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А Мета програми 

 Забезпечити підготовку студентів напряму «Початкова освіта», що 

надасть їм широкий доступ до працевлаштування, сформує готовність 

до роботи з дітьми молодшого шкільного віку: оволодіти загальними та 

фаховими компетентностями, набути  професійно значущих якостей, 

які уможливлять успішне виконання професійних завдань і 

функціональних обов’язків 

В Характеристика програми 

1 Предметна галузь, 

напрям 

Міждисциплінарна: 

психолого-педагогічні дисципліни –  10,5% 

фахові методики –  46,2% 

практика – 32,5% 

інші дисципліни – 10,8%. 

013 Початкова освіта 

2 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Спеціальна 

3 Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна 

4 Особливості 

програми 

Інваріантна та варіативна складові (в т.ч. 

дисципліни вільного вибору студентами), 

обов’язкове проходження навчальної та 

виробничої педагогічної практики (з 1 курсу), 

поглиблене вивчення іноземної мови та 

застосування ІКТ, навчання побудоване на 

дослідницькій основі; узгодженість із Програмою 

бакалавра дошкільної освіти, що забезпечить 



формування загальних і фахових 

компетентностей, достатнього рівня соціальної та 

академічної мобільності, особистісно-

професійного розвитку студентів 

   

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування Посади: вчитель початкової школи, вихователь 

ГПД у ЗЗСО різних типів (НВК «школа-дитячий 

садок», спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї), 

вихователь дітей дошкільного віку 

2 Продовження 

освіти 

Магістерські програми освітньо-професійного та 

освітньо-наукового спрямування. 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Освітній процес побудований на принципах 

студентоцентрованого особистісно орієнтованого 

навчання, на засадах компетентнісного, 

системного, інтегративного, практико 

орієнтованого підходів 

2 Форми і методи 

організації 

освітнього 

процесу 

Форми: аудиторні (лекції, лабораторні, 

семінарські, практичні), позааудиторні 

(індивідуальні, консультації, написання та захист 

курсових робіт/проектів, випускних 

кваліфікаційних робіт/проектів, практика, науково-

дослідна робота), дистанційні навчальні заняття, 

самостійна робота, в т.ч. у Центрі самопізнання та 

саморозвитку, Навчальній лабораторії творчої 

педагогіки, Центрі сучасних освітніх технологій 

тощо 

Методи / технології: проблемного, проблемно-

пошукового, діалогічного, інтерактивного 

навчання, 1 учень – 1 комп’ютер, case-study, 

blendedlearning, flippedclassroom, CLIL, 

distancelearning, cooperativelearning, mobilelearning 

тощо 

3 Система 

оцінювання 

Загальне оцінювання здійснюється за результатами 

проміжного та підсумкового контролю у вигляді 

екзаменів, заліків, захисту творчих проектів 

відповідно до внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти. 

 

Е Програмні компетентності 

1 Загальні Світоглядна. Наявність ціннісно-орієнтаційної 

позиції. Загальнокультурна ерудиція, широке коло 

інтересів. Розуміння значущості для власного 

розвитку історичного досвіду людства. Розуміння 



сутності і соціальної значущості майбутньої 

професії. Збереження національних духовних 

традицій. Розуміння переваг здорового способу 

життя та прийняття їх як власних цінностей. 

Громадянська. Здатність до реалізації прав і 

обов’язків громадянина України. Здатність робити 

свідомий соціальний вибір та застосовувати 

демократичні технології прийняття рішень. Повага 

до Батьківщини, народу, держави, її символіки, 

традицій, мови. Уміння діяти з соціальною 

відповідальністю та громадською свідомістю. 

Комунікативна. Ефективно спілкуватися у сфері 

професійної діяльності рідною та іноземною 

мовами (з учнями, їхніми батьками та колегами): 

орієнтуватися в ситуаціях педагогічного 

спілкування, адекватно сприймати дії та вчинки 

співрозмовників, налагоджувати продуктивні 

міжособистісні стосунки, створювати у 

мовленнєвому середовищі сприятливий 

психологічний мікроклімат  

Інформаційна. Здатність застосовувати ІКТ як у 

навчальній, так і повсякденній діяльності; 

раціонально запроваджувати комп’ютерні засоби 

під час вирішення завдань, пов’язаних із пошуком, 

опрацюванням, систематизацією, зберіганням і 

передаванням інформації; будувати й 

досліджувати інформаційні моделі за допомогою 

ІКТ; оцінювати процес і досягнуті результати 

технологічної діяльності; орієнтуватися в потоці 

інформації, працювати з джерелами, знаходити і 

добирати необхідний матеріал, класифікувати, 

узагальнювати, критично ставитися та вирішувати 

будь-яку інформаційну проблему 

Науково-дослідницька. Здатність виконувати 

навчально-дослідні завдання на основі аналітико-

синтетичної мисленнєвої діяльності. Володіння 

науково-дослідними методами відповідно до 

фахового спрямування. Обізнаність в 

особливостях проектної діяльності, готовність до її 

реалізації. Критична обізнаність та інтелектуальна 

чесність. Здатність до нестандартних рішень 

типових задач  та вміння вирішувати нестандартні 

завдання. Володіти технологіями педагогічної 

діагностики і педагогічного прогнозування; 

організовувати діагностичну діяльність на основі 

систематичного вивчення індивідуальних 



особливостей, інтересів, потенційних можливостей і 

потреб учнів; аналізувати, прогнозувати та 

коригувати індивідуальний розвиток, навчальні 

можливості учнів; застосовувати різнопланові 

діагностичні методики 

Самоосвітня. Знати, розуміти і застосовувати 

принципи самоосвіти під час оволодіння 

компетентностями; використовувати набутий 

досвід для вирішення професійних завдань; 

здійснювати самоконтроль, активно мислити, 

розвивати креативність, інтелектуальну 

самостійність, цілеспрямованість, відповідальність та 

ініціативність; удосконалювати педагогічну 

майстерність упродовж усього життя. Критично 

оцінювати свої дії, аналізувати власні міркування 

про професійно-педагогічну діяльність, що 

забезпечує  розвиток і саморозвиток особистості, 

сприяє особистісно-професійному зростанню 

2 Фахові Організаційна. Здатність планувати, 

організовувати, координувати, контролювати та 

оцінювати професійну діяльність і взаємодію її 

суб’єктів. 

Психолого-педагогічна. Володіти базовими 

філософськими, психолого-педагогічними та 

методичними знаннями і вміннями; застосовувати 

їх на практиці з метою формування в учнів 

ключових і предметних компетентностей, 

здійснювати педагогічну взаємодію, досягаючи 

єдності виховних впливів школи, сім’ї та 

громадськості. Враховувати особливості провідної 

діяльності, суперечності сензитивних періодів і 

соціальної ситуації розвитку в груповій та 

індивідуальній роботі з учнями; проводити 

дослідження розвитку психічних процесів та 

індивідуально-психологічних властивостей 

особистості; застосовувати комплекс методик для 

аналізу динаміки психічного розвитку молодших  

школярів 

Методична. Володіти базовими методичними 

знаннями, формувати досвід і цінності фахової 

діяльності, застосовувати та практиці професійні 

вміння і навички з метою формування методичної 

культури, розв’язання професійних задач; 

ефективно будувати освітній процес на 

гуманістичних засадах; ураховувати індивідуальні 

стилі навчання, тип інтелекту учня; інтегрувати 



перспективні педагогічні технології для 

досягнення поставленої мети 

Здоров’язбережувальна.  Здатність раціонально 

ставитись і берегти власне здоров'я, створювати  

сприятливе здоров'язбережувальне освітнє 

середовище для учнів молодшого шкільного віку; 

дбати про їхнє фізичне, психічне (інтелектуальне й 

емоційне)  та соціальне здоров’я  

Інтегративна. Здатність і готовність 

організовувати освітній процес у ЗЗСО,  

здійснювати комплексний вплив на когнітивну, 

емоційну, моральну, фізичну сфери особистості 

молодшого школяра на основі особистісно 

орієнтованого та діяльнісно-компетентнісного 

підходів через різні форми організації роботи з 

учнями (спілкування, інтегроване тематично-

проектне навчання, урок тощо); забезпечувати 

гармонійні умови для самоцінних видів  творчої 

діяльності учня. 

Практично-творча. Здатність у практичній 

діяльності виконувати функцію фасилітатора, 

ментора; високий рівень розвитку ініціативи, 

специфічний характер пізнання, що ґрунтується на 

готовності кардинально змінювати вид діяльності 

для успішного вирішення педагогічних проблем; 

володіти евристичними вміннями з метою 

продукування нових ідей; стилю діяльності; 

розробляти плани-конспекти навчальних занять і 

виховних заходів, уміння творчо їх проводити; 

здійснювати особистісно орієнтовану розвивальну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу, 

спрямовану на творче перетворення дійсності 

 

 

F Програмні результати навчання 

  Розуміння значущості обраної професії 

 Знання із психології, педагогіки та фахових методик навчання, 

достатні для успішної професійної діяльності 

 Здатність реалізовувати  Держаний стандарт початкової загальної 

освіти, застосовувати сучасні педагогічні технології в освітньому процесі 

початкової школи 

 Вміння ефективно і гнучко використовувати іноземну мову 

(англійську) в суспільній, освітньо-професійній та особистісній сферах 

діяльності 

 Вміння робити презентації (усно/письмово), виконувати 

дослідницькі, експериментальні проекти, курсові та бакалаврські 



дослідження 

 Здатність аналізувати навчально-методичні комплекти для 

початкової школи, оцінювати їх змістово-технологічне наповнення 

відповідно до дидактичних вимог 

 Здатність розробляти плани-конспекти  інтегрованих занять, 

тематично-проектних днів, уроків і виховних заходів для початкової 

школи, визначати їхнє навчально-методичне забезпечення, вміння 

застосовувати сучасні ІКТ 

 Здатність оцінювати навчальні досягнення, вихованість і 

старанність молодших школярів 

 Вміння здійснювати пошук і огляд інформації у спеціальних 

наукових джерелах, використовуючи різноманітні ресурси: періодичні 

видання, бази даних, веб-сайти,  портали тощо 

 Здатність опрацьовувати інформаційні джерела для ознайомлення з 

перспективними педагогічними технологіями і методикою їх 

упровадження в початковій школі 

 Здатність аналізувати перспективний досвід учителів початкової 

школи для подальшого його творчого використання 

 Здатність працювати як самостійно, так і в команді, демонструючи якості 

лідерства, вміння ефективно спілкуватися й досягати очікуваного результату 

 Здатність до постійного особистісного та професійного 

вдосконалення. 

 

 

 



 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

Академічна кваліфікація:  бакалавр початкової освіти  

Професійна кваліфікація:  вчитель початкової школи 

Додаткова спеціалізація: Дошкільна освіта 

Професійна кваліфікація:  вихователь дітей дошкільного віку 

Термін навчання: 3 роки 10 місяців  

На базі:  атестата про повну загальну середню освіту 

 

 Навчальний план 

Кількість 

кредитів на 

навчальні 

дисципліни 

 24 дисципліни 

 (132 кредити) 

 Педагогічні – 6,1%  

 Психологічні – 4,4 % 

 Фахові 46,2% 

 Інше – 10,8% 

Форми 

контролю 

(іспити/заліки) 

16/33 

  

Кількість 

кредитів на 

педагогічну 

практику 

78 кредитів (32,5 %) 

Підсумкова 

атестація 

• Комплексний кваліфікаційний екзамен (ОДФС.01, 

ОДФС.02, ОДФП.02 – 10) 

• Захист бакалаврської роботи (ОДФП.05, ОДФП.06, 

ОДФП.07) 

• Кваліфікаційний екзамен з додаткової спеціалізації 

 



 

Очікувані результати 

Вчитель початкової школи: 

 Здатен реалізовувати  Держаний стандарт початкової загальної 

освіти, застосовувати сучасні педагогічні технології в освітньому процесі 

початкової школи 

 Здатен ефективно і гнучко використовувати іноземну мову 

(англійську) в суспільній, освітньо-професійній та особистісній 

сферах діяльності 

 Здатен проводити інтегровані заняття, тематично-проектні дні, 

уроки і виховні заходи для початкової школи, застосовувати сучасні 

ІКТ 

 Здатен оцінювати навчальні досягнення, вихованість і старанність 

молодших школярів 

 Здатен аналізувати перспективний досвід учителів початкової 

школи для подальшого його творчого впровадження 

 Здатен опрацьовувати інформаційні джерела для ознайомлення з 

перспективними педагогічними технологіями і методикою їхнього 

впровадження в початковій школі 

 Здатен брати відповідальність за власний вибір вирішення 

професійних завдань 

Вихователь дітей дошкільного  віку: 

 Здатен планувати і здійснювати освітню роботу з дошкільниками, 

реалізовувати освітні стандарти, впроваджувати сучасні педагогічні 

технології в  освітній процес закладу дошкільної освіти 

 Здатен моделювати та керувати різними видами діяльності дітей, 

застосовувати різноманітні форми роботи з батьками 

 Володіє вміннями виховувати і навчати дитину дошкільного віку та 

забезпечувати її комфортне перебування в реаліях сучасного життя 

 Здатен забезпечувати охорону життя і здоров’я дітей дошкільного 

віку в освітньому процесі  

 Здатен брати відповідальність за власний вибір вирішення 

професійних завдань 

 

Можливості працевлаштування 

Заклади загальної середньої освіти різних типів  (І ступінь – початкова 

школа),  заклади дошкільної освіти, заклади позашкільної освіти 

(установи культури та додаткової  освіти, приватні школи) 

 

 


