
РЕЦЕНЗІЯ
на освітню програму Дошкільна освіта 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

В умовах інтеграції України у світовий та європейський простір інтенсивно 
здійснюється модернізація системної освіти, яка ставить перед педагогічною наукою 
комплекс проблем, до яких належать і якісна підготовка майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти, формування їхньої професійної компетентності.

Сучасні завдання, визначені Базовим компонентом дошкільної освіти та вимогами 
Нової української школи, висувають нові вимоги до професійної підготовки здобувачів 
вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна, оскільки майбутній фахівець повинен мати 
грунтовні теоретичні та методичні знання в галузі дошкільної педагогіки, психології, 
методик дошкільної освіти.

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського має 
багаторічний досвід підготовки вихователів закладів дошкільної освіти, якісний 
професорсько-викладацький склад кафедри дошкільної освіти та відповідну сучасним 
вимогам навчально-матеріальну базу. Спеціалісти кафедри дошкільної освіти здійснюють 
фахову підготовку на засадах тісної співпраці з роботодавцями, враховуючи попит на 
ринку праці Південного регіону, зважаючи на потреби та інтереси здобувачів вищої 
освіти.

Рецензована освітньо-професійна програма розроблена проектною групою кафедри 
дошкільної освіти у співпраці з спеціалістами науково-методичного центру управління 
освіти Миколаївської міської ради, що обумовлюється гострою потребою у фахівцях 
дошкільної освіти у місті Миколаєві.

Освітньо-професійна програма відповідає вимогам до якості підготовки майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти. В ній представлено: перелік компетентностей, 
якими мають оволодіти здобувані освіти - інтегральна, загальні та спеціальні (фахові); 
результати навчання, відповідно до яких здобувані отримають високий рівень освіти, 
відповідний світоглядний рівень та необхідні професійні знання і компетенції; складові 
ресурсного забезпечення реалізації програми.

Програма охоплює обов’язкові та вибіркові компоненти, перелік цих компонентів 
містить відомості про кількість кредитів та форми підсумкового контролю.

Освітня програма Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» має необхідні структурні та змістові складові, 
відповідає стандарту вищої освіти і покликана сприяти забезпеченню якісних результатів 
навчання згідно запитів стейкхолдерів.
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