Сучасна молодь обирає майбутнє
разом з факультетом
психології та соціальної роботи
Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя
САМЕ ТУТ
Вам запропонують:
● навчаючись на
спеціальності
«дошкільна освіта» ви
можете паралельно
здобувати освіту на
спеціальностях «соціальна
робота»,
«психологія», «початкова освіта»;
● доступні ціни та диференційну оплату за навчання;
● сучасні освітні послуги;
● проживання в гуртожитку.
САМЕ ТУТ
минуле і сучасність працюють на Ваше майбутнє!
ВАС ЧЕКАЄ цікаве, змістовне, неповторне дозвілля, іноді, за
бажанням, проведене спільно з викладачами!
Якщо Ви хочете по-справжньому відчути, що таке дружба,
людяність, взаємодопомога, то Ваше місце ТІЛЬКИ ТУТ!
ОВОЛОДІВШИ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»
ВИ ЗМОЖЕТЕ ПРАЦЮВАТИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ УСІХ ФОРМ І ТИПІВ ВЛАСНОСТІ, РАЙОННИХ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЦЕНТРАХ, РІЗНИХ ПРОФІЛЬНИХ
КОНСУЛЬТАТИВНИХ УСТАНОВАХ:
- вихователем дітей дошкільного віку та /або практичним
психологом;
- вихователем-методистом ЗДО;
- методистом з дошкільного виховання;
- завідувачем закладу дошкільної освіти (дитячих ясел, яселсадка);

- інструктором з фізичного виховання дітей дошкільного віку;
- педагогом-організатором гурткової роботи мистецького
спрямування з дошкільниками;
- вихователем дітей дошкільного віку з правом викладання
іноземної мови (англійської);
- консультантом з раннього розвитку дитини дошкільного
віку;
- працівником Центру розвитку дитини;
- бебі-сітером (гувернером, сімейним вихователем);
- викладачем з дошкільної педагогіки і дитячої психології.
ЦЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ВИ СТАНЕТЕ ПЕРШОКЛАСНИМ
ФАХІВЦЕМ, ЯКОГО ОЧІКУЮТЬ ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ.
Пам’ятайте!
Демографічна ситуація в Україні стрімко змінюється на краще.
Фахівці з базовою дошкільною освітою потрібні сьогодні
сучасній сім’ї, українській освіті, суспільству, державі.
Це наше майбутнє!
Орієнтовні терміни прийому заяв та документів (денна та
заочна) на основі:
ПЗСО (денна та заочна): із 13. 08 по 22. 08 (до 18.00) 2020 р.;
Диплому молодшого спеціаліста: із 13.08 по 11.09 (до 18.00)
2020 р.;
Другої вищої освіти: із 13.08 по 11.09 (до 18.00) 2020 р.;
Паралельне навчання: із 13.08 по 11.09 (до 18.00) 2020 р.;
ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ:
Вступники подають особисто у паперовому або електронному
варіанті до Приймальної комісії:
1. Заяву про вступ до університету, у якій вказують спеціальність,
конкурсну пропозицію та форму навчання;
2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
3. Паспорт громадянина України, військовий квиток або приписне
свідоцтво (свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають
паспорта), копія ідентифікаційного номера.
4.Шість кольорових фотокарток розміром 3х4см.;

5. Сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання
якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої
освіти).
На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копію
документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на
основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката
(сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших
документів.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною
комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в
установленому законодавством порядку (нотаріально).
УВАГА! Вступники мають право подавати сертифікати чи їх
дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані
тільки у 2018, 2019, 2020 роках, з іноземної мови – 2018, 2019, 2020
роках.
Абітурієнти зараховуються до лав студентів факультету на
основі конкурсного відбору з предметів за сертифікатами
Українського центру оцінювання якості освіти
з таких дисциплін:
На спеціальність «Дошкільна освіта»:
Українська мова та література, Історія України, Біологія /
Математика (за вибором абітурієнта)
Випускники ЗВО України за освітнім ступенем бакалавр і ОКР
«спеціаліста» можуть навчатись на другому (магістерському) рівні
на ОПП зі спеціальності 012 Дошкільна освіта, склавши вступні
іспити з дошкільної педагогіки
та іноземної мови
З правилами прийому до Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя в 2019 році можна ознайомитись на сайті
університету в Інтернеті www.ndu.edu.ua
НАВЧАТИСЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»
(ЗА ДЕННОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ, ЗА ДЕРЖАВНИМ
ЗАМОВЛЕННЯМ
ТА ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ (ЮРИДИЧНИХ) ОСІБ)

ВИ ЗМОЖЕТЕ:
● 4 РОКИ, здобуваючи освітній рівень «бакалавр» на основі
повної загальної середньої освіти;
● 3 РОКИ, здобуваючи освітній рівень «бакалавр» на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»;
● 3 РОКИ, здобуваючи освітній рівень «бакалавр» в якості ІІ
вищої освіти;
● 1,4 РОКИ здобуваючи освітній рівень «магістр» на основі
освітнього
рівня «бакалавр», ОКР «спеціаліст».
НАВЧАЮЧИСЬ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: «ДОШКІЛЬНА
ОСВІТА» ВИ:
● будете мати можливість оплачувати навчання за
доступними, у порівнянні з іншими вузами, цінами;
● отримаєте гарні умови навчання, які відповідають сучасним
вимогам:
- аудиторії з мультимедійними засобами;
- комп’ютерні класи;
- ресурсний центр;
- тренінговий кабінет;
- кабінет психолого-педагогічної літератури;
- читальні зали бібліотеки;
- тренінгове та інтерактивне навчання;
- кабінет фахових методик дошкільної освіти;
- лінгвістичний кабінет з англійської мови;
- найкращі для проходження практики дошкільні навчальні
заклади.
● зможете реалізувати свої інтереси в:
- наукових гуртках;

- різноманітних спортивних секціях;
- факультетській команді КВК.
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»
Отримані знання допоможуть Вам:
доглядати дітей та організовувати дозвілля
дошкільників в умовах приватного виховання;
надавати репетиторські послуги по підготовці дитини
дошкільного віку до школи;
в оформленні та організації дитячих свят, організації
дитячого дозвілля, музичному оформленні свят і розваг;
працювати репетитором з підготовки дітей до навчання
у школі, гувернером;
здійснювати психолого-педагогічне консультування та
надавати допомогу батькам з проблем виховання і розвитку дітей
дошкільного віку;
бути організатором чи працювати самостійно у сфері
дизайну інтер’єрів, одягу, ландшафтного та графічного дизайну у
створенні декорацій та костюмів до вистав, декоруванні художніх
виробів;
кваліфіковано навчати дітей англійської мови;
у вихованні власних дітей;
у спілкуванні з оточуючими;
у вирішенні особистісних проблем;
у поводженні в екстремальних та складних життєвих
ситуаціях;
долати сором’язливість і невпевненість;
бути успішним;
в організації власного бізнесу.
САМЕ ТУТ
Вам допоможуть зробити це – розкрити
Ваші здібності та обдарування!

