
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  

«Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)» 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 

Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Магістр. Дошкільна освіта. Вихователь дітей дошкільного віку. 

Психолог в закладах дошкільної освіти. 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний,  

90 кредитів ЄКТС 

термін навчання 1,5 роки 

Наявність 

акредитації 

Рішення Акредитаційної комісії України Міністерства освіти і науки 

України, Україна (період 2013-2023 рр.) 

Цикл/рівень 
 

HPK України – 8 рівень  

FQ-EHEA – другий цикл 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність диплому бакалавра 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

до 01.07.2023 р. 

 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

ЗПО1 Іноземна мова в освітньому середовищі 4,0 залік 

ЗПО2 Методологія та організація наукових досліджень 4,0 залік 

ППО1 Педагогіка і психологія вищої школи 4,0 екзамен 

ППО2 Методика викладання дошкільної педагогіки у 

закладах вищої освіти 
5,0 екзамен 

ППО3 Методика викладання дитячої психології у вищій 

школі 
4,5 екзамен 

ППО4 Сучасні технології викладання методик дошкільного 

виховання 
5,5 екзамен 

ППО5 Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти 4,0 екзамен 

ППО6 Компаративна педагогіка 3,5 залік 

ППО7 Теоретичні основи змісту й організації дошкільної 

освіти 
5,5 екзамен 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів 40,0 

2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 

Вибірковий блок 1 

ЗПВ1 Освітологія / Філософія освіти та освітня політика 4,0 екзамен 

ЗПВ2 Інформаційні технології в професійній діяльності 

фахівців освіти / Інноваційні технології  в освітній 
4,0 залік 



діяльності 

Вибірковий блок 2 

ППВ1 Основи корекційної та розвивальної роботи з дітьми 

дошкільного віку / Соціальна психологія дитинства 
4,0 екзамен 

ППВ2 Моніторинг якості дошкільної освіти / Технології 

інтегративного навчання у дошкільному навчальному  

закладі та початковій школі  

3,0 залік 

ППВ3 Основи академічної мобільності викладача вищої 

школи / Акмеологічні засади професійного розвитку 

майбутнього викладача вищої школи 

3,5 залік 

ППВ4 Основи професійно-педагогічного спілкування / 

Психолого-педагогічний тренінг 
3,5 залік 

ППВ5 Психолого-педагогічна діагностика та консультування 

в освіті / Психолого-педагогічні основи конфліктології  
4,0 екзамен 

ППВ6 Психологія освітнього менеджменту / Організація 

управління у закладі вищої освіти 
3,0 залік 

ППВ7 Психологія педагогічної діяльності / Психологія 

професійного вигорання фахівців освіти 3,0 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 32,0 

3. Практична підготовка 

 Виробнича практика «Професійна (педагогічна) 

практика» 
6,0 

екзамен 

 Виробнича практика «Професійна (науково-

педагогічна) практика» 
6,0 

екзамен 

Загальний обсяг практичної підготовки 12,0 

4. Державна атестація 

 Випускний екзамен з навчальних дисциплін 

(Методика викладання дитячої психології у вищій 

школі, Методика викладання дошкільної педагогіки у 

закладах вищої освіти, Сучасні технології викладання 

методик дошкільного виховання, Теоретичні основи 

змісту й організації дошкільної освіти) 

3,0 екзамен 

 Випускна кваліфікаційна робота 3,0 екзамен 

Загальний обсяг державної атестації 6,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 012 Дошкільна 

освіта проводиться у формі комплексного атестаційного іспиту за фахом та захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи й завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр. Дошкільна 

освіта. Вихователь дітей дошкільного віку. Психолог в закладах дошкільної освіти. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 


