
РЕЦЕНЗІЯ
на освітню програму Дошкільна освіта

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

Представлена на рецензію освітньо-професійна програма Дошкільна 

освіта для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

розроблена робочою групою кафедри дошкільної освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського відповідно до вимог 

Закону України «Про вищу освіти» та Стандарту вищої освіти України для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

012 Дошкільна освіта.

Рецензована освітня програма підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 012 Дошкільна освіта 

покликана реалізувати вимогу сучасного суспільства у підготовці 

високопрофесійних компетентних вихователів для закладів дошкільної 

освіти, і передусім враховує вимоги ринку праці Південного регіону та 

потенційних роботодавців при формуванні переліку фахових дисциплін.

Основні характеристики освітньої програми свідчать про її 

спроможність забезпечити підготовку фахівців дошкільної освіти, 

ерудованих у галузі сучасних тенденцій усебічного і гармонійного розвитку 

дітей раннього та дошкільного віку в умовах сьогодення, обумовлених 

вимогами Нової української школи. Вагомим підґрунтям для цього є 

визначені документом цілі, зміст та чітко прописано компетенції, які 

відображають діяльнісну спрямованість програми, а також програмні 

результати навчання майбутніх фахівців дошкільної освіти. Ресурсне 

забезпечення освітньої програми є необхідним і достатнім для її ефективної 

реалізації. Програма передбачає формування у здобувачів вищої освіти усіх 

необхідних компетентностей та результатів навчання, зокрема, здатності 

планувати й організовувати освітній процес в закладі дошкільної освіти,



прогнозувати його основні показники, моделювати інноваційне освітнє 

середовище, організовувати роботу з дітьми, ґрунтуючись на сучасних 

теоретичних знаннях з дошкільної педагогіки і психології та методик 

дошкільної освіти. Освітньо-професійною програмою передбачено 

формування усіх освітніх компонентів, враховано їх відповідність сучасним 

запитам громадськості та ринку праці, побажанням педагогічної спільноти 

освітян дошкільної ланки, вимогам стейкхолдерів щодо підготовки 

вихователів закладів дошкільної освіти. Структурно-логічна схема освітньо- 

професійної програми збалансована і відображає логіку розгортання 

освітнього процесу та зв’язки між навчальними дисциплінами, що презентує 

формування ключових компетентностей, системність у досягненні 

визначених документом цілей навчання.

Отже, рецензована освітньо-професійна програма Дошкільна освіта 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 012 Дошкільна освіта містить необхідні 

структурні та змістові складові, відповідає основним критеріям якості вищої 

освіти, Стандарту вищої освіти України для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, а також сучасному рівню розвитку дошкільної освіти та може 

бути рекомендована до впровадження в освітній процес підготовки 

здобувачів вищої освіти на факультеті педагогічної та соціальної освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.
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