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ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ 
 

На основі повної загальної середньої 
освіти (за результатами ЗНО) для вступу 
на ступінь бакалавра: 
1. Українська мова та література  
2. Історія України  
3. Математика або біологія 
 

На основі освітньо-професійного рівня 
“молодший спеціаліст” для вступу на 
ОР бакалавра: 

 для споріднених спеціальностей -
фаховий іспит (дошкільна педагогіка) 
(тест). 

 для неспоріднених спеціальностей 
фаховий іспит (дошкільна 
педагогіка); додатковий фаховий 
іспит (українська мова і література) 
(тест). 

 
На основі ОР “бакалавр” та ОКР 
“спеціаліст”    для здобуття освітнього рівня  
“магістр”:  

 для споріднених спеціальностей -
фаховий іспит (дошкільна педагогіка, 
дитяча психологія з питаннями 
окремих методик) (тест) та іноземна 
мова (англійська або німецька, або 
французька) (тест). 
 

 
 для неспоріднених спеціальностей 

фаховий іспит (дошкільна педагогіка, 
дитяча психологія з питаннями 
окремих методик) (тест); додатковий 
фаховий іспит (загальна педагогіка, 
загальна психологія) (тест); іноземна 
мова (англійська або німецька, або 
французька) (тест);  

 
На основі ОР “бакалавр”, ОКР “спеціаліст” 
(неспоріднені спеціальності) для здобуття 
ступеня бакалавра (друга вища освіта) – 
фаховий іспит (дошкільна педагогіка) (тест), 
додатковий фаховий іспит (українська мова і 
література) (тест). 

 
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ 

ДОШКІЛЬНОЇ І СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
проводить підготовку фахівців за освітніми 

рівнями бакалавра, магістра. 
 

за спеціальністю: 
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

(бакалавр) 
 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (вихователь дітей 

дошкільного віку) 
 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 
(магістр) 

із додатковими спеціалізаціями: 
 

 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. ЛОГОПЕДІЯ 
(Викладач педагогіки і психології 
(дошкільної). Вихователь дітей 
дошкільного віку. Логопед закладів 
освіти); 
 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА. ПОЧАТКОВА 
ОСВІТА (Викладач педагогіки і психології 
(дошкільної). Вихователь дітей 
дошкільного віку. Вчитель початкових 
класів). 

 

 
Випускники Педагогічного факультету 
спеціальності  “Дошкільна освіта” 
можуть працювати:  
 

 викладачем педагогіки і психології 
(дошкільної); 

 завідувачем ДНЗ різного типу; 
 методистом ДНЗ різного типу; 
 організатором закладів дошкільної та 

початкової освіти; 
 завідувачем логопедичного пункту 

(центру);   
 вихователем дітей раннього та 

дошкільного віку; 
 учителем початкових класів; 
 учителем-логопедом в закладах 

освіти; 
 учителем дітей з вадами розумового 

розвитку; 
 учителем іноземної мови в ДНЗ; 
 організатором образотворчої 

діяльності в ДНЗ; 
 організатором студій раннього 

розвитку дітей; 
 організатором студій пропедевтики 

материнства та батьківства.  
 
 

 
 


