СТАРОБІЛЬСЬКИЙ
ГУМАНІТАРНОПЕДАГОГІЧНИЙ
КОЛЕДЖ
ЛУГАНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Оголошується набір
за спеціальністю «Дошкільна освіта»
на 2017-2018 навчальний рік
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст»

Денна форма навчання
Спеціальність

Вступні
випробування
(ЗНО)

Термін
навчання

Вартість
навчання
(орієнтов
на)

на основі базової загальної середньої освіти
(9 класів)
1. Українська
Дошкільна
мова.
4 роки
5600
освіта
2. Біологія
на основі повної загальної середньої освіти
(11 класів)
1. Українська
мова та література.
2. Біологія
Дошкільна
2 роки
5600
або Історія
освіта
України або
Англійська
мова
Документи для участі в конкурсі: заява, копії та оригінали
документа про освіту і додатка до нього; приписного або військового
квитка, сертифіката ЗНО; копії документа, що посвідчує особу та громадянство; копії документів, які підтверджують право на спеціальні умови
до зарахування ; чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Наша адреса: м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1;
тел. 095-856-26-59

Спеціальність
“ДОШКІЛЬНА ОСВІТА”
Випускники, які отримали диплом «молодшого спеціаліста», мають можливість працювати за спеціальністю і паралельно продовжувати навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Денна форма навчання
Освітньо-кваліфікаційний рівень
“МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”

Наша адреса: м. Старобільськ, пл. Гоголя, 1;
тел. 095-856-26-59, 099-077-08-47
Адреса сайту: http://luguniv.edu.ua
Електронна адреса: vpsgpklnu@gmail.com

На вас чекає
казковий світ дитинства!

Хто виховує маленьких дітей,
той створює величні світи і
дотичний до Всесвіту!
Дошкільна освіта – спеціальність, важливість якої вже усвідомлена суспільством, вона не просто
перспективна, а й стратегічно необхідна. Студенти, які отримають фах
із дошкільної освіти, можуть бути
впевнені в тому, що завжди матимуть місце роботи, повагу людей і
любов дітей.
Щорічно потреба в дошкільних навчальних закладах та професійних
вихователях дітей дошкільного віку зростає. Сучасні батьки зацікавлені
у підготовці своїх дітей до життя і довіряють їхній розвиток професіоналам.
Фахівець із дошкільної освіти може займатися такими напрямами
професійної діяльності:
виховання та навчання дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах державного, відомчого і приватного підпорядкування;
організація методичної роботи з дошкільного виховання у дошкільних
навчальних закладах, центрах розвитку дітей, санаторіях;
навчання дитини в умовах родинного виховання;
організація гурткової роботи, консультування з питань сімейного
виховання.
Посади, які можуть обіймати випускники:
Вихователь дітей дошкільного віку
Вчитель дітей дошкільного віку
Сімейний педагог
Консультант із питань сімейного виховання
Вихователь-методист
Особливості навчання:
Педагогічні науки (дошкільна педагогіка: ігрова, пізнавальна, театральна, художня, трудова діяльність дітей дошкільного віку; навчання
дітей іноземної мови, тощо)
Психологічні науки (вікові та індивідуальні особливості дітей, технології міжособистісної взаємодії, тренінги спілкування, тощо)
Вивчення іноземних мов (англійської)
Сучасні бази практик: дошкільні навчальні заклади області; дитячі
центри; культурно-мистецькі заклади та ін.)
Основні переваги
Можливість постійно бути в тонусі (фізичному, психологічному,
інтелектуальному), мати гарний настрій, бути цікавим для малих Чомусиків;
Можливість відкривати в собі
щось нове і світ для малюків постійно вдосконалюючись,
вчити дітей;
Можливість працювати і навчатися одночасно;
Будувати кар’єру в галузі
дошкільної освіти;
Продовжувати навчання в
університеті за освітньокваліфікаційними
рівнем «бакалавр».

НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИКА
Під час навчання за спеціальністю “Дошкільна
освіта” студенти вивчають такі дисципліни:
Методики дошкільного виховання;
Дошкільна педагогіка ;
Дитяча психологія;
Анатомія та фізіологія дітей;
Малювання та ліплення;
Співи та ритміка ;
Дитяча література;
Фізична культура.

Безліч зовсім різних мов вихователь знає,
Бо до кожного з дітей він підхід свій має.
Знов олівчика кладе до маленьких ручок:
Додавать і віднімать вчить малих чомучок.
Про усі земні дива дітлахам розкаже,
Де єнотики живуть, кожному покаже.
Наче мама, пригорне й обійме ніжненько, –
Буде птахам-малюкам, мов в гнізді, тепленько.
У любові цілий день в нього діти-квіти.
Будуть гратися, співать, і життю радіти.
Тож професію таку обирати треба:
Вихователь для дітей нахиляє небо!

Особливо цікава та повчальна для студентів
практика:
Спостереження та пробна практика в ДНЗ;
Літня практика в ДНЗ;
Навчально-виховна практика;
Навчальна практика в ДНЗ;
Польова практика.

Студентське життя
неповторне:
Відвідування бібліотеки;
Спортивні та театральні
секції;
Прогулянки містом;
Свята в гуртожитку;
Відвідування Краєзнавчого музею.

А чи знаєте ви, що:
Від народження, очі мають один і той же розмір, чого не можна сказати про інші органи, які ростуть разом з дитиною
Дитина має близько 10 000 смакових рецепторів, це набагато більше, порівняно з дорослою людиною
Людські немовлята єдині примати, які посміхаються, дивлячись на своїх батьків
Кожні три секунди у світі народжується дитина
Вчені підтвердили, що малюкам, які в дитинстві активно повзали, легше дається навчання, ніж тим, які відразу почали ходити .
Це і багато іншого ви дізнаєтесь, навчаючись у
нашому коледжі за спеціальністю “Дошкільна

