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ПЕРЕДМОВА 

 

 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у галузі 01 

«Освіта/Педагогіка» спеціальності 012 «Дошкільна освіта».  

Освітньо-професійна програма заснована на компетентнісному підході 

підготовки спеціаліста у галузі 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 012 

«Дошкільна освіта». Розроблено проектною групою  у складі: 

 

 

 

 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Глухівського НПУ 

імені Олександра Довженка. 

 

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): 

 

АРТЕМОВА Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського НПУ 

імені Олександра Довженка Глухівського НПУ імені Олександра 

Довженка; 

 

Члени робочої групи: 

 

ЗАГОРОДНЯ Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедри дошкільної педагогіки і психології  Глухівського НПУ 

ім. О. Довженка 

 

ТІТАРЕНКО Світлана Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри дошкільної педагогіки і психології  Глухівського НПУ 

ім. О. Довженка. 

КОРЯКІНА Ірина Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри теорії і методики дошкільної освіти  Глухівського 

НПУ імені Олександра Довженка; 

ГОРДІЙ Ніна Миколаївна,  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії і методики дошкільної освіти  Глухівського НПУ імені Олександра 

Довженка. 

 

КУЛІШ Інна Дмитрівна,  кандидат педагогічних наук, декан факультету 
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності  

012 «Дошкільна освіта та управління закладом освіти» ОС «Магістр» 
 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Глухівський національний педагогічний університет імені 

Олександра Довженка 

Факультет дошкільної освіти 

Галузь знань 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Форми навчання Обмеження відсутні 

Ступінь вищої освіти  Магістр  

Освітня кваліфікація Магістр  дошкільної освіти. 

Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти 

та виробничого навчання). 

Вихователь дітей раннього та дошкільного віку. 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Дошкільна освіта та управління закладом освіти 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС,  

Термін навчання 1 рік 9 міс. 

Наявність акредитації Акредитаційна комісія України 

Сертифікат УД №  

Строк дії сертифікату до 01.07.2022р 
 

Цикл/рівень 
 

НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра, магістра,ОКР 

Спеціаліст  

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

1 рік, 9 міс. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

www.do.gnpu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих фахівців 

за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, які б оволоділи компетентностями щодо здійснення 

інноваційної управлінської, моніторингової, адміністративної, соціальної діяльності у 

закладах дошкільної освіти, мали сформовані знання, уміння та навичка для виконання 

професійних завдань та обов’язків науково- дослідницького та інноваційного характеру в 

системі дошкільної освіти, здатністю до самостійного формулювання і вирішення складних 

нестандартних завдань науково- практичної діяльності, які можуть критично оцінювати та 

застосовувати на практиці теоретичні положення та інноваційні методи, методи організації 

творчого пошуку майбутнього фахівця, спроможні до самостійного професійно-

особистісного зростання шляхом самовдосконалення. Підготовка випускників як 

менеджерів освітньої галузі із широким доступом до працевлаштування. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

01 «Освіта / Педагогіка»; 

012 «Дошкільна освіта» 

Спеціалізація «Управління закладом освіти» Дисципліни: 
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спеціалізація (за 

наявності)) 

загальної підготовки – 10%; професійної підготовки – 90%. 

Об’єкт вивчення: організація дошкільної освіти, освітня і 

психолого-педагогічна інноватика, організація і забезпечення 

освітнього процесу в системі дошкільної  освіти. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні завдання дошкільної освіти, що потребують досліджень 

та інновацій. 

Теоретичний зміст предметної області: дошкільна освіта, 

підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до професійної 

діяльності, освітні технології навчання дошкільників, 

управління закладом дошкільної освіти, моніторинг якості 

дошкільної освіти, управління, освітній менеджмент. 

Методи, методики і технології: теоретичні, емпіричні методи, 

методи індивідуалізації навчання та інтегрованого навчавня, 

UT- технології, особистісно-орієнтована технологія, 

інформаційно-комунікаційні технології, технологія 

співробітництва. 

Інструменти та обладнання: мультимедійне обладнання, 

онлайн інструменти інтерактивного навчання. Співвідношення 

обсягів основних компонент освітньої програми: нормативні 

навчальні дисципліни - 75 кредити ЄКТС (62,5%); вибіркові 

навчальні дисципліни - 45 кредитів ЄКТС (37,5 %);  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма. Програма спрямована на 

вирішення прикладних завдань в галузі дошкільної освіти, 

підготовку до організації та керівництва дошкільною освітою, 

здійснення професійної діяльності в закладах дошкільної освіти. 

Програма передбачає генерування вмінь та компетентностей 

вчителя початкових класів, застосування яких можливе у 

подальшій професійній кар’єрі 

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Освітня програма передбачає набуття комплексу 

компетентностей у галузі дошкільної освіти, необхідних для 

здійснення викладацької діяльності, у тому числі освітня 

програма передбачає набуття компетентностей у галузі 

управління освітою, необхідних для здійснення професійної, 

адміністративної, дослідницько-інноваційної, 

науково�педагогічної діяльності. Освітня програма передбачає 

оволодіння технологіями викладання психології і педагогіки 

(дошкільної) та фахових методик дошкільної освіти у вищій школі. 

Формування здатності здійснювати інноваційну діяльність щодо 

підвищення якості навчально-виховного процесу у закладах 

дошкільної освіти та при викладанні педагогічних дисциплін у 

вищій школі 

 

Особливості програми Освітньо-професійна програма розроблена з урахуванням 

власного досвіду підготовки фахівців зі спеціальності 012 

Дошкільна освіта та відповідного досвіду провідних 

вітчизняних університетів. Програма базується на сучасних 

знаннях галузевого законодавства та нормативно-інструктивних 

матеріалів у сфері дошкільної освіти. Освітня програма охоплює 

сучасні інноваційні напрями розвитку теорії і практики 
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освітнього менеджменту, що формує актуалізовану 

теоретико�прикладну базу для набуття якостей, об’єднаних у 

загальні і фахові компетентності, ґрунтується на результатах 

сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного розвитку 

теорії і практики управління та адміністрування. 

Програма передбачає інтеграцію фахової підготовки в галузі 

дошкільної освіти та викладання дошкільної педагогіки й 

фахових методик у вищій школі з інноваційною, пошуково-

дослідницькою діяльністю. 

Освітня програма ґрунтується на результатах сучасних наукових 

досліджень у сфері інноваційного розвитку теорії і практики 

дошкільної освіти; орієнтує на висвітленням новітніх тенденцій 

і розвитку. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора 

України: Класифікатор професій (ДК 003: 2010) (зі змінами), 

затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 4 березня 2016 року № 394), магістр 

дошкільної освіти має право обіймати такі посади: 

121  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); 

2331  (23476) Методист з дошкільного виховання; 

2351.2 Методист; 

2351.2 (20305) Вихователь-методист; 

2352 (22595) Інспектор з дошкільного виховання, позашкільної 

роботи; 
2352 (22568) Інспектор-методист. 

1229.1 Начальник управління;  

1229.1 Начальник відділу управління (самостійного); 

 1229.1 Начальник відділу управління; 

 1229.1 Начальник відділу ( у складі управління );  

1229.1 23931 Начальник підвідділу; 

 1229.4 21296 Декан;  

1229.4 21827 Завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури); 

1229.4 21839 Завідувач бази навчально-наукової;  

1229.4 21879 Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-

садка);  

1229.4 21897 Завідувач кабінету навчального;  

1229.4 21909 Завідувач кафедри; 

 1229.4 21951 Завідувач курсів;  

1229.4 21958 Завідувач лабораторії (освіта); 

 1229.4 21341 Завідувач позашкільного закладу;  

1229.4 22027 Завідувач практики (виробничої, навчальної); 

1229.4 24638 Керівник студентського 

проектно�конструкторського (дослідного) бюро; 

 1229.4 21580 Начальник навчального пункту;  

1229.6 Завідувач відділення (декан) у коледжі;  

1229.7 21985 Завідувач відділення (бібліотеки, заочного, 

підготовчого та ін.);  
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1229.7 21988 Завідувач відділу;  

1229.1 Завідувач сектору;  

1229.1 Завідувач сектору (самостійного); 

 1229.7 23898 Начальник відділу;  

1229.7 24030 Начальник сектору; 

 1229.7 24079 Начальник трудової колонії для неповнолітніх; 

1232 23930 Начальник відділу підготовки кадрів; 

 1319 Директор (керівник) малого підприємства (у сфері освіти). 

Подальше навчання Навчання на третьому (освітньої-науковому) рівні вищої освіти 

(НРК України - 9 рівень, FQ-EHEA - третій цикл, EQF-LLL - 8 

рівень) 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Поєднання організаційних форм: колективних, групових, 

інтегративного навчання; лекцій, семінарських, практичних, 

лабораторних, індивідуальних занять, консультацій з технологіями 

навчання: інформаційно-комунікаційними, дистанційними, 

модульними, імітаційними, дискусійними, проблемними. 

Студентсько-центроване навчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, індивідуальне навчання з елементами самонавчання, 

практико зорієнтоване та компетентнісне навчання. 
Освітній процес здійснюється у формах: лекцій, практичних 

занять, самостійної навчання, індивідуальних завдань, 

консультацій, кваліфікаційної роботи та виробничих практик. 

Передбачене активне використання інтерактивних методик 

навчання, самостійна робота на основі підручників і конспектів 

лекцій, консультації з викладачами, індивідуальні заняття, 

самостійне виконання дослідницьких завдань під керівництвом 

викладача, групова робота. Технології навчання: модульні, 

технології проблемного навчання, технології навчання у 

співробітництві, дистанційного навчання, тренінгові технології, 

проектні технології. Обов’язково передбачена практична 

підготовка, написання магістерської роботи. 

 

Оцінювання Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий, 

презентація наукової, творчої роботи, захист магістерської роботи; 

заліки, екзамени. 

Види контролю за рівнем здійснення: самоконтроль, контроль на 

рівні викладача, контроль на рівні завідувача кафедри, контроль на 

рівні деканату, контроль на рівні ректорату, державний контроль.  

Види контролю за терміном проведення: оперативний (вхідний, 

поточний, проміжний, підсумковий) та відтермінований; 

Система підсумкового оцінювання будується на умовах 

академічної доброчесності та прозорості. 
Оцінювання навчальних досягнень: 4-х бальна національна 

шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева 

національна шкала (зараховано/не зараховано); 100-бальна 

шкала за системою ECTS. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

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. 
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Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді. 

ЗК 6. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності 

ЗК 7 Здатність виявляти, ставити й вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 1. Здатність організовувати освітній процес у закладах 

дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів, 

прийомів, технологій. 

ФК 2. Здатність здійснювати методичний супровід освітньої 

діяльності закладу дошкільної освіти. 

ФК 3. Здатність до психолого-педагогічного керівництва 

особистісним розвитком дітей раннього і дошкільного віку, 

зокрема, дітей з особливими освітніми потребами. 

ФК 4. Готовність до організації фінансово-господарської 

діяльності закладів дошкільної освіти. 

ФК 5. Здатність створювати та впроваджувати в практику 

наукові розробки, спрямовані на підвищення якості освітньої 

діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, 

зокрема, інклюзивної освіти.. 

ФК 6. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою 

підвищення психолого-педагогічної компетентності 

вихователів, батьків, громадськості. 

ФК 7. Здатність до організації співпраці закладу дошкільної 

освіти з різними соціальними інституціями, категоріями 

фахівців до партнерства з батьками.. 

ФК 8. Здатність здійснювати нормативно-правове регулювання 

діяльності закладу дошкільної освіти, керуючись законодавчими 

документами та основами професійної етики. 

. 

ФК 9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, 

самореалізації в професійній діяльності та до конкурентної 

спроможності на ринку праці. 

ФК 10. Здатність розробляти і реалізовувати дослідницькі та 

інноваційні проекти у сфері дошкільної освіти. 

ФК 11. Здатність організовувати науково-експериментальну та 

методичну діяльність в системі дошкільної освіти. 

ФК 12. Здатність використовувати механізми та інструментарій 

стратегічного менеджменту в процесі розробки та прийняття 

управлінського рішення, організації його виконання, корекції, 

регулювання, обліку та контролю. 

ФК 13. Здатність до розробки та прийняття управлінського 

рішення, організації його виконання, корекції, регулювання, 

обліку та контролю 

ФК 14. Здатність здійснювати аудит і оцінювання управлінської 

діяльності. 
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 ФК15. Здатність здійснювати управління 

фінансово�економічною діяльністю освітньої установи 

ФК 16. Здатність здійснювати провайдинг інновацій в освіті. 

7 – Програмні результати навчання 

ПРНЗ-1 Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, 

принципи функціонування дошкільної освіти в Україні. 

ПРН-З 2 Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і 

генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів 

дошкільної освіти різного типу. 

ПРН-З 3 Встановлювати взаємодію з різними соціальними інституціями, 
категоріями фахівців та батьками з метою забезпечення якості 
дошкільної освіти, реалізації дослідницьких та інноваційних 
проектів. 

ПРН-Ф1 Аналізувати й порівнювати результати педагогічного впливу на 

індивідуальний розвиток дитини дошкільного віку в різних 

видах діяльності. 

ПРН-Ф2 Організовувати методичний супровід освітньої діяльності в 

мультикультурному середовищі закладу дошкільної освіти для 

формування в дітей поваги до різних національностей та 

здатності до взаємодії. 

ПРН-Ф3 Здійснювати психолого-педагогічне керівництво 

індивідуальним розвитком особистості дитини. 

ПРН-Ф4 Знати і використовувати в практичній діяльності законодавчу 

базу дошкільної освіти. 

ПРН-Ф5 Виявляти та відтворювати в практичній діяльності вихователя 
закладу дошкільної освіти передовий педагогічний досвід та 
результати досліджень. 

ПРН-Ф6 Застосовувати в професійній діяльності сучасні дидактичні та 

методичні засади викладання психолого- педагогічних 

дисциплін і обирати відповідні технології та методики. 

ПРН-Ф7 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’єкт-суб’єктної 

взаємодії. 

ПРН-Ф8 Організовувати харчування, медичне обслуговування, 

оздоровлення дітей. 

ПРН-Ф9 Аналізувати й порівнювати результати педагогічного впливу на 

індивідуальний розвиток дитини дошкільного віку в різних 

видах діяльності. 

ПРН-Ф10 Організовувати методичний супровід освітньої діяльності в 

мультикультурному середовищі закладу дошкільної освіти для 

формування в дітей поваги до різних національностей та 

здатності до взаємодії. 

ПРН-Ф11 Здійснювати психолого-педагогічне керівництво 

індивідуальним розвитком особистості дитини. 

ПРН-Ф12 Уміти планувати та координувати фінансово- господарську 

діяльність закладів дошкільної освіти. 

ПРН-Ф13 Визначати проблему та понятійний апарат дослідження в сфері 
дошкільної освіти, збирати та аналізувати необхідну інформацію 
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з різних джерел. 

ПРН-В 14 Планувати, організовувати і здійснювати експериментальні 

дослідження в сфері дошкільної освіти, обробляти результати 

досліджень з використанням статистичних методів, 

аргументувати висновки і презентувати результати досліджень. 

ПРН-Ф 15 Володіти загальними уявленнями про механізми управління 

освітніми організаціями різних видів, типів та форм власності; 

синтезувати фактичні дані з метою розробки та прийняття 

управлінського рішення (планування), організації його 

виконання, корекції, регулювання, обліку та контролю на 

належному рівні; в умовах спільної діяльності колективу в 

залежності від виробничих завдань та за результатами аналізу 

обирати форми роботи (наради, засідання, семінари тощо), 

здійснювати розподіл центрів відповідальності в організації, 

реалізовувати інноваційні стратегії.; розробляти механізми 

впровадження ефективної реалізації корпоративної політики 

організації, налагоджувати взаємодію всіх ланок процесу 

управління. 

ПРН-Ф 16 Розробляти стратегічні і поточні плани навчальної, виховної та 

освітньої діяльності закладу, окремого структурного підрозділу; 

планувати структуру та зміст навчального, виховного й 

освітнього процесу; планувати, організовувати та аналізувати 

різноманітні види аудиторних і позааудиторних занять; 

використовувати найефективніші методи навчання, виховання і 

розвитку; здійснювати організацію науково-дослідної та 

методичної роботи. усвідомлено розробляти і застосовувати 

ефективні механізми позитивної мотивації працівників 

навчального закладу; використовувати технічні засоби 

управління в освіті, забезпечувати дотримання санітарно-

гігієнічних норм діяльності людини в організації, структурному 

підрозділі.. 

ПРН-Ф 17 Володіти теоретичними знаннями щодо виокремлення та 

розв’язання проблем у закладі освіти, прийняття управлінських 

рішень, механізмів їх реалізації, технологій розподілу 

відповідальності та формування організаційної культури у 

навчальному закладі; уміти аналізувати теоретичні положення 

щодо прийняття управлінського рішення та синтезувати їх із 

власним досвідом і практикою управління; здійснювати 

планування, організацію та контроль діяльності закладу за 

основними напрямами (навчальна, виховна, освітня, наукова, 

економічна, громадська тощо) 

ПРН-Ф 18 Організовувати та проводити аудиторські перевірки, виявляти 

недоліки та проблеми у методиці управління керівників різних 

ланок, здійснювати комплексний аналіз існуючого стану 

управлінської діяльності на основі зібраних даних та надавати 

рекомендації щодо механізмів підвищення економічності, 

ефективності і результативності роботи суб’єктів управлінської 

діяльності різних рівнів. Застосування знань про зовнішній та 

внутрішній аудит для: 1) контролю і звітування; 2) розвитку, 

покращення та вдосконалення освітньої організації; володіння 

методами оцінювання ресурсного та організаційно�технічного 

забезпечення управлінської діяльності 

ПРН-Ф 19 Знати основні віхи становлення систем управління та етапи 

розвитку теорій та технологій управління навчальними 
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закладами в Україні й у світі. Виділяти основні види і типи 

управлінських систем, класифікувати їх властивості та ознаки; 

виявляти особливості ієрархічних систем управління; 

забезпечувати збереження структури підпорядкованої системи, 

зокрема на основі ситуаційного підходу. Визначати теоретичні 

основи становлення вітчизняної моделі менеджменту освітніх 

організацій та установ; здійснювати інформаційну підтримку 

процесів розробки і реалізації управлінських рішень. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення  100% науково-педагогічних працівників, які забезпечують 
викладання дисциплін професійної і фахової підготовки зі 
спеціальності 012 «Дошкільна освіта», мають наукові ступені та 
вчені звання. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

- навчальні корпуси; 

- гуртожитки; 

- тематичні кабінети; 

- спеціалізовані лабораторії; 

- комп’ютерний клас; 

-пункти харчування; 

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

- мультимедійне обладнання; 

- спортивний зал, спортивні майданчики.  

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання сучасних прикладних програмних продуктів; 

доступ до електронних освітніх і наукових ресурсів; доступ до 

електронних бібліотечних ресурсів світу; доступ до 

електронного навчального середовища Moodle; доступ до 

фондів бібліотеки університету; доступ до лекційних матеріалів 

(у паперовому й електронному вигляді), планів практичних і 

лабораторних занять, 43% аудиторій забезпечено 

мультимедійними засобами, 61% навчально-методичного 

забезпечення дисциплін висвітлено на офіційному web-сайті 

університету. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

- Вища Лінгвістична Школа (WSL) у місті Ченстохов 

(Угода про співробітництво 29.01.2016 р.-29.01.2020); 
- Університет прикладних наук Циттау-Герліц (Договір 
про співробітництво  з 2012 р.); 
- Afion Kocatepe University (Договір про співробітництво 
2014 р. до 2019 р.)  
- Університет Карабук (Договір про співробітництво 2015 
р.до 2020 р.);  
- Ondokuz Mayıs університет (Договір про співробітництво 
2015 р.) 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

- Afion Kocatepe University (Договір про співробітництво 
2014 р. до 2019 р.)  

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

- Може здійснюватися навчання іноземних громадян за умови 

проходження ними мовних курсів 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної  програми та їх логічна 

послідовність 
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2.1.  Перелік компонент ОП 

Шифр 
н/д 

Компоненти освітньо-професійної програми 
(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів 

ЄКТС /навчальних 

годин на вивчення 

дисципліни 

Форма 
підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
1.1. Нормативні навчальні дисципліни 

 
Дисципліни загальної підготовки   

ЗП01 Філософія освіти 3/90 екзамен 
ЗП02 Культура наукової української мови 3/90 залік 

ЗП03 Іноземна мова за професійним спрямуванням 3/90 залік 
 Дисципліни професійної підготовки 

ПП01 Психологія 3/90 екзамен 
ПП 02 Педагогіка 3/90 екзамен 

ПП 03 
Управління діяльністю закладу дошкільної 

освіти 

6/180 
екзамен 

ПП 04 
Методика забезпечення якості освітнього 

процесу в ЗДО 

3/90 
екзамен 

ПП 05 
Методика керівництва роботою з формування 

мовленнєвої компетентності 

3/90 
екзамен 

ПП 06 
Методика керівництва логіко-математичним 

розвитком дошкільників 

3/90 
екзамен 

ПП 07 
Теорія та технологія розвитку дитячої 

художньої творчості 

3/90 
екзамен 

ПП 08 
Технологія формування екологічної культури в 

дітей дошкільного віку 

3/90 
екзамен 

ПП 09 
Актуальні проблеми досліджень в дошкільній 

педагогіці 

4/120 
залік 

ПП 10 
Сучасні технології здоров`язбереження в 

дошкільній освіті 

3/90 
залік 

ПП 11 

Психолого-педагогічне керівництво 

особистісним розвитком дітей з особливими 

освітніми потребами 

3/90 

екзамен 

ПП 12 Практика:   

 

Підготовка до написання магістерської  
роботи 

  

ПП 
12.01 

Методологія і методи наукових досліджень 3/90 
залік 

ПП 
12.02 

Інформаційні технології в дослідницькій 

діяльності 

3/90 
залік 

ПП 
12.03 

Академічна риторика 3/90 залік 

ПП 
12.04 

Навчальна  практика в закладах дош. освіти та  

відділах освіти. 
6/180 

д. залік 

ПП 
12.05 

Переддипломна практика 4/120 
д. залік 

ПП 
12.06 

Навчально-методична практика "Управління 
підприємствами, установами та організаціями" 

6/180 
д. залік 
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 Практична підготовка 25  кр.  

ПП 13 Атестація 4/120  

 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 75/2250  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 
2. Дисципліни загальної  підготовки 

 

 

ВК 2.1 Академічна доброчесність 3/90 
залік 

ВК 2.2 Інтелектуальна власність 3/90 
залік 

ВК 2.3 Основи міжкультурної комунікації 3/90 
залік 

ВК 2.4 Професійна кар`єра 3/90 
залік 

ВК 2.5 Дистанційне навчання як сучасна освітня 

технологія 

3/90 залік 

ВК 2.6 Культура антитерористичної безпеки в закладах 

освіти та методика її формування 

3/90 залік 

ВК 2.7 Дисципліна з іншої освітньої програми 

(вибір із загальноуніверситетського переліку) 

3/90 залік 

2. Дисципліни професійної  підготовки 

ВК 2.8 Психологія  професійного  вигорання 3/90 залік 

ВК 2.9 Наступність в забезпеченні якості освітнього 

процесу в ЗДО і початковій школі. 

3/90 залік 

ВК 2.10 Імідж закладу дошкільної освіти 3/90 залік 

ВК 2.11 Педагогічний патронат в системі дошкільної 

освіти 

3/90 залік 

ВК 2.12 Кадровий менеджмент 3/90 залік 

ВК 2.13 Соціально-правові основи діяльності  методиста 

і директора  ЗДО 

3/90 залік 

ВК 2.14 Організація інноваційної діяльності в ЗДО 3/90 екзамен 

ВК 2.15 Організація просвітницької та науково- 

експериментальної діяльності в ЗДО 

3/90 екзамен 

 Загальний обсяг вибіркових компонентів 21/630  

Вибірковий блок спеціалізації «Управління закладом освіти» 

ВК 2.3.1 Управління навчальною та виховною 

діяльністю / Провайдинг інновацій в освіті / 

Психологія управління 

4/120 екзамен 

ВК 2.3.2 Керівник закладу освіти /Теорія і методика 

управлінської діяльності / Менеджмент 

організвції 

4/120 екзамен 

ВК 2.3.3 Аудит і оцінювання управлінської діяльності/ 

Управління фінансово-економічною діяльністю 

/ Соціальна та екологічна безпека діяльності 

4/120 залік 
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ВК 2.3.4 Управління якістю освітніх послуг у закладі 

вищої освіти / Система забезпечення якості 

освіти / Культура якості вищої освіти 

4/120 екзамен 

ВК 2.3.5 Управління інформаційними зв’язками / 

Сучасні технології інформації / Інформаційно-

комунікаційний менеджмент 

4/120 екзамен 

ВК 2.3.6 Правові аспекти управління закладом освіти / 

Державне управління розвитком університету / 

Конфлікт в управлінській діяльності 

4/120 залік 

 Загальний обсяг вибіркових компонентів 24/720  

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 120/3600  

 
 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми 012 

Дошкільна освіта та управління закладом освіти проводиться у 

формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та  Державного 

екзамену зі спеціалізації "Управління закладом освіти". 

Завершується атестація видачею диплому державного зразка про 

присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації:  Магістр 

з дошкільної освіти.  Керівник підприємства, установи та організації 

(у сфері освіти та виробничого навчання).Вихователь дітей 

раннього та дошкільного віку . 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи 
(за наявності) 

Кваліфікаційна робота магістра має висвітлювати актуальні 

проблеми дошкільної освіти та організаційно-правові і управлінські 

аспекти діяльності закладів дошкільної освіти. Робота повинна мати 

чітко визначені мету і завдання дослідження, містити його об’єкт і 

предмет, методи наукового дослідження, висвітлювати практичне 

значення здобутих результатів. Структура роботи зумовлюється 

визначеними is дослідженні завданнями. У кваліфікаційній роботі 

мають бути представлені власне бачення і розуміння досліджуваної 

проблеми, роздуми і міркування випускника щодо її практичного 

втілення та реалізації. 

У кваліфікаційній роботі повинна бути дотримана коректність 

посилань та цитувань. 

Кваліфікаційна робота повинна бути апробована і перевірена на 

плагіат. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті закладу 

вищої освіти або у репозитарїї закладу вищої освіти. 

Вимоги до 

публічного захисту 

(демонстрації) (за 

наявності) 

Захист кваліфікаційної роботи має відбуватися як публічна 

презентація. На захисті можуть бути присутніми представники 

інших закладів освіти, представники громадськості та/або 

роботодавці. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми  

 
 

 

 

Забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами  освітньої програми 
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