Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
Кваліфікація, що присвоюється:
Вихователь дітей дошкільного віку
Рівень кваліфікації:
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування:
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу
Спеціальні
положення
про
визнання
попереднього
навчання
(формального, неформального, неофіційного):
Немає
Профіль програми:
Студенти отримують знання з соціально-гуманітарних, психологопедагогічних, професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі, необхідному для
вирішення навчальних, методичних та організаційних завдань у галузі
дошкільної освіти; отримують досконалі знання ділової української мови та
іноземної мови в межах освітньої програми. Студенти володіють необхідними
знаннями з методик дошкільного виховання. Сферою діяльності дошкільні
навчальні заклади.
Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т. ч. модулі
соціально-гуманітарного блоку – 27 кредитів, модулі професійної та практичної
підготовки – 213 кредитів. Модулі нормативного блоку складають 178 кредитів,
варіативного – 62 кредити.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області
- Основи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, що
відображають сучасний рівень економічних, історичних, філософських,
політологічних, соціологічних учень.
- Основи психолого-педагогічних дисциплін.
- Основи теорії та методики виховання дітей дошкільного віку.
- Основи охорони праці і захисту прав людини, основні конституційні права
та обов’язки.
- Ділова українська мова, а також одна з іноземних, в межах освітньої
програми.
- Основи програмування, володіння комп’ютерною технікою на рівні
користувача.
- Основи екологічних вчень, безпеки життєдіяльності людини в надзвичайних
ситуаціях
2. Практичні уміння і навички
- здатність аналізувати соціально-значущі проблеми та процеси, вміння
використовувати методи гуманітарних та соціально-економічних наук у
своїй професійній і соціальній діяльності;
- уміння використовувати методи наукового пізнання у процесі розв’язанні
освітньо-виховних завдань при виконанні професійних функцій;
- уміння на науковій основі організувати свою працю, використовуючи
найновіші методи;

-

володіння вміннями та навичками фізичного самовдосконалення;
здатність у письмовій чи усній формі оформлювати свої думки;
здатність продовжувати навчання та здійснювати професійну діяльність в
іншомовному оточенні.
Професійні профілі випускників:
Бакалавр може займати такі посади:
– вихователь дитячого садка.
Доступ до подальшого навчання:
Бакалавр може продовжити навчання в магістратурі університету за
спеціальністю «Дошкільна освіта» а також за іншими спеціальностями на
умовах перехресного вступу.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів у
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.
Стобальна шкала оцінювання з переведенням у національну шкалу та шкалу
ЄКТС.
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно складений
атестаційний екзамен.
Форма навчання:
Денна, заочна
Директор програми:
Доктор педагогічних наук, професор Чепіль М.М.

