Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
Кваліфікація, що присвоюється:
Викладач дошкільної педагогіки та психології. Організатор дошкільної освіти.
Вихователь дітей дошкільного віку.
Рівень кваліфікації:
Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування:
Наявність диплома бакалавра чи спеціаліста. Вступні випробування.
Зарахування за конкурсом.
Спеціальні
положення
про
визнання
попереднього
навчання
(формального, неформального, неофіційного):
Немає
Профіль програми:
Студенти отримують знання з професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі,
необхідному для розв’язання складних нестандартних завдань і проблем
інноваційного та дослідницького характеру в галузі дошкільної освіти. Сферою
діяльності є вищі навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади.
Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. модулі
соціально-гуманітарного блоку – 16 кредитів, модулі професійної та практичної
підготовки – 74 кредити. Модулі нормативного блоку складають 62 кредити,
варіативного – 28 кредитів.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області
- знання основних вчень в галузі гуманітарних та соціально-економічних
наук;
- розуміння сутності та соціального значення своєї майбутньої професії;
- цілісне уявлення про процеси та явища, що відбуваються у суспільстві і
природі, про методи їх пізнання;
- наукове уявлення про здоровий спосіб життя;
- знання основ педагогічної майстерності;
- знання сучасних освітніх технологій, організаційно-методичних форм
навчання студентів, норм та критеріїв оцінки діяльності педагога та
студента;
- уявлення про основи вікової педагогіки людини через вікову динаміку,
закономірності психічного розвитку дитини; особливості дошкільного
періоду розвитку; сутність і психологічну природу навчально-виховного
процесу у ситуації навчання дітей; основні теорії навчання в наукових
педагогічних школах та напрямках; сучасні ефективні форми та методи
навчання та виховання у вищий школі; професійне становлення спеціаліста
вищої кваліфікації;
- знання про філософську проблематику науки, типи і рівні наукового
пізнання, предметну, світоглядну і методологічну специфіку наук,
інтегративні тенденції сучасного наукового пізнання; уявлення про
особливості організації та управління освітою;
- уявлення про сучасні методологічні проблеми педагогіки та психології;

-

знання про психолого-педагогічні аспекти формування іміджу викладача.
2. Практичні уміння і навички
- здатність аналізувати соціально значущі проблеми та процеси, вміння
використовувати методи гуманітарних, соціально-економічних та
природничих наук у своїй професійній і соціальній діяльності;
- вміння враховувати у власному житті та професійній діяльності етичні та
правові норми;
- оволодіння вміннями та навичками фізичного самовдосконалення;
- оволодіння культурою мислення, його загальними законами, здатність у
письмовій чи усній формі правильно оформити свої думки;
- уміння на науковій основі організувати свою працю, використовувати
найновіші методи;
- володіння методологічними принципами побудови теоретичного та
практичного педагогічного дослідження;
- здатність використовувати професійно-орієнтовані знання, уміння та
навички в галузі фундаментальних розділів педагогіки для дослідження
педагогічних явищ та процесів;
- здатність використовувати знання, уміння та практичні навички у галузі
психології для проведення психолого-педагогічних досліджень.
Професійні профілі випускників:
Магістр може займати такі посади:
- викладач дошкільної педагогіки та психології;
- організатор дошкільної освіти;
- вихователь дітей дошкільного віку.
Доступ до подальшого навчання:
Магістр може продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями
«Загальна педагогіка та історія педагогіки», «Дошкільна педагогіка».
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 90 кредитів та успішно захищена
кваліфікаційна (магістерська) робота.
Форма навчання:
Денна.
Директор програми:
Доктор педагогічних наук, професор Чепіль М.М.

