МАГІСТРАТУРА ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДОШКІЛЬНА
ОСВІТА»
НІЖИНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ
Факультет психології та
соціальної роботи
запрошує на навчання на другому (магістерському) рівні
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Форма навчання: денна (з можливістю індивідуального
навчання), заочна.
Термін навчання: 1,4 РОКИ, здобуваючи ступінь магістра на
основі освітнього ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста з
педагогічних та непедагогічних спеціальностей.
Вступні іспити:
•
на основі освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності
012 Дошкільна освіта: дошкільна педагогіка, іноземна мова;
•
на основі освітнього ступеня бакалавра, ОКР
спеціаліста
з
інших
педагогічних
та
непедагогічних
спеціальностей: дошкільна педагогіка (фаховий), іноземна
мова.
Можливості працевлаштування випускників. Магістр
дошкільної освіти має право обіймати такі посади:
•
Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого
навчання;
•
Директор закладу дошкільної освіти;
•
Завідувач відділу (у складі управління освітою);
•
Директор (завідувач) закладу дошкільної освіти;
•
Менеджер (управитель, організатор) систем якості (012
Дошкільна освіта);
•
Методист з дошкільного виховання;
•
Методист;
•
Вихователь-методист;

•
Фахівці з дошкільного виховання.
Орієнтовні терміни прийому заяв та документів:
з 05 серпня по 22 серпня (до 18.00) 2020 р.
Порядок прийому заяв і документів:
Вступник подає заяву про участь у конкурсному відборі до
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у
паперовому або електронному варіанті, у якій вказує конкурсну
пропозицію, спеціальність та форму навчання.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник особисто
додає:
•
документ державного зразка про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором
оригінали або копії;
•
копія ідентифікаційного номера;
•
копію документа, що посвідчує особу та
громадянство (паспорт громадянина України);
•
шість кольорових фотокарток 3x4 см.
На вимогу вступника Приймальна комісія засвідчує копію
документа державного зразка про раніше здобутий освітній
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього.
Навчання здійснюється за держзамовленням та на
умовах контракту. Вартість навчання за контрактом у 2019 /
2020 рр. становила – 8000 за семестр (денна форма), 5800
(заочна форма).

