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Концепція  

розвитку спеціальності 012«Дошкільна освіта» 

 

 

Концепція освітньої діяльності Коледжу зі спеціальності 

«Дошкільна освіта» ґрунтується на концептуальних засадах 

Національної Доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів, які 

регламентують діяльність вищих навчальних закладів. Вона передбачає 

поступове і неухильне покращення рівня підготовки спеціалістів зі 

спеціальності «Дошкільна освіта» за рахунок покращення матеріально-

технічної бази, кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, 

його методичного забезпечення, удосконалення форм і методів 

навчальної і виховної роботи. 

На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської 

політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з 

урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації 

педагогічного процесу. В її основу покладено пріоритетність дошкільної 

ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним 

завданням визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток 

життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства. 

Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи 

дошкільної освіти визначається основними положеннями Конституції 

України, Законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про 

внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 

«Про охорону дитинства» та інших чинних актів вищих органів 

державної влади. 

Основні механізми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 

року окреслено у Державній цільовій соціальній програмі розвитку 
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дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженій постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. № 629. 

Про посилення уваги до дошкільної освіти в українському 

суспільстві свідчить і факт створення Всеукраїнської Асоціації 

працівників дошкільної освіти. 

Основними завданнями дошкільної освіти є:  

 забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо 

доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку 

шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних 

типів і форм власності; 

 популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5 -річного віку 

через різні форми її здобуття;  

 зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази 

дошкільних навчальних закладів; 

 поліпшення якості дошкільної освіти через розроблення механізму, 

що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;  

 забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її 

задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних 

особливостей; 

 збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства; 

 модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів; 

 проведення наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, 

спрямованих на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення 

її особистості; 

 урізноманітнення форм спільної роботи з батьками. 

 системне використання здоров’я  зберігальних технологій в освітньому 

процесі кожного дитячого садка. 

 впровадження в роботу дошкільних навчальних закладів інклюзивної 
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освіти на основі досвіду інших країн і кращих надбань вітчизняної 

педагогіки та психології. 

 Особливої уваги набуває кадрове забезпечення дошкільних закладів. 

Сучасна освіта потребує педагога-новатора, здатного впроваджувати у 

власну діяльність прогресивні ідеї, втілювати у практику інновації, не 

відмовляючись при цьому від добрих, вивірених часом традицій. 

 Чим молодша дитина, тим мудріший і майстерніший педагог має 

працювати з нею. Тому в усьому світі надзвичайно велику вагу надають 

професійній підготовці саме фахівців дошкілля.  

 Нову генерацію педагогічних кадрів спрямовують на визнання 

пріоритету загальнолюдських духовних цінностей, перехід від 

прагматичної до гуманістичної орієнтації педагогічної діяльності, 

подолання тенденцій вузькопрофесійного мовлення, органічний зв'язок з 

національною культурою, історією, традиціями. 

 Сучасний вихователь - це передовсім педагог-новатор, який відчуває 

нові життєві тенденції, тримає руку на пульсі часу, добре орієнтується у 

пріоритетах сучасності, спрямований на майбутнє, творчо ставиться до 

своєї професійної діяльності. Саме такий вихователь дивиться на освіту 

як на процес розширення можливостей компетентного вибору дитиною 

змісту, місця, тривалості, партнерів, матеріалів для своїх занять; 

створення умов для її саморозвитку, прояву сутнісних сил; пошук 

педагогічних технологій побудови розвивального способу життя 

дошкільника; формування в нього основ особистісної культури; 

створення виховного середовища. 

Основними педагогічними цінностями сучасного вихователя 

дошкільного навчального закладу мають стати : 

 людські: дитина як головна педагогічна цінність і педагог, здатний до 

її розвитку, співпраці з нею, соціального захисту її особи, допомоги і 

підтримки її індивідуальності, творчого потенціалу;  
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 духовні: сукупний педагогічний досвід людства, відображений у 

педагогічних теоріях і способах педагогічного мислення, спрямований 

на формування особистості дитини; 

 практичні: способи практичної педагогічної діяльності, перевірені 

практикою освітнь-виховної системи, педагогічні технології;  

 особистісні педагогічні здібності: індивідуальні особливості особи 

педагога як суб’єкта педагогічної культури, педагогічного процесу і 

власної життєтворчості, які сприяють створенню особистісно-гуманної 

взаємодії. 

Ціннісні основи педагогічної діяльності вихователя дошкільного 

навчального закладу є базою, на якій розвивається інтелект, раціональне 

осмислення навколишньої дійсності, педагогічна спрямованість, 

будується педагогічна технологія. 

Концепція спрямована на підготовку кваліфікованих педагогічних 

кадрів, забезпеченню ними в повній мірі дошкільних закладів, підняття 

престижу професії вихователя та підвищення їх професійної 

майстерності; забезпечення науково-методичних та змістових передумов 

для розвитку дошкільної освіти. 

Соціальний запит на самостійну, творчу, здорову, допитливу 

особистість виступає основоположним орієнтиром у структуру ванн і та 

змістовому наповненні сучасної дошкільної освіти, що пред’являє 

підвищені вимоги до професійних та особистісних якостей сучасного 

педагога-дошкільника. 

Важливим аспектом професійної підготовки фахівців 

спеціальності «Дошкільна освіта» стає поглиблене самопізнання, 

педагогічна рефлексія, здатність творчо змінюватися відповідно до 

викликів часу та власного потенціалу, відкритість інноваціям, гнучкість, 

спроможність навчатися впродовж життя, емоційно-вольова стійкість, 

уміння знімати внутрішню напругу у стресовій ситуації, адекватна 

оцінка власних досягнень та прорахунків.  
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Мета концепції - визначення пріоритетів підготовки фахівців 

спеціальності «Дошкільна освіта» 

Концепція передбачає зміни у змісті професійної підготовки 

фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта», який мас відповідати 

сучасним життєвим реаліям, класичним та сучасним науковим 

досягненням, узгоджувати ряд умов, зокрема таких:  

 посилення зв’язків з реальним сьогоденним життям; 

 інтеграції всіх складових змісту освітнього стандарту з метою 

формування у дитини дошкільного віку цілісної картини світу, 

елементарних форм наукового світогляду;  

 визначення необхідного співвідношення і представленості у змісті 

дошкільної освіти інформації загальної й спеціальної спрямованості, 

пов’язаної з навичками практичного життя та елементарними « 

предметними» знаннями. 

Системоутворювальним чинником формування єдиного 

дошкільного освітнього простору України як цілісної системи, яка 

створює необхідні умови для взаємного збагачення всіх суб’єктів 

системної взаємодії та виникнення нових, інтегративних якостей 

системи в цілому, є наукові методологічні засади вітчизняної науки і 

практики дошкільної освіти. Інтеграція є не простою множиною 

національних дошкільних освітніх систем, не складанням, не 

накладанням однієї на іншу, а взаємодію суб’єктів, добровільним 

партнерством рівних суб’єктів, чинником посилення специфічних 

зв’язків і відносин між регіонами України, спрямованих на розширення 

можливостей оптимального розвитку особистості. Створення єдиного 

дошкільного освітнього простору України пов’язане з реальною 

потребою та необхідністю розв’язання суб’єктами цілісної системи 

схожих проблем, існуванням спільних історичних перспектив. 

 

Концепція визначає, що вихідними положеннями у підготовці 



7 
 

майбутніх педагогів-дошкільників є: 

 зважене поєднання класичних теоретико-методичних засад 

вітчизняної дошкільної педагогіки та психології з новітніми 

технологіями дошкільної освіти; 

в прийняття колективним суб’єктом нових теоретико-методичних засад 

модернізації змісту дошкільної освіти;  

 поглиблення взаємодії всіх суб’єктів дошкільного освітнього 

простору України з метою ефективного впровадження у практику 

оновленого змісту дошкільної освіти; 

 оптимізація діяльності з розвитку регіональної складової змісту 

дошкільної освіти; 

 забезпечувати професійну підготовку спеціалістів-дошкільників з 

орієнтацією на організацію особистісно- орієнтованої моделі дошкільної 

освіти, забезпечення індивідуального підходу до розвитку, виховання і 

навчання дітей. 

 Головною метою діяльності гуманітарно-педагогічного коледжу є: 

створення умов для розвитку і самореалізації кожного студента, 

формування покоління, здатного навчатися впродовж життя; розвиток 

цінностей громадського суспільства; формування особистості, 

професіонала, патріота і громадянина України.  

 Освітня система гуманітарно-педагогічного коледжу модернізує зміст 

освіти з урахуванням нових державних і галузевих стандартів, нових 

програм навчальних дисциплін, принципів гуманізації, демократизації, 

неперервності, практичності, адаптивності. 

 Гуманітарно-педагогічний коледж розвиває інформаційні комп’ютерні 

технології у навчальній роботі, широко використовує ресурси Інтернету. 

 Планується переоснащення матеріально-технічної бази коледжу, 

розширення комп’ютерного центру, модернізація бібліотеки, читальної 

зали, співпраця в галузі дошкільної освіти з міжнародними 
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організаціями, фондами, програмами, проектами.  

 Передбачається якісне зростання викладацького складу, його 

педагогічної майстерності, ефективності методичної і виховної роботи, 

вміння користуватися сучасними комп’ютерними технологіями, 

досконало володіти українською мовою та вільно володіти іноземними 

мовами. Для активізації й заохочення творчої діяльності викладачів, 

прийняти участь у всеукраїнських конкурсах «Дитячий садок 

майбутнього», «Викладач року» та інших. 

 Коледж розвиває співробітництво з вищими навчальними закладами 

третього-четвертого рівнів акредитації. З метою безперервності, 

наступності та ступневості підготовки фахівців, координації наукового 

та методичного забезпечення навчального процесу укладено угоду про 

створення навчального комплексу з Мукачівським державним 

університетом. 

Освіта в коледжі ґрунтується на засадах гуманізму, 

демократизації, національної свідомості, взаємоповаги між націями і 

народностями. 

1. Стратегічним завданням вищої освіти в гуманітарно-педагогічному 

коледжі вважати забезпечення фундаментальної, наукової, професійної, 

гуманітарної, практичної підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст зі спеціальності 

«Дошкільна освіта» на базі неповної середньої освіти.  

2. Підготовку спеціалістів за спеціальністю «Дошкільна освіта» 

здійснювати в межах ліцензованого обсягу прийому.  

3. В процесі професійної підготовки надавати можливість студентам 

отримувати одну з додаткових спеціалізацій, що дасть можливість краще 

реалізувати себе на ринку освітніх послуг, це:  

A) «Керівник образотворчої діяльності в ДНЗ»;  

Б) «Організатор художньої праці в ДНЗ»;  

B) «Вихователь логопедичних груп в ДНЗ»; 



9 
 

4. Здобуття освіти фінансується юридичними і фізичними особами.  

5. Розробити і узгодити інтегровані навчальні плани і програми з 

безперервної підготовки фахівців з МДУ. 

6.  Працювати над науково-методичною проблемою педагогічного 

колективу. 

«Підвищення якості підготовки спеціалістів на основі вимог державних 

стандартів освіти, освітньо-професійних програм з використанням 

сучасних інноваційних технологій». 

7. Забезпечувати 100% підвищення кваліфікації викладачів шляхом 

фахової перепідготовки, стажування. 

8. Зобов’язати педагогічних працівників додержуватися педагогічної 

етики, моралі, поваги щодо студентів, батьків.  

9. Підвищувати науково-методичний рівень освіти шляхом: 

а) створення науково-методичних комплексів дисциплін; 

б) впровадження сучасної комп’ютерної техніки; 

в) використання сучасних технологій навчання.  

4. Розширити практику обміну педагогічним досвідом з іншими 

навчальними закладами, зокрема з кафедрою педагогіки і психології 

(дошкільної) Мукачівського  державного університету.  

5. Закінчити розробку тестового контролю, рейтингової системи оцінки 

знань для визначення відповідності рівня освіти державним стандартам; 

навчально-методичних матеріалів для поточного, тематичного, 

підсумкового контролю та оцінки знань студентів та критерії 

оцінювання для всіх видів контролю. 

6. Оповити та систематизувати дидактичне забезпечення самостійної та 

індивідуальної роботи студентів (в тому числі з використанням 

інформаційних технологій). 

7. Разом з кадровою службою департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Закарпатської облдержадміністрації вивчити науково-

обгрунтовану потребу в кадрах з даної спеціальності і напрямки їх 
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підготовки на перспективу.  

8. Створити умови для наукової діяльності викладачів.  

 

Сутність національного виховання студентської молоді та 

пріоритетні напрями реформування виховання  

 Основою усієї системи виховання в гуманітарно-педагогічному 

коледжі є національна ідея, яка відіграє роль об'єднуючого, 

консолідуючого фактора у суспільному житті, спрямованого на 

вироблення життєвої позиції студента, становлення його особистості.  

Національний характер виховання полягає у формуванні молодої 

людини як громадянина України незалежно від її етнічної 

приналежності. 

Основою національної системи виховання є спільність історико - 

географічного походження, мови, культури і традицій, усвідомлення 

своєї належності до українського суспільства. Кожен з цих чинників 

визначає єдність поколінь сучасних, минулих і майбутніх, сприяє 

формуванню громадянина-патріота. 

Виховання студентів відповідає потребам етнокультурного 

відродження та розвитку їх в українських ДІВ, дошкільних закладах з 

угорською, румунською, російською мовою навчання, що проживають 

на території України, передбачає надання їм широких можливостей в 

пізнанні історії України, традицій, звичаїв, мови, культури, формування 

почуття національної гідності. 

Формування національної інтелігенції, виховання духовної еліти - 

завдання, що стоїть на одному рівні з підготовкою 

висококваліфікованих фахівців. 

Гуманістичний характер виховання передбачає розуміння 

психології молоді, їх індивідуальних рис, можливостей, поваги до 

особистості студента, турботу про її гармонійний розвиток, 
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встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі. 

Такий підхід передбачає ставлення до кожного студента як неповторної 

особистості, суб'єкта вільного розвитку, визнання його прав.  

Один із напрямків виховання є утвердження здорового способу 

життя як невід'ємного елемента загальної культури особистості, 

виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою, 

спортом, формування фізичних здібностей, оволодіння санітарно - 

гігієнічними знаннями і навичками, вироблення у студентів навичок і 

умінь берегти і зміцнювати своє здоров'я.  

Сучасне виховання в коледжі спрямоване па забезпечення 

прилучення молоді до світової культури й загальнолюдських цінностей. 

За своїми методами воно спирається на народні традиції, кращі 

надбання національної та світової педагогіки.  

Національне виховання мас суспільний характер. До нього 

причетні сім'я, найближче соціальне оточення - формальні і 

неформальні об'єднання, громадські організації, засоби масової 

інформації, заклади культури, об'єднання та інших. 

Дана концепція має на меті визначити пріоритетні завдання 

виховання у безперервній системі національної освіти згідно прийнятої 

програми «Освіта». Для цього процес виховання слід органічно  

поєднувати з процесом навчання студентів з метою глибокого 

опанування основами наук циклу гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін, фундаментальних і професійно -орієнтованих 

дисциплін, спеціальних дисциплін та практичного навчання.  

Визначаючи дисципліни самостійного вибору для  вивчення в 

коледжі, враховувати надбання багатства національної і світової 

культури. 

Ідеалом виховання є гармонійно розвинена, високоосвічена 

соціально-активна й національно свідома людина, що наділена 

глибокою громадською відповідальністю, високими духовними 
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якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих 

надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку і 

самовдосконалення. 

З урахуванням цього спрямувати роботу педагогічного колективу 

на: 

 координацію виховних зусиль для забезпечення національних 

інтересів; 

 реалізацію головної мети національного виховання:  

 набуття молодим поколінням соціального досвіду;  

 успадкування духовних надбань українського народу;  

 досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;  

 формування у молоді, незалежно від національності, рис громадянина 

Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо -

естетичної, правової, трудової, екологічної культури.  

У виховній роботі необхідно: в забезпечити умови для самореалізації 

особистості відповідно її здібностей, суспільних та власних інтересів;  

 відійти від уніфікації в процесі виховання, від орієнтації 

«усередненого» вихованця; 

 формувати національну свідомість і людську гідність, любов до 

рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту 

держави, готовності її захищати; 

 виховувати правову культуру, повагу до Конституції, законодавства 

України, державної символіки, знання та дотримання законів;  

 забезпечувати духовну єдність поколінь, виховувати повагу до 

батьків, старших, культури та історії рідного народу;  

 координацію виховних зусиль для забезпечення національних 

інтересів; 

 реалізацію головної мети національного виховання:  

 набуття молодим поколінням соціального досвіду;  
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 успадкування духовних надбань українського народу;  

 досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;  

 формування у молоді, незалежно від національності, рис громадянина 

Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо -

естетичної, правової, трудової, екологічної культури.  

У виховній роботі необхідно:  

 забезпечити умови для самореалізації особистості відповідно її 

здібностей, суспільних та власних інтересів;  

 відійти від уніфікації в процесі виховання, від орієнтації 

«усередненого» вихованця; 

 формувати національну свідомість і людську гідність, любов до 

рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту 

держави, готовності її захищати; 

 виховувати правову культуру, повагу до Конституції, законодавства 

України, державної символіки, знання та дотримання законів;  

 забезпечувати духовну єдність поколінь, виховувати повагу до 

батьків, старших, культури та історії рідного народу;  

 формувати мовну культуру, вживати українську мову;  

 виховувати духовну культуру особистості та створювати умови для 

вільного формування нею власної світоглядної позиції; 

 утверджувати принципи загальнолюдської моралі:   

правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших 

доброчинностей; 

 культивувати кращі риси української ментальності - працелюбності, 

індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою, поваги до жінки, 

любові до рідної землі; 

 формувати почуття господаря і господарської відповідальності, 

підприємливості та ініціативи, підготовку студентів до життя в 

умовах ринкових відносин; 
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 забезпечувати повноцінний розвиток студентів, охорону і зміцнення 

їх фізичного, психічного та духовного здоров'я;  

 формувати соціальну активність та відповідальність особистості, 

включення вихованців у процес державотворення, реформування 

суспільних стосунків; 

 забезпечувати високу художньо-естетичну культуру, розвиток 

естетичних потреб і почуттів; 

 розвивати екологічну культуру людини, розуміння необхідності її 

відносин з природою; 

 прищеплювати глибоке усвідомлення взаємозв'язку між ідеями 

індивідуальної свободи, правами людини та її громадською 

відповідальністю; 

 спонукати студентів до активної протидії проявам аморальності, 

правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.  

Положення концепції повинні стати основою для розробки 

конкретних планів роботи керівників студентських груп на перспективу. 

 

 

 

 

 


