
рЕцЕнз1я
на освiтньо-професiйну програму

«дошкiльна освiта» другого (магiстерського)
рiвня вищо.і. освiти за спецiальнiстю о12 дошкiльна освiта

галузi знань о1 0свiта/Педагогiка

Представлена освiтньо-професiйна програма «дошкiльна освіта» другого

(магiстерського) рiвня  вищо.і. освiти за галу3зю  знань  о1 Освiта/Педагогiка за
спецiальнiстю о 12 дошкiльна освiта розроблена кафедрою методик дошкiльно.і.
та   початково.і.   о'свiти   Центральноукра.і.нського   державного   педагогiчного

унiверситету  iменi  Володимира  Винниченка.  докладне  знайомство  з  О1Ш
СВiдЧИТЬ ПРО .1-1. ВiдПОВiдНiСТЬ ЧИННОМУ СТаНдаРТУ дОШКiЛЬНО.1. ОСВiТИ.

Подана прокрама регламентус мету, очiкуваннi результати навчання, змiст,

умови  i  технологiю  реалiзацi.і.  освiтнього  процесу,  оцiнку  якостi  пiдготовки
магiстра   за   даною    спецiальнiстю    i    включа€    в    себе:    профiль,    мету,

характеристику      освiтньо.і.      прокрами,      придатнiсть      випускникiв      до

працевлаштування   та   подальшого   навчання,   викладання   та   оцiнювання,
програмнi    компетентностi,    прокрамнi    результати    навчання,    ресурсне
забезпечення реалiзацi.і. прокрами, академiчну мобiльнiсть, перелiк компонент
освiтньо.і.  програми  та  .і.х  логiчну  послiдовнiсть,  форми  атестацi.і.  здобувачiв

вищо.і.  освiти,  перелiк  нормативних  документiв,  на  яких  базуеться  освiтньо-

професiйна прокрама,  матрицi  вiдповiдностi  прокрамних компетентностей та
про1рамних    результатiв    навчання    вiдповiдним    компонентам    освiтньо.і.
прокрами.  Можемо  зробити  висновок,  що  структура  освiтньо-професiйно.і.
програми  чiтка,  .і-і. вивчення  дас  уявлення  про  всi  етапи  набуття  студентами

професiйних   знань,   послiдовнiсть   викладання   навчальних   дисциплiн   та
вза€мозв'язок  обов'язкових  та  вибiркових  компонентiв  освiтньо-професiйно.і.
про1рами.

Передбаченi    в    документi    програмнi    результати    навчання,    система

програмних   компетентностей,   дозволять   реалiзувати   мету  та   сформувати

вихователя   закладу   дошкiльно.і.   освiти,   який   володiтиме   професiйними,

свiтоглядними та 1ромадянськими якостями, морально-етичними цiнностями та



здатного застосовувати   педагогiчнi знання в умовах професiйно.і. дiяльностi з

урахуванням норм професiйно.і. етики. Це дозволить майбутнiм фахiвцям гiдно
виглядати на ринку  освiтнiх послуг,  що   висува€ новi,  складнiшi вимоги до

рiвня пiдготовки педагогiв.
Процес навчання в ОШ окреслю€ться як студентоцентрований проблемно-

орi€нтований та компетентнiсний, зорiснтований на сучаснi освiтнi технологi.і..
1.хнс використання в навчальному процесi сприятиме формуванню професiйних
компетентностей здобувачiв вищо.і. освiти з названого фаху.

У О1Ш «дош'кiльна освiта»  збалансовано практичну пiдготовку майбутнiх

фахiвцiв iз курсом теорi.і. обрано.і. спецiальностi, що да€ можливiсть перевiрити

рiвень  знань,  набутих  пiд  час  аудиторно.і.  та  самостiйно.і.  роботи,  через  .і.хне
практичне застосування в закладах дошкiльно.і. освiти.

З огляду на вивчення ОШ «дошкiльна освiта» другого (магiстерського)

рiвня   вищо.і.  освiти   за   спецiальнiстю   о12   дошкiльна  освiта  галузi   знань
о1 Освiта/Педагогiка  можна  впевнено  стверджувати,  що  вона  мiстить  всi
контрольнi  важливi  вимоги,  дотримання  яких  може  задовольнити  потреби
потенцiйних роботодавцiв, а тому може бути рекомендована для впровадження
в ЦдПУ iменi Володимира Винниченка для пiдготовки фахiвцiв i3 зазначеного

фаху.
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