
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної освіти)» 

першого (бакалаврського) рівня 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 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Бакалавр. Дошкільна освіта (Психологія в закладах дошкільної 

освіти) 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 

120 кредитів ЄКТС 

термін навчання 2,0 роки 

Наявність 

акредитації 

Рішення Акредитаційної комісії України Міністерства освіти і науки 

України, Україна (період 2013-2023 рр.) 

Цикл/рівень 
 

НРК України – 7 рівень  

FQ-EHEA – перший цикл 

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність диплома молодшого спеціаліста  

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

до 01.07.2023 

 

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 Сучасна українська мова з практикумом 3,0 залік 

ЗПО2  Основи наукових досліджень 4,0 залік 

ППО1  Психологія загальна 4,0 екзамен 

ППО2  Педагогіка загальна 4,0 екзамен 

ППО3 Основи педагогічної майстерності вихователя закладу 

дошкільної освіти 

4,0 залік 

ППО4 Основи природознавства з методикою 4,0 екзамен 

ППО5 Основи образотворчого мистецтва з методикою 

керівництва зображувальною дійсністю  

4,0 екзамен 

ППО6  Література для дітей дошкільного віку з практикумом 

виразного читання 

3,0 залік 

ППО7 Дошкільна лінгводидактика 4,0 екзамен 

ППО8 Педагогіка дошкільна 5,0 екзамен 

ППО9 Теорія та методика співпраці з родинами 4,0 залік 

ППО10 Психологія дитяча 4,0 екзамен 

ППО11 Історія дошкільної педагогіки 4,0 залік 

ППО12 Теорія та методика формування елементарних 4,0 екзамен 



математичних уявлень у дітей дошкільного віку  

ППО13 Методика музичного виховання дітей дошкільного віку 3,0 залік 

ППО14 Інклюзивна освіта 3,0 залік 

ППО15  Теорія та методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку 

4,0 екзамен 

ППО16 Психологія педагогічна  4,0 залік 

ППО17  Основи реабілітаційної педагогіки 4,0 екзамен 

ППО18  Теорія та технологія валеологічної освіти дошкільників 4,0 залік 

 Курсова робота з педагогіки та методик дошкільної освіти 3,0 екзамен 

 Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін 3,0 екзамен 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів 83,0 

2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 

Вибірковий блок 1 

ЗПВ1 Військова підготовка   

Вибірковий блок 2 

ППС1.1 Етнопсихологія 3,0 залік 

ППС1.2 Практикум з психології та педагогіки 4,0 екзамен 

ППС1.3 Психодіагностика та корекція 4,0 екзамен 

ППС1.4 Психологічне консультування 4,0 екзамен 

ППС1.5 Психологічна служба в закладах освіти 4,0 екзамен 

ППС1.6 Основи професійного становлення вихователя закладу 

дошкільної освіти 

3,0 залік 

ППС1.7 Соціальна психологія 4,0 залік 

ППС1.8 Основи дитячої патопсихології 4,0 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 30,0 

3. Практична підготовка 

 Навчальна практика «Педагогічна практика у закладах 

дошкільної освіти» 

2,0 залік 

 Виробнича практика «Навчально-логопедична» 2,0 екзамен 

Загальний обсяг практичної підготовки 4,0 

4. Державна атестація 

 Державна атестація з навчальних дисциплін (Дошкільна 

лінгводидактика, Основи природознавства з методикою, 

Теорія та методика формування елементарних 

математичних уявлень у дітей дошкільного віку, Теорія та 

методика фізичного виховання дітей дошкільного віку) 

3,0 екзамен 

Загальний обсяг державної атестації 3,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120,0 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» проводиться у формі комплексного атестаційного екзамену за спеціальністю у 

встановленому порядку й завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр. Дошкільна освіта 

(Психологія в закладах дошкільної освіти). 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

 


