
Провадження освітньої діяльності зі спеціальності  

012 «Дошкільна освіта») 

Формування контингенту студентів Івано-Франківського коледжу ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» спеціальності 

012 Дошкільна освіта здійснюється в межах ліцензованого обсягу 90 осіб.  

Набір на навчання у Івано-Франківський коледж здійснюється на підставі 

Правил прийому ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», які розробляються щорічно згідно з Умовами прийому до вищих 

навчальних закладів України, затвердженими відповідним наказом Міністерства 

освіти і науки України. Основою формування контингенту студентів є державне 

замовлення, обсяг якого визначається Міністерством освіти і науки України. 

Важлива роль у системі підготовки фахівців відводиться системі 

профорієнтаційного відбору на навчання абітурієнтів. Профорієнтаційна робота в 

Івано-Франківському коледжі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» - це комплексна, систематична робота кожного члена 

колективу, усіх структурних підрозділів закладу, яка мас на меті – забезпечення 

повноцінного прийому студентів на навчання. Ця робота здійснюється в 

різноманітних формах: це - виступи та реклама на телебаченні, в газетах, поширення 

інформаційних буклетів тощо. виїзд викладачів в райони сусідніх областей для 

зустрічей з учнями шкіл, роз'яснення правил прийому, заохочення до навчання за 

спеціальністю «Дошкільна освіта». Щороку під час загальноуніверситетського Дня 

відкритих дверей проводяться зустрічі з випускниками шкіл та їх батьками. 

Щорічно у вересні на засіданні Педагогічної ради коледжу розглядаються 

підсумки набору першокурсників та затверджуються заходи для вдосконалення 

профорієнтаційної роботи. 

Детальна інформація про Правила прийому, документи для вступу, 

спеціальності підготовки, програми вступних випробувань, зразки тестових 

завдань представлені на офіційному сайті ДВНЗ «Прикарпатський університет 

імені Василя Стефаника» та сайті коледжу. 

 

 

 



Профорієнтаційна робота в коледжі – це комплексна, систематична робота 

кожного члена колективу, всіх структурних підрозділів закладу, метою якої є 

забезпечення повноцінного прийому студентів на навчання в коледж. 

Питання профорієнтаційної роботи щороку розглядається на засіданнях 

педагогічних та методичних рад.  

Івано-Франківський коледж постійно проводить різноманітну рекламну 

кампанію з популяризації спеціальностей, зокрема спеціальності 112 Дошкільна 

освіта. Це – виступи та реклама на телебаченні, по місцевому радіо, в газетах, 

поширення інформаційних буклетів тощо, виїзд викладачів в райони сусідніх 

областей для зустрічей з учнями шкіл, батьками, роз’яснення Правил прийому, 

заохочення до навчання за спеціальністю. Щороку під час загально 

університетського Дня відкритих дверей проводяться зустрічі з випускниками шкіл 

та їх батьками. 

Завдяки інформації, розміщеній на сайті коледжу, абітурієнти з усіх 

областей України мають можливість ознайомитись з напрямами діяльності 

закладу, його викладацьким складом. 

Формування контингенту студентів відбувається на основі конкурсного 

відбору з дотриманням нормативних вимог та ліцензованих обсягів прийому. З 

метою збереження контингенту студентів коледжу запроваджуються заходи щодо 

забезпечення належних умов надання освітніх послуг та якості навчання. 

Зміст підготовки фахівців початкової ланки освіти в Івано-Франківському 

коледжі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» побудований на основі Галузевого стандарту вищої освіти України, 

освітньо-кваліфікаційної та освітньо-професійної характеристики молодшого 

спеціаліста спеціальності 012 «Дошкільна освіта», освітньо-кваліфікаційної 

характеристики (варіативна компонента), освітньо-професійної програми 

(варіативна компонента), навчального плану, розроблених з урахуванням 

Галузевих стандартів вищої освіти України щодо підготовки молодших 

спеціалістів спеціальності 012 «Дошкільна освіта». 

Навчальний план побудований згідно з вимогами Міністерства освіти і науки 

України, ОПП молодшого спеціаліста спеціальності 012 «Дошкільна освіта».  



Зазначені документи узгоджені між собою, простежується відповідність 

змісту підготовки державним вимогам, потребам ринку праці й окремої 

особистості, вирішенню питань безперервності, наступності та ступеневості 

підготовки вихователів дошкільних закладів. 

Освітньо-професійна програма підготовки фахівців базується на 

компетентнісному підході. На основі стандартів вищої освіти Івано-Франківським 

коледжем ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» розроблені і погоджені у встановленому порядку навчальні плани 

підготовки молодших спеціалістів, які містять графік навчального процесу, 

інформацію про обсяги дисциплін і форми контролю, практичну підготовку, а 

також - атестацію випускників. 

Навчальні плани складені з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки 

України відповідно до розробленої освітньо-професійної програми та включають 

комплекс базових дисциплін і дисциплін вільного вибору закладу. Навчальні та 

робочі навчальні плани відповідають Положенню про організацію освітнього 

процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та іншим 

базовим документам. 

У відповідності з навчальним планом спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 

проводяться наступні види практики: навчальна (вступ до спеціальності); 

виробнича (помічник вихователя в групах дітей раннього та старшого дошкільного 

віку; пробна; педагогічна переддипломна; педагогічна з додаткової спеціалізації, 

літня). 

На завершальному етапі навчання студентів зі спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта» для встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки 

(кваліфікації) до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики проводиться 

атестація студентів. Формою атестації є комплексний кваліфікаційний екзамен з 

фахової підготовки, до якого входять педагогіка, психологія та методика розвитку 

мовлення і навчання елементів грамоти, ознайомлення дітей з природою, 

формування елементарних математичних уявлень, організації образотворчої 

діяльності дітей, фізичного виховання. Підготовка молодших спеціалістів 

спеціальності 12 Дошкільна освіта проводиться у повній відповідності до 



затвердженого переліку та норм часу з дисциплін, нормативною та варіативною 

складовими навчального плану. 


