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Професійна педагогічна підготовка фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» за ступенем 

бакалавр, що забезпечується кафедрою теорії та методики дошкільної освіти Мукачівського державного 

університету, здійснює підготовку фахівців за напрямом підготовки 6010101 "Дошкільна освіта", 

покликана забезпечити не тільки високий рівень професійних знань і вмінь студентів, оволодіння ними 

методами виховного впливу на дітей, а й формує творчу особистість спеціаліста, здатного до 

самовдосконалення, який зумів би творчо застосувати у педагогічній діяльності набуті знання і вміння. 

Важливим завданням навчання у вузі є формування у майбутніх вихователів активної педагогічної 

позиції, що здатна забезпечити самостійне сприйняття ними тих педагогічних інновацій, які значною 

мірою і становлять зміст педагогічної діяльності. 

Освітній процес здійснюється у відповідності до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, до державних стандартів вищої школи, Закону 

про дошкільну освіту та Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції педагогічної освіти, 

основних положень європейської освітньої інтеграції, і забезпечується досвідченими науково-

педагогічними працівниками, серед яких: доктори педагогічних наук, кандидати наук, магістри 

педагогічної освіти.  

Майбутні педагоги мають можливість досконало вивчити дисципліни: «Педагогіка дошкільна», 

«Психологія дитяча», методики («Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти», 

«Основи природознавства з методикою», «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», 

«Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень»), «Компютерні технології в 

роботі з дітьми», «Соціально-педагогічні основи управління дошкільною освітою та інші предмети 

психолого-педагогічного спрямування.  

Велике значення надається практичній підготовці студентів, що забезпечується проходженням 

різних видів педагогічних практик, зокрема: «Навчальна практика (з  природознавства)», «Педагогічна 

практика (в групах раннього віку)», «Педагогічна практика  (в дошкільних  групах)», «Педагогічна  

практика (літня)», «Практика педагогічна (психолого-педагогічна», «Педагогічнапрактика 

(організаційнометодична)», Переддипломна практика». Педагогічна практика - це один із важливих 

етапів професійної підготовки фахівця у галузі дошкільної освіти. Вона сприяє поглибленню і 

закріпленню теоретичних знань, формуванню професійних умінь і навичок. Саме в ході педагогічної 

практики студенти впевнюються у правильності свого професійного вибору, переконуються у наявності в 

них педагогічних здібностей, схильності до роботи з дошкільнятами. Співпраця з досвідченими 

вихователями-наставниками під час педагогічної практики закладає основи педагогічної майстерності, 

любові до майбутньої професії. 

Під час навчання студенти мають можливість здійснювати наукові психолого-педагогічні 

дослідження та презентувати їх на конференціях, семінарах, олімпіадах.   

Зі студентами  організовують позааудиторна та виховні заходи,  благодійні  акції.  

Випускники вищого навчального закладу спеціальності «Дошкільна  освіта» можуть бути 

працевлаштовані  у дошкільних навчальних закладах на посадах вихователя дітей дошкільного віку, 

організатора фізичного виховання.  

Для майбутніх вихователів у Мукачівському державному університеті діє програма подвійного 

диплому в рамках міжнародної співпраці з вищими навчальними закладами Польщі, що дає змогу 

випускникам працевлаштування на європейському та міжнародному ринку освітніх послуг. 

 

 


