
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

012.00.01 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

Випускники програми отримають диплом про вищу освіту; освітню кваліфікацію 

«Бакалавр з дошкільної освіти». 

Про програму: 

 Надання освітніх послуг на рівні Cтандарту  вищої освіти у галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка, спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 Сертифікат про акредитацію освітньої програми: НД №1187350, 2016 рік 

 Термін і форма навчання: 

 3 роки 10 місяців (на базі свідоцтва про повну загальну середню освіту) 

 2 роки 10 місяців (на базі диплому фахового молодшого бакалавра) 

 1 рік 10 місяців (на базі диплому молодшого спеціаліста) 

денна/ заочна форми навчання, бюджет/контракт. 

 Працевлаштування: державні та приватні заклади дошкільної освіти. 

 Продовження освіти: навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти в галузі 

знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

Особливості освітнього процесу: 

 Міждисциплінарна інтеграція наукової, освітньої та інноваційної діяльності на основі 

компетентнісного підходу. 

 Відповідність навчального досвіду майбутнього фахівця його професійній діяльності в 

закладі дошкільної освіти. 

 Поступова трансформація пізнавальної діяльності у професійно спрямовану.  

 Наскрізна педагогічна практика. 

 Використання оптимальних організаційних форм: аудиторне навчання (лекцій, семінари, 

практичні, лабораторні заняття, самостійна робота) + дистанційне навчання (distance 

learning) та позааудиторне (індивідуальний методичний супровід, наставництво, 

консультації). 

 Інтеграція та диференціація в оцінюванні програмових результатів навчання. 

Як вступити: 

Бюджет 

1. Результати НМТ  2023/2022 або результати ЗНО 2021/2020 (Див. додаток 3.1 та 3.2 до 

Правил прийому). 

2. З 01 липня зареєструвати  електронний кабінет вступника (завантаження необхідних 

документів + Мотиваційний лист). 

3. Подати заяву та документи (з 19 липня по 31 липня, 18:00). 

Контракт 

1. З 01 липня зареєструвати електронний кабінет вступника (завантаження необхідних 

документів + Мотиваційний лист). 

2. Подати заяву та документи (з 19 липня по 31 липня, 18:00). 

Де знайти додаткову інформацію про освітню програму 012.00.01 Дошкільна освіта: 

На сайті Київського університету імені Бориса Грінченка 

На сайті Факультету педагогічної освіти 

Контакти: 

Сайт: https://fpo.kubg.edu.ua/ 

(068) 793-79-24 

м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 

 

 

https://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/pravyla-pryiomu-2021.html
https://fpo.kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam.html
https://fpo.kubg.edu.ua/



