніторинг якості  ошкільно  освіти.  

Основними мето и  мето ики та технологі   : теорети ні  

емпіри ні мето и  мето и ін иві  алі а і  нав ання та 

http://preschool.cv.ua/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80/


інтегрованого нав ання  ІT-технологі   особистісно-орі нтована 

технологія  технологі  ві критого нав ання  інформа ійно-

ком ніка ійні технологі   технологія співробітни тва. 

Гал  ь  нань 01 Освіта/Пе агогіка 

Спе іальність 012 Дошкільна освіта 

Спе іалі а ія: Психологія в  акла ах освіти 

Загальний обсяг освітньо  програми 

Всього – 90 кре итів ЄКТС (2700 го .   і  них:  ис ипліни  икл  

 агально  пі готовки - 10 кре итів ЄКТС (300 го . ;  ис ипліни 

 икл  професійно  пі готовки - 44 кре ита ЄКТС (1320 го . ; 

практика - 18 кре итів ЄКТС (540 го . ; кваліфіка ійна робота - 18 

кре итів ЄКТС (540 го . . 

Орієнтація освітньої 

програми 

Програма спрямована на вирішення прикла них  ав ань в гал  і 

 ошкільно  освіти  пі готовк   о органі а і  та керівни тва 

 ошкільною освітою    ійснення психологі но   іяльності в  акла ах 

 ошкільно  освіти. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спе іальна. Форм вання і ро виток професійно  компетентності 

 ля   ійснення  ослі ни ько  та іннова ійно   іяльності   гал  і 

освіти    рах ванням с  асних  вроінтегра ійних про есів. 

Ґр нтовне  асво ння нав альних  ис иплін і  широким 

 астос ванням практи но  пі готовки  мето ик  ослі жень 

особливостей ро витк   итини  ошкільного вік   ві пові ного 

проект вання пе агогі ного про ес  в  акла і  ошкільно  освіти. 
Особливості 

програми 

Освітньо-професійна програма ро роблена    рах ванням 

власного  осві   пі готовки фахів ів  і спе іальності 012 Дошкільна 

освіта та ві пові ного  осві   прові них віт и няних  ніверситетів. 

Програма ба   ться на с  асних  наннях гал  евого 

 аконо авства та нормативно-інстр ктивних матеріалів   сфері 

 ошкільно  освіти; с  асних  явлень про тен ен і    акономірності 

ро витк  пе агогіки та спрямована на вирішення прикла них  ав ань 

в гал  і  ошкільно  освіти. 

Фахова пі готовка  абе пе    пост пов  трансформа ію 

пі навально   іяльності   професійно спрямован ; пере ба а  

між ис иплінарн  інтегра ію на ково   освітньо  та іннова ійно  

 іяльності на основі компетентнісного пі хо  . В основі пре метного 

 міст  пе агогі но   іяльності  нахо яться  ілі   міст нав альних 

 ис иплін та пе агогі ний інстр ментарій  що наб ва  

технологі ного спрям вання. Фахова пі готовка магістра пере ба а  

прохо ження професійних практик: пе агогі но    і спе іалі а і  та 

на ково-пе агогі но . 

Програма ак ентована на компетен іях та о ік ваних ре  льтатах 

освітнього про ес   що посилю  його ст  енто ентрован  

спрямованість. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Згі но    инною ре ак і ю На іонального класифікатора 

Укра ни: Класифікатор професій (ДК 003:2010  і   мінами  

 атвер женими нака ом Міністерства економі ного ро витк  і 

торгівлі Укра ни ві  4 бере ня 2016 рок  № 394   магістр  ошкільно  

освіти ма  право обіймати такі поса и: 

− 1210   Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого 

навчання; 

− 1210.1 Директор дошкільного виховного закладу; 

− 1229.1 Завідувач відділу (у складі управління освітою); 



− 1229.4 Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу; 

− 1493    Менеджер (управитель) систем якості (012 Дошкільна 

освіта); 

− 2332 Вихователь дошкільного навчального закладу; 

− 2332 (23476 ) Методист з дошкільного виховання; 

− 2351.2 (20305) Вихователь-методист; 

− 2352 (22595) Інспектор з дошкільного виховання, позашкільної 

роботи; 

− 2445.2 (24459) Психолог. 

Згі но   Internаtional Standard Classification of Occupation 2008 

(ISCO-08  магістр може обіймати такі поса и:  

− 1341 Child Care Services Managers; 

− 1345 Education Managers; 

− 2351 Education Methods Specialists. 

Подальше навчання Можливе про овження освіти  а освітньо-на ковим рівнем 

 октора філософі  та наб ття  о аткових кваліфіка ій   системі 

освіти  орослих. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Освітній про ес поб  ований на прин ипах 

ст  енто ентрованого особистісно орі нтованого нав ання  на 

 аса ах компетентнісного  системного  інтегративного  практико-

орі нтованого пі хо ів.  

Викла ання та нав ання прово иться   вигля і лек ій  

практи них  анять  лабораторних  анять  самостійного нав ання  

ін иві  альних  ав ань  конс льта ій  кваліфіка ійно  роботи та 

виробни их практик. 

Технологі  нав ання: мо  льні  технологі  проблемного нав ання  

технологі  нав ання   співробітни тві   истан ійного нав ання  

тренінгові технологі   проектні технологі . 

Оцінювання Рейтингова система  що пере ба а  о інювання ст  ентів  а  сі 

ви и а  иторно  та по аа  иторно  освітньо   іяльності (пото ний  

пі с мковий контроль ; пре ента і   проектна робота  мо  льні 

контрольні роботи  тест вання   віти про практик   к рсові роботи  

 аліки   сні та письмові ек амени  комплексні ек амени тощо. 

Система пі с мкового о інювання б    ться на  мовах 

ака емі но   обро есності та  про орості. 

О інювання нав альних  осягнень: 4-х бальна на іональна шкала 

(ві мінно   обре   а овільно  не а овільно ; 2-рівнева на іональна 

шкала ( араховано/не  араховано ; 100-бальна шкала  а системою 

ECTS (A  B  C  D  Е  F  FX . 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

З атність компетентно ро в’я  вати скла ні  а а і й проблеми в 

органі а і  та моніторинг  освітнього про ес  в системі  ошкільно  

освіти або в про есі нав ання фахів ів і   ошкільно  освіти в 

 акла ах вищо  освіти  що пере ба а  прове ення  ослі жень  та/або 

  ійснення іннова ій   сит а іях  що характери  ються 

неви на еністю  мов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

Компетентності визначені стандартом вищої освіти України за 

спеціальністю 012 Дошкільна освіта для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

ЗК-1. З атність  іяти со іально ві пові ально та сві омо. 

ЗК-2. З атність генер вати нові і е  (креативність .  

ЗК-3. З атність прове ення  ослі жень на ві пові ном  рівні.  

ЗК-4. З атність  о абстрактного мислення  аналі   та синте  . 



ЗК-5. З атність пра ювати в коман і. 

ЗК-6. Цін вання та повага рі номанітності та м льтик льт рності. 

ЗК-7. З атність виявляти  ставити й виріш вати проблеми. 

ЗК-8. З атність  о пош к   оброблення та аналі   інформа і    рі них 

 жерел. 

 

Компетентності визначені закладом вищої освіти 
ЗК-9. З атність  о ефективного ети ного спілк вання і  с б’ ктами 

в а мо і  та в колективі (гр пі . 

ЗК-10. З атність  о  астос вання технологій та іннова ій. 

ЗК-11. З атність план вати  органі ов вати та прово ити 

психо іагности ні  ослі ження    акла і  ошкільно  освіти. 

ЗК-12. Воло іння мето ологі ними  аса ами психологі  та с  асних 

на кових мето ів  необхі них  ля вирішення на ково-

 ослі них  ав ань та проблем професійно   іяльності фахів ів 

 ошкільно  освіти. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентності визначені стандартом вищої освіти України за 

спеціальністю 012 Дошкільна освіта для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

ФК-1. З атність органі ов вати освітній про ес    акла ах 

 ошкільно  освіти   використанням с  асних  асобів  мето ів  

прийомів  технологій. 

ФК-2. З атність   ійснювати мето и ний с прові  освітньо  

 іяльності  акла    ошкільно  освіти. 

ФК-3. З атність  о психолого-пе агогі ного керівни тва 

особистісним ро витком  ітей раннього і  ошкільного вік   

 окрема   ітей   особливими освітніми потребами. 

ФК-4. Готовність  о органі а і  фінансово-госпо арсько   іяльності 

 акла ів  ошкільно  освіти. 

ФК-5. З атність створювати та впрова ж вати в практик  на кові 

ро робки  спрямовані на пі вищення якості освітньо  

 іяльності та освітнього сере овища в системі  ошкільно   

 окрема  інклю ивно  освіти. 

ФК-6. З атність   ійснювати просвітни ьк   іяльність   метою 

пі вищення психолого-пе агогі но  компетентності 

вихователів  батьків  грома ськості. 

ФК-7. З атність  о органі а і  співпра і  акла    ошкільно  освіти   

рі ними со іальними інстит  іями  категоріями фахів ів  о 

партнерства   батьками. 

ФК-8. З атність   ійснювати нормативно-правове рег лювання 

 іяльності  акла    ошкільно  освіти  кер ю ись 

 аконо ав ими  ок ментами та основами професійно  етики. 

ФК-9. З атність  о самоосвіти  самов осконалення  самореалі а і  в 

професійній  іяльності та  о конк рентно  спроможності на 

ринк  пра і. 

ФК-10. З атність ро робляти і реалі ов вати  ослі ни ькі та 

іннова ійні проекти   сфері  ошкільно  освіти. 

ФК-11. З атність органі ов вати на ково-експериментальн  та 

мето и н   іяльність в системі  ошкільно  освіти. 

 

Компетентності визначені закладом вищої освіти 
ФК-12. З атність   ійснювати теорети ний  мето ологі ний та 

емпіри ний аналі  акт альних проблем психологі но  на ки 

та / або практики.  



ФК-13. З атність самостійно план вати  органі ов вати та 

  ійснювати психологі не  ослі ження   елементами на ково  

нови ни та / або практи но   на  щості.  

ФК-14. З атність обирати і  астос вати валі ні та на ійні мето и 

на кового  ослі ження та/або  ока ові мето ики і техніки 

практи но   іяльності.  

ФК-15. З атність   ійснювати практи н   іяльність (тренінгов   

психотерапевти н   конс льта ійн   психо іагности н  та 

ін.    використанням на ково верифікованих мето ів та 

технік. 

7 – Програмні результати навчання 

 Компетентності визначені стандартом вищої освіти України за 

спеціальністю 012 Дошкільна освіта для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

ПРН-1. Крити но осмислювати кон епт альні  аса и   ілі   ав ання  

прин ипи ф нк іон вання  ошкільно  освіти в Укра ні. 

ПРН-2. Впрова ж вати інформа ійні та ком ніка ійні технологі  і 

генер вати нові і е  в органі а і  освітнього про ес   акла ів 

 ошкільно  освіти рі ного тип . 

ПРН-3. Встановлювати в а мо ію   рі ними со іальними 

інстит  іями  категоріями фахів ів та батьками   метою 

 абе пе ення якості  ошкільно  освіти  реалі а і  

 ослі ни ьких та іннова ійних проектів. 

ПРН-4. Аналі  вати й порівнювати ре  льтати пе агогі ного вплив  

на ін иві  альний ро виток  итини  ошкільного вік  в рі них 

ви ах  іяльності. 

ПРН-5. Органі ов вати мето и ний с прові  освітньо   іяльності в 

м льтик льт рном  сере овищі  акла    ошкільно  освіти 

 ля форм вання в  ітей поваги  о рі них на іональностей та 

  атності  о в а мо і . 

ПРН-6. З ійснювати психолого-пе агогі не керівни тво 

ін иві  альним ро витком особистості  итини. 

ПРН-7. Знати і використов вати в практи ній  іяльності  аконо ав   

ба    ошкільно  освіти. 

ПРН-8. Виявляти та ві творювати в практи ній  іяльності вихователя 

 акла    ошкільно  освіти пере овий пе агогі ний  осві  та 

ре  льтати  ослі жень. 

ПРН-9. Застосов вати в професійній  іяльності с  асні  и акти ні та 

мето и ні  аса и викла ання психолого-пе агогі них 

 ис иплін і обирати ві пові ні технологі  та мето ики. 

ПРН-10. Воло іти  міннями й нави ками аналі    прогно  вання  

план вання  органі а і  освітнього про ес  в  акла і 

 ошкільно  освіти    рах ванням прин ипів 

 итино ентри м     оров’я береження  інклю і   

ро вивального нав ання  особистісно-орі нтованого пі хо    

с б’ кт-с б’ ктно  в а мо і . 

ПРН-11. Органі ов вати хар  вання  ме и не обсл гов вання  

о  оровлення  ітей. 

ПРН-12. Уміти план вати та коор ин вати фінансово-госпо арськ  

 іяльність  акла ів  ошкільно  освіти. 

ПРН-13. Ви на ати проблем  та понятійний апарат  ослі ження в 

сфері  ошкільно  освіти   бирати та аналі  вати необхі н  

інформа ію   рі них  жерел. 

ПРН-14. План вати  органі ов вати і   ійснювати експериментальні 



 ослі ження в сфері  ошкільно  освіти  обробляти ре  льтати 

 ослі жень   використанням статисти них мето ів  

арг мент вати висновки і пре ент вати ре  льтати 

 ослі жень. 

Компетентності визначені закладом вищої освіти 
ПРН-15. З атність  о мо елювання  міст  нав ання  форм і мето ів 

викла ання фахових  ис иплін    рах ванням  х міс я і ролі в 

 агальній програмі пі готовки сл ха ів  в а мо в᾽я к    

іншими  ис иплінами і майб тньою професійною  іяльністю 

фахів ів  ошкільно  освіти; 

ПРН-16. З ійснення  ілеспрямовано   іяльності   проект вання 

пе агогі ного про ес  та окремих його скла ових ві пові но 

 о  ілей   а а  вищо  професійно  освіти та ро робки 

нормативно   органі а ійно  й нав ально-мето и но  

 ок мента і .  

ПРН-17. У агальнювати емпіри ні  ані та форм лювати теорети ні 

висновки  робити психологі ний прогно  що о ро витк  

особистості  гр п  органі а ій. 

ПРН-18. Ро робляти просвітни ькі матеріали та освітні програми  

впрова ж вати  х  отрим вати  воротній  в'я ок  о інювати 

якість. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення До реалі а і  програми  ал  аються прові ні фахів і 

 ніверситет  (пона  75% професорсько-викла а ького скла    

 а іяного  о викла ання професійно-орі нтованих  ис иплін  мають 

на кові ст пені  а спе іальністю  а також  практи ний  осві  роботи 

 а спе іальністю 012 Дошкільна освіта . На ково-пе агогі ні 

пра івники о ин ра  на п’ять років прохо ять стаж вання. 

До викла ання окремих  ис иплін ві пові но  о  х компетен і  

та  осві    ал  ені пре ставники професорсько-викла а ького 

скла   інших стр кт рних пі ро  ілів  ніверситет . 

Практико-орі нтований характер освітньо-професійно  програми 

пере ба а  широк    асть фахів ів-практиків  які ві пові ають 

напрям  програми  що пі силю  синергети ний  в’я ок теорети но  

та практи но  пі готовки. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення: 

− приміщеннями  ля прове ення нав альних  анять та 

контрольних  ахо ів  комп’ютерними робо ими міс ями  

обла нанням   статк ваннями  необхі ними  ля виконання 

нав альних планів; 

− м льтиме ійне обла нанням  ля о но асного використання в 

нав альних а  иторіях; 

− наявність со іально-поб тово  інфрастр кт ри: бібліотеки  

п нктів хар  вання  актового  и кон ертного  ал   спортивного  ал   

ста іон  та спортивних май ан иків  ме и ного п нкт ; 

− г ртожитком. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне забезпечення: 

− бібліотеки   віт и няними та  акор онними фаховими 

періо и ними ви аннями ві пові ного або спорі неного профілю  в 

том   ислі в електронном  вигля і; 

− наявність  ост п   о ба   аних періо и них на кових ви ань 

англійською мовою ві пові ного або спорі неного профілю 

− наявність офі ійного веб-сайт   акла   освіти  на яком  

ро міщена основна інформа ія про його  іяльність  нав альні та 



стр кт рні пі ро  іли та  х скла   перелік нав альних  ис иплін  

правила прийом   контактна інформа ія; 

− наявність електронного рес рс   акла   освіти  що містить 

нав ально-мето и ні матеріали   нав альних  ис иплін нав ального 

план   в том   ислі в системі  истан ійного нав ання. 

Навчально-методичне забезпечення: 

− опис освітньо  програми; 

− нав альний план та пояснювальна  аписка  о нього;  

− робо а програма   кожно   ис ипліни нав ального план ; 

− електронні нав альні к рси (moodle); 

− програми практи но  пі готовки  робо их програм практик; 

−  абе пе еність ст  ентів нав альними матеріалами   кожно  

нав ально   ис ипліни нав ального план ; 

− наявність мето и них матеріалів  ля прове ення атеста і  

  об ва ів. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

На основі  восторонніх  оговорів між Черніве ьким 

на іональним  ніверситетом імені Юрія Фе ькови а та: 

− ДВНЗ Прикарпатським на іональним  ніверситетом імені 

Василя Стефаника; 

− Львівським на іональним  ніверситетом імені Івана Франка; 

− Марі польським  ержавним  ніверситетом; 

− Закарпатським  горським інстит том імені Ферен а Рако і ІІ; 

− Тернопільським на іональним пе агогі ним  ніверситетом 

імені Воло имира Гнатюка; 

− На іональним пе агогі ним  ніверситетом імені 

М.П. Драгоманова. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі  восторонніх  оговорів між Черніве ьким 

на іональним  ніверситетом імені Юрія Фе ькови а та:  

− Університет Яна Кохановського (м. Кель е  Польща ; 

− Вища Г анська г манітарна школа  (м. Г анськ  Польща ; 

− Вища школа со іальних і техні них на к (м. Ра ом  Польща ;  

− Вища професійна школою (м. Тарнобжег  Польща ; 

− Поморська ака емія (м. Сл пськ  Польща ; 

− С  авським  ніверситетом імені Штефана  ел Маре 

(м. С  ава  Р м нія ; 

− Повітовим  ентром рес рсів та освітньо   опомоги (м. С  ава  

Р м нія ; 

− Університет прикла них на к (м. Клагенф рт  Австрія . 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

  Можливе  після вив ення к рс   кра нсько  мови. 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної / наукової програми та їх 

логічна послідовність 
 

 

2.1.  Перелік компонент ОП 
Ко  н/  Компоненти освітньо  програми  

(нав альні  ис ипліни  к рсові проекти (роботи   

практики  кваліфіка ійна робота  

Кількість 

кре итів 

Форма 

пі с мк. 

контролю 

1 2 3 4 



1. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

Цикл загальної підготовки 

ЗПО1 Мето ологія та органі а ія на кових  ослі жень 4.0  алік 

ЗПО2 Пе агогіка і психологія вищо  школи 3.0 ек амен 

Цикл професійної підготовки 

ППО1 С  асні технологі  викла ання психолого-

пе агогі них  ис иплін та мето ик  ошкільно  освіти 
6.0 ек амен 

ППО2 Теорети ні основи  міст  й органі а і   ошкільно  

освіти 
5.0 ек амен 

ППО3 Професійна  іяльність психолога в  акла ах 

 ошкільно  освіти 
4.0 ек амен 

ППО4 Іннова ійні технологі  в  ошкільній освіті 4.0  алік 

ППО5 С  асні психолого-пе агогі ні технологі  роботи   

 ітьми   особливими освітніми потребами 

4.0 ек амен 

Практика 

 Професійна (пе агогі на  практика 6 ек амен 

 Професійна (на ково-пе агогі на  практика 6 ек амен 

 Професійна практика ( і спе іалі а і   6 ек амен 

Державна атестація 

 Атеста ійний іспит  і спе іалі а і  - ек амен 

 Кваліфіка ійна робота 18 ек амен 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів 66.0 

2. Вибіркові компоненти  освітньо-професійної програми 

Вибірковий блок 1 (Цикл загальної підготовки) 

ЗПВ1 Іно емна мова в освітньом  сере овищі / Освітологія 3.0  алік 

Вибірковий блок 2 (Цикл професійної підготовки) 

ППВ1 Основи ака емі но  мобільності викла а а  акла   

вищо  освіти / Теорети ні основи ро витк  

 ошкільного виховання в кра нах Європи 

4.0 

ек амен 

ППВ2 Акт альні проблеми с  асно   ошкільно  освіти / 

Новітні ком нікативні технологі  в  ошкільній освіті 
3.0 

 алік 

ППВ3 Психологія професійного вигорання фахів ів освіти / 

Психологія пе агогі но   іяльності 
4.0 

 алік 

ППВ4 Основи корек ійно  й ро вивально  роботи    ітьми 

 ошкільного вік  / Ігрова психологі на корек ія 
4.0 

ек амен 

ППВ5 Мене жмент в гал  і  ошкільно  освіти / Органі а ія 

приватного  акла    ошкільно  освіти 
3.0 

 алік 

ППВ6 Психолого-пе агогі на  іагностика та конс льт вання 

в освіті / Основи со іально-пе агогі ного 

проект вання в  акла ах  ошкільно  освіти 

3.0 

 алік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 24.0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0 

 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 
№ п/п Назва дисципліни Кількість кредитів 

IX семестр 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

1. Мето ологія та органі а ія на кових  ослі жень 4.0 

2. Пе агогіка і психологія вищо  школи 3.0 



3. С  асні технологі  викла ання психолого-пе агогі них 

 ис иплін та мето ик  ошкільно  освіти 
3.0 

4. Теорети ні основи  міст  й органі а і   ошкільно  

освіти 
5.0 

5. Іннова ійні технологі  в  ошкільній освіті 4.0 

Вибіркові компоненти 

6. Іно емна мова в освітньом  сере овищі / Освітологія 3.0 

7. Основи ака емі но  мобільності викла а а  акла   

вищо  освіти / Теорети ні основи ро витк   ошкільного 

виховання в кра нах Європи 

4.0 

 Психологія професійного вигорання фахів ів освіти 

/Психологія пе агогі но   іяльності 
4.0 

Всього за IX семестр 30.0 

X семестр 

Обов’язкові компоненти 

1. С  асні технологі  викла ання психолого-пе агогі них 

 ис иплін та мето ик  ошкільно  освіти 
3.0 

2. Професійна  іяльність психолога в  акла ах  ошкільно  

освіти 
4.0 

3. С  асні психолого-пе агогі ні технологі  роботи   

 ітьми   особливими освітніми потребами 
4.0 

4. Професійна (пе агогі на  практика 6.0 

Вибіркові компоненти 

5. Акт альні проблеми с  асно   ошкільно  освіти / 

Новітні ком нікативні технологі  в  ошкільній освіті 
3.0 

6. Основи корек ійно  й ро вивально  роботи    ітьми 

 ошкільного вік  / Ігрова психологі на корек ія 
4.0 

7. Мене жмент в гал  і  ошкільно  освіти / Органі а ія 

приватного  акла    ошкільно  освіти 
3.0 

 Психолого-пе агогі на  іагностика та конс льт вання в 

освіті / Основи со іально-пе агогі ного проект вання в 

 акла ах  ошкільно  освіти 

3.0 

Всього за IX семестр 30.0 

XІ семестр 

Обов’язкові компоненти 

1. Професійна (на ково-пе агогі на  практика 6.0 

2. Професійна практика ( і спе іалі а і   6.0 

3. Кваліфіка ійна робота 18.0 

4. Атеста ійний іспит  і спе іалі а і  - 

Всього за XІ семестр 30.0 

Загальна кількість годин 90.0 

 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атеста ія   об ва ів  р гого (магістерського  рівня вищо  освіти 

спе іальності 012 Дошкільна освіта   ійсню ться   формах:  

 п блі ного  ахист  кваліфіка ійно  роботи; 

 атеста ійного іспит   і спе іалі а і . 

Кваліфіка ійна робота пере ба а  ро в’я ання акт ально   а а і або 

проблеми в сфері  ошкільно  освіти  що характери   ться неви на еністю  мов та 

вимог і пере ба а  прове ення  ослі жень та/або   ійснення іннова ій. У 



кваліфіка ійній роботі не повинно б ти ака емі ного плагіат   фальсифіка і  та 

фабрика і . 

Атеста ійний іспит  і спе іалі а і  пере ба а  о інювання ре  льтатів 

нав ання  ви на ених Стан артом вищо  освіти Укра ни  р гого (магістерського  

рівня спе іальності Дошкільна освіта та освітньою програмою. 

Атеста ія   ійсню ться ві крито і п блі но. 

Заверш  ться атеста ія ви а ею  иплом  встановленого  ра ка про 

прис  ження ст  ент  ст пеня магістра і  присво нням кваліфіка і : Магістр. 

Дошкільна освіта. Вихователь  ітей  ошкільного вік . Психолог в  акла ах 

 ошкільно  освіти.  

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  
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ЗК-1  +  +   + +      +  + +  + 

ЗК-2  + +   +   +  + + +  +     

ЗК-3 +    +     +  +       + 

ЗК-4     +   +   +    +     

ЗК-5    +   + + + +  +    +  +  

ЗК-6        + + +    + +     

ЗК-7 + +  + +      +       +  

ЗК-8 +  +   +      + +    +   

ЗК-9  +  +   + +       + +  + + 

ЗК-10   +   + +  +  +   + +  +   

ЗК-11 +    +            +   

ЗК-12 +  +  +     +   + +    + + 

ФК-1    +  + + +     +  +   +  

ФК-2    +    +            

ФК-3     +  +   + +         

ФК-4    +    +            

ФК-5      + +  +      +     

ФК-6  +  +  +    +    + +  +   

ФК-7       + +   +    +   + + 

ФК-8        +   +         

ФК-9  +  +  +   +  + + + +  +    

ФК-10         +   + + +    +  

ФК-11 +  +      +   +     + +  

ФК-12 +  +  +     +      +    

ФК-13 +    +         +     + 

ФК-14 + + +  +       +     +  + 

ФК-15  +   +     +      + +   

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами  освітньої програми 
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ПРН-1  +  +   +      +  +     

ПРН-2 +   +  + + +     + + + + + +  

ПРН-3  +  + + + +     +  + +   + + 

ПРН-4   +   +           + +  

ПРН-5        +       +     

ПРН-6   +  + +    +       + +  

ПРН-7    +    +   +         

ПРН-8    +        +        

ПРН-9  +       + + +   +      

ПРН-10    + + + + + + + +    + +  +  

ПРН-11    +                

ПРН-12        +          +  

ПРН-13 +           + +  +    + 

ПРН-14 +  +  +     + + +    + +  + 

ПРН-15  + +      +  +   +      

ПРН-16  +       + +   + +    +  

ПРН-17 +  +  +   + + + + +    + +  + 

ПРН-18 + + +    +  +    +   +    

 
 


