Педагогічний факультет
Кафедра загальної педагогіки, дошкільної,
початкової та спеціальної освіти

Дошкільна освіта

КАРТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність

012 Дошкільна освіта

Освітній ступінь

бакалавр

Кваліфікація

Бакалавр дошкільної освіти

Форми навчання

Денна, заочна

Форми
фінансування

Державна
Контрактна

Термін
навчання

На базі повної загальної
середньої освіти - 3 роки10 місяців
На базі диплома «молодшого спеціаліста»,
«молодшого бакалавра» - 1 рік 10 місяців
(скорочений термін навчання)

ЗНО:

Українська мова та література
Історія України
Математика або біологія

Практика/
Стажування:

Проходження педагогічної практики
(професійно-орієнтованої) та виробничої
(педагогічної) практик

МОЖЛИВА ПРОФЕСІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКА
Бакалавр дошкільної освіти може
займати первинні посади:
– вихователь закладів дошкільної освіти;
– фахівець з дошкільного виховання;
– інспектор з дошкільного виховання;
– гувернер

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
формування компетентностей, достатніх для
продукування
нових
ідей,
розв’язання
комплексних діагностичних, консультативнопросвітницьких та навчально-виховних проблем у
галузі
дошкільної
освіти,
оволодіння
методологією наукової та педагогічної діяльності.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМИ:
Здобувачі вищої освіти оволодівають комплексними
теоретичними та практичними знаннями, гнучкими
уміннями і сталими професійними навичками зі
спеціальності «Дошкільна освіта».
ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ:
Випускники можуть продовжити навчання на
другому (освітньо-професійному) рівні вищої освіти та
здобути освітній ступінь магістра.

-

ПРОГРАМНІ
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
здатності
вирішувати
складні
спеціалізовані задачі в галузі дошкільної
освіти або в процесі навчання, що
передбачає застосування певних теорій та
методів відповідних наук і характеризується
комплексністю та визначеністю умов;
- здатність встановлювати зв'язок між
педагогічними впливами та досягнутими
дітьми результатами; планувати освітньо виховну роботу з урахуванням вікових та
індивідуальних можливостей дітей раннього
і дошкільного віку, дітей з особливими
потребами та складати прогнози щодо ії
ефективності;
- здатність організовувати роботу з батьками
та іншими суб’єктами освітнього процесу
тощо.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
з питань вступу
(04841) 9-76-07
(094) 998-96-07
(068) 031-39-92

з питань навчання:

Адреса : м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12;
кабінет №302 (кафедра загальної
педагогіки, дошкільної, початкової та
спеціальної освіти). kafped_idgu@i.ua

http://idgu.edu.ua
e-mail: vstupidgu@gmail.com
м. Ізмаїл, вул. Репіна, 12
каб. 102

