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ПЕРЕДМОВА 

Розроблена робочою групою кафедри початкової освіти спеціальності 013 

«Початкова освіта» у складі: 

1. Степанова Т.М. – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 

дошкільної та початкової освіти. 

2. Якименко С.І. – доктор наук у галузі освіти, професор, завідувач кафедри 

початкової освіти. 

3. Авраменко К.Б. – доктор філософії у галузі освіти, доцент кафедри 

початкової освіти. 

4. Рехтета Л.О. – доктор філософії у галузі освіти, доцент кафедри початкової 

освіти. 

 

 

1. Профіль  освітньої програми зі спеціальності 013 «Початкова освіта» 

1 Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського, факультет дошкільної та початкової 

освіти, кафедра початкової освіти 

Ступінь вищої 

освіти 

Перший рівень вищої освіти, вчитель початкової школи,  бакалавр 

початкової школи 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 

Тип диплому 

та обсяг 

освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТСТ, термін 

навчання –  4 роки 

Наявність 

акредитації 

 

Програма впроваджується у 2017 році 
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Цикл/рівень 

HPK України – 6 рівень, FQ-EHEА – перший цикл, QF-LLL – 6 

рівень 

Передумови 

Наявність загальної середньої освіти та / або ступеня молодший 

бакалавр 

Мови 

викладання 

Програма викладається українською мовою, а також за потреби –  

англійською мовою. 

Термін дії 

освітньої 

програми 

 

Програма впроваджується у 2017 році та діє до введення нових 

станлартів вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

 

2 Мета програми 

 Загальною метою програми є підготовка випускників, здатних до 

здійснення педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної, 

організаційно-управлінської діяльності в навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації. 

Мета 1. Задоволення потреб особистості в інтелектуальному, 

культурному і моральному розвитку шляхом отримання вищої освіти з 

напряму підготовки «Початкова освіта». 

Мета 2. Організація базової бакалаврської підготовки, що дозволяє 

всім випускникам спеціальності «Початкова освіта» продовжити свою 

освіту як з метою отримання диплома магістра, так і з метою подальшого 

самовдосконалення. 

Мета 3. Задоволення потреб суспільства у кваліфікованих кадрах 

шляхом підготовки фахівців у галузі знань «Педагогічна освіта» напряму 

підготовки «Початкова освіта». 

 

3 Характеристика програми 

Предметна 

галузь, напрям 

«Педагогічна освіта», «Початкова освіта». 
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Фокус 

програми: 

загальна/спеціал

ьна 

Вчитель початкової школи. 

Ключові слова: початкова освіта, Державний стандарт початкової 

загальної освіти, Концепція «Нова школа», вчитель початкової школи. 

Орієнтація 

програми 

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових та практичних 

результатах із врахуванням нинішнього стану початкової освіти, 

орієнтує на актуальні спеціальності та спеціалізації, в рамках яких 

можлива подальша професійна кар`єра (у т.ч. – практичного психолога 

або вихователя дошкільної освіти). 

Особливості 

програми 

Програма також викладається англійською мовою. 

 

4 Придатність випускників до працевлаштування та продовження освіти 

Придатність до  

працевлаштування  

 Навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації; 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів, дошкільні навчальні заклади (ДНЗ); 

 обласні, міські та районні центри соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді; 

 Департаменти праці та соціального захисту населення; 

 психологічні служби; 

 Благодійні фонди; 

 позашкільні заклади освіти. 

Подальше 

навчання 

Магістерські програми в педагогічній освіті, міждисциплінарні 

програми, близькі до педагогічної освіти. 

 

5 Викладання та оцінювання 

 

Викладання та 

навчання  

Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття; самостійна та 

індивідуальна робота; студентсько-центроване навчання, 

самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання; навчальна та 

виробнича практики, курсові роботи; тренінги, вебінари, 

консультації із викладачами. 

Система 

оцінювання 

Письмові та усні екзамени, проекти та презентації, поточний 

кредитний та кредитно-модульний контроль, підсумкова атестація 

(випускові екзамени) або захист бакалаврської роботи (за вибором). 

 

6 Програмні компетентності 



 

 

 

5  

Інтегральні ІК-1 здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і готовність нести 

за них відповідальність у галузі початкової освіти. 

ІК-2 здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності у 

галузі початкової освіти 

ІК-3 здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній діяльності 

нові знання та вміння у галузі початкової освіти, прагнути до саморозвитку 

ІК-4 готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного 

самовдосконалення: постійно поповнювати свої знання, розвивати свої 

розумові здібності, вміти всебічно користуватися своїми інтелектуальними 

і творчими можливостями, професійними навичками 

Загальні ЗК-1 здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, 

ставити цілі і знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в 

умовах постійних змін у суспільстві; здатність до застосування 

різноманітних методів наукового дослідження, уміння використовувати їх 

у професійній діяльності початкової школи;. формулювати думку з 

використанням наукових термінів 

ЗК-2 здатність логічно, правильно, аргументовано і чітко будувати усне та 

письмове мовлення, володіти навичками ведення дискусії і полеміки 

ЗК-3 здатність працювати у будь-якому колективі, нести відповідальність за 

підтримання партнерських стосунків 

ЗК-4 здатність використовувати цивільний кодекс, правові та моральні норми в 

соціальній взаємодії та реалізації цивільної відповідальності у галузі 

початкової освіти 

ЗК-5 здатність застосовувати основні методи захисту учнів початкової школи і 

населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих; 

техніку безпеки у початковій школі та громадських місцях 

ЗК-6 здатність самостійно добирати і опрацьовувати історичні та наукові 

документи, науково-популярні і довідкові джерела; порівнювати 

інформацію з різних джерел; узагальнювати і критично оцінювати 

історичні та наукові факти, аналізувати й узагальнювати історичні та інші 

події, явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними; 

виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне; робити висновки та 

узагальнення 

ЗК-7 здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах з 

метою реалізації завдань початкової освіти 

ЗК-8 здатність вільно володіти українською мовою як державною та однією з 

іноземних мов на рівні, необхідному для виконання професійних завдань у 

галузі початкової освіти 

ЗК-9 здатність використовувати методи і засоби для зміцнення здоров'я і 

забезпечення повноцінної соціальної та професійної діяльності у галузі 

початкової освіти 

ЗК-

10 

здатність з повагою та дбайливо ставитися до історичної спадщини і 

культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні 

відмінності у суспільстві. 

 

Фахові ФК-1 здатність використовувати нормативні правові документи у професійній 

діяльності у галузі початкової освіти 

ФК-2 здатність при вирішенні професійних завдань початкової освіти, 

аналізувати соціально-економічні проблеми і процеси із застосуванням 

методів наукового дослідження 
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ФК-3 здатність використовувати основні закони гуманітарних, математичних та 

природничих дисциплін у галузі початкової освіти 

ФК-4 здатність ставити і вирішувати прикладні задачі з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у галузі початкової освіти 

ФК-5 здатність володіти різними видами мовлення, основами культури усного і 

писемного мовлення, базовими вміннями і навичками використання мови 

в різних сферах і ситуаціях спілкування 

ФК-6 вміння дотримуватися етичних і правових норм щодо дітей і педагогів, має 

чітку ціннісну орієнтацію на збереження психічного здоров’я кожного 

учасника навчально-виховного процесу та охорону їхніх прав і здоров'я 

ФК-7 готовність використовувати основні технічні засоби у професійній 

діяльності: працює на комп'ютері і в комп'ютерних мережах, використовує 

універсальні пакети прикладних комп'ютерних програм, створює бази 

даних на основі ресурсів Internet, здатний працювати з інформацією в 

глобальних комп'ютерних мережах 

ФК-8 здатність визначати педагогічні цілі в реальних педагогічних ситуаціях 

щодо розвитку ціннісних орієнтацій у ставленні до природи 

ФК-9 здібність до самооцінки та здатності до самостійного навчання, що 

дозволятиме майбутнім учителям початкової школи продовжувати 

навчання в академічному і професійному середовищі як під час навчання у 

ВНЗ, так і після отримання диплома про вищу освіту 

ФК-

10 

готовність до прийняття рішень у повсякденних і екстремальних умовах 

професійної діяльності, аналіз та врахування альтернатив, контроль за 

перебігом діяльності, оцінка діяльності учасників педагогічного процесу в 

початковій школі 

ФК-

11 

вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, 

навичок, ставлень, досвіду, що дають змогу здійснювати пошукову, 

евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати 

діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення 

 

ФК-

12 

здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові 

знання в галузі педагогічних та суміжних наук, застосовує методи аналізу і 

моделювання, теоретичного та експериментального дослідження з метою 

моніторингу навчальних досягнень учнів при вивченні освітніх галузей у 

початковій школі 

ФК-

13 

здатність розуміти соціальну значимість і вміє прогнозувати наслідки своєї 

професійної діяльності, готовий нести відповідальність за свої рішення 

ФК-

14 

готовність використовувати базові знання та навички управління 

інформацією з різних джерел для вирішення дослідницьких професійних 

завдань 

ФК-

15 

вміння інтерпретувати зміст творів (засобами слова, малюнку, пластики); 

висловлювати естетичне ставлення до них; висловлювати власні почуття і 

думки у практичній діяльності вчителя початкової школи 

ФК-

16 

здатність застосовувати найпростіші поняття і терміни у процесі аналізу-

інтерпретації та оцінювання музики; вокально-хорові навички відповідно 

до правил співу; досвід творчого музичного самовираження молодших 

школярів 

ФК-

17 

здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення 

своїх знань, розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми 

інтелектуальними і творчими можливостями, професійними навичками у 

початковій освіті 
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ФК-

18 

готовність до міжособистісної комунікації шляхом участі у бесідах та 

дискусіях з актуальних проблем навчання та виховання молодших 

школярів 

ФК-

19 

готовність до здійснення виховних функцій в початковій школі на 

репродуктивному та творчому рівнях; розуміння сутності структурних 

компонентів виховної діяльності, що пов’язані між собою прямими й 

оберненими зв’язками (гностичний, проектувальний, конструктивний, 

комунікативний і організаторський) 

ФК-

20 

використовувати програмно методичні матеріали і документи щодо 

обсягу, рівня освіти, розвитку школярів, вимоги до нормативного 

забезпечення навчально-виховного процесу початкової школи, основні 

напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки 

ФК-

21 

здатність до застосування природничих знань для набуття нових знань, 

розпізнання природних об’єктів, пояснення природних явищ, постановки 

запитань, формулювання висновків 

ФК-

22 

розуміння основ природознавства як форми людського пізнання й 

дослідження; демонстрування про природничі науки і технології, що 

впливають на матеріальну, інтелектуальну і культурну сфери 

ФК-

23 

здатність формувати у молодших школярів інтересу до природничих знань 

і систему цінностей природничого характеру, допитливість, усвідомлення 

екологічних проблем і позитивне ставлення до збереження навколишнього 

середовища 

ФК-

24 

готовність здійснювати комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення 

мовного матеріалу з фонетики, орфографії, лексики і граматики в 

початковій школі 

ФК-

25 

готовність формувати компоненти читацької компетентності учнів 

початкової школи 

ФК-

26 

здатність і готовність до спілкування з іншими людьми, повноцінно 

оволодіти різними видами мовленнєвої діяльності як засобом спілкування  

ФК-

27 

здатність розуміти зміст і головну думку усних і письмових висловлювань; 

вести діалог із дотриманням правил мовленнєвого етикету; будувати 

повноцінні в комунікативному аспекті усні й письмові зв’язні 

висловлювання  

ФК-

28 

готовність до володіння доступним і необхідним обсягом мовних знань, 

застосовувати мовні засоби у власному усному й писемному мовленні 

відповідно до орфоепічних, лексичних, граматичних, орфографічних, 

синтаксичних, стилістичних норм літературної мови 

ФК-

29 

готовність до розвитку графічних навичок письма молодших школярів 

(графічні тренувальні вправи для розвитку зорово-рухової координації та 

аналітичного сприйняття, вправи для розвитку швидкості письма) 

ФК-

30 

готовність до цілісного сприйняття світу, розуміння ролі математики у 

пізнанні дійсності 

ФК-

31 

вміння розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, обґрунтовувати 

свої дії та виконувати дії за алгоритмом 

ФК-

32 

вміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною 

інформацією; орієнтуватися на площині та у просторі; застосовувати 

обчислювальні навички у практичних ситуаціях і розуміти сутність процесу 

вимірювання величин 

ФК-

33 

 

готовність формувати інтерес до вивчення математики, творчого підходу 

та емоційно-ціннісного ставлення до виконання математичних завдань; 

уміння навчатися 
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ФК-

34 

свідомо користуватися методами та принципами художнього виховання, 

володіти особливостями діяльності вчителя на уроках мистецтва, новими 

концепціями художнього виховання та поліхудожнього розвитку, знати 

структурні особливості різних типів уроків мистецтва за його жанром, 

володіти навичками роботи з різними художніми матеріалами та техніками 

ФК-

35 

готовність до володіння найефективнішими методами формування 

ключових компетентностей молодших школярів (продуктивні, частково-

пошукові, проблемні та інтерактивні)  

ФК-

36 

Здатність вести наукову дискусію іноземною мовою у рамках професійної 

тематики; застосовувати різноманітні види читання - оглядове, 

інформативне, глибинне читання на матеріалах оригінальної наукової 

інформації з фаху; перекладати усний та письмовий науковий текст з 

англійської мови рідною мовою; знаходити еквіваленти і аналоги слів, 

здійснювати перекладацькі трансформації; анотувати та реферувати рідною 

й англійською мовою різноманітні тексти 

ФК-

37 

Здатність презентувати роль фізичного виховання в розвитку людини, 

знати основи фізичного виховання i здорового способу життя, володіти 

системою практичних умінь i навичок, які забезпечують збереження i 

зміцнення здоров'я, розвиток i вдосконалення психофізичних здібностей i 

якостей, набути досвіду використання фiзично-спортивної дiяльностi для 

досягнення життєвих i професійних цілей. 

ФК-

38 

Користуватися методами та принципами художнього виховання, володіти 

новими Концепціями художнього виховання та полікультурного розвитку 

молодших школярів, володіти навичками роботи з різними матеріалами та 

техніками 

 

7 Програмні результати навчання 

 Знання та розуміння 

 1) сутності понять «Державний стандарт початкової загальної освіти», 

«Організація навчально-виховного процесу у початковій школі», 

«лідерство» та «управління» у початковій освіті; 

2) змісту основних змістових лінії освітніх галузей у початковій 

освіті; 

3) вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних особливостей 

дітей молодшого шкільного віку; 

4) сутності конфлікту; причини і сутність людської агресивності; 

5) сучасних вимог до проведення уроків та позаурочної роботи у 

початковій школі; 

6) знання основних вимог до підготовки учнів та норми оцінювання 

знань, умінь, навичок учнів початкової школи. 

 

Застосування знань та розумінь, вміння 
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 7) демонструвати здатність до письмової та усної комунікації 

рідною мовою, навички культури соціального та ділового спілкування, 

у тому числі - здатність ставити коректні питання, знання стандартного 

обладнання, планування, складання схем та проведення експерименту, 

збирання та аналіз даних, зокрема уважний аналіз помилок та критичне 

оцінювання отриманих результатів; 

8) вибудобудувати і реалізувати перспективні лінії інтелектуального, 

культурного, морального, фізичного і професійного саморозвитку та 

самовдосконалення; використовувати нормативні правові документи у 

своїй діяльності; 

9) виявляти та розвивати потенційні можливості дітей шляхом 

проведення хвилин “митців художнього слова”, творчих вправ, 

дискусій, літературних ігор, вікторин, словесного малювання, уявної 

екранізації та інсценізації; 

10) здобувати нові знання і формувати судження з наукових, 

соціальних та інших проблем, використовуючи сучасні освітні та 

інформаційні технології; 

11) використовувати допоміжний матеріал до виучуваної теми, 

аналізувати зображувальні засоби та особливості мови персонажів у 

єдності з розкриттям змісту та оцінкою поведінки героїв, 

удосконалювати механізм “випереджувального синтаксису” в процесі 

читання для розвитку смислової здогадки, задовольняти бажання дітей 

ставити питання до змісту виучуваного тексту та одержувати на них 

відповіді від однокласників, створювати умови для перенесення знань з 

позакласного читання на уроки класного, об’єктивно оцінюючи знання 

й уміння дітей молодшого шкільного віку; 

12) визначати структуру групи та виявляти місце особистості у ній, 

використовуючи методи соціометрії та спеціальні психодіагностичні 

методики, швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; 

протистояти маніпулятивним впливам; підбирати найбільш ефективні 

стилі взаємодії з іншими людьми 
 

 Формування суджень, здатності та готовності 
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 13) займатися просвітницькою діяльністю серед населення з метою підвищення 

освітнього та культурного рівня суспільства; 

14)  використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові знання в 

галузі математичних наук, застосовувати методи аналізу і моделювання, 

теоретичного та експериментального дослідження; 

15) наслідувати етичні і правові норми щодо дітей і педагогів, мати чітку 

ціннісну орієнтацію на збереження психічного здоров’я кожного учасника 

навчально-виховного процесу та охорону їх прав і здоров'я; 

16) використовувати основні технічні засоби у професійній діяльності: 

працювати на комп'ютері і в комп'ютерних мережах, створює бази даних на основі 

ресурсів Інтернет, з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах; 

17) вибудовувати і реалізувати перспективні лінії інтелектуального, 

культурного, морального і професійного педагогічного саморозвитку; 

18) проявляти екологічну грамотність і використовує базові знання в галузі 

біології в життєвих ситуаціях; 

19) обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і 

проведення уроку трудового навчання з учнями молодшого шкільного віку. Знання 

вимог до сучасного уроку трудового навчання у початковій школі.  

20) обґрунтувати та розробити специфіку, структуру, особливості підготовки і 

проведення, застосовувати систему методичних засобів, за допомогою яких 

забезпечується успішне проведення уроків у початковій школі; 

21)  розробляти нестандартні уроки на “замовлення”, уроки-диспути, ігри, 

дискусії засобами використання інтегрованого матеріалу та високохудожніх зразків 

допоміжної літератури; 

22) вміло використовувати невербальні послання у процесі міжособистісної 

взаємодії, роботі з батьками та колегами. 

 

8 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

 

 

Кадрове  

 

 

забезпе- 

чення 

Підготовка бакалавра повинна забезпечуватись науково-педагогічними 

кадрами, які мають, як правило, освіту, відповідну профілям 

навчальних дисциплін і систематично займаються науковою і/або 

науково-методичною діяльністю. 

       Викладачі дисциплін професійної і практичної підготовки повинні, 

як правило, мати науковий ступінь або наукове звання: докторів наук, 

професорів – не менше 4 %; кандидатів наук, доцентів – не менше 20 

%. 
 

Матеріально

-технічне 

забезпе- 

чення 

Вищий навчальний заклад (МНУ імені В.О.Сухомлинського), який 

здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності «Початкова освіта», має 

матеріально-технічну базу, що відповідає діючим санітарно-технічним 

нормам і забезпечує проведення всіх видів підготовки і науково-дослідної 

роботи студентів, передбачених цією освітньо-професійною програмою. 
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Інформаційне 

та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Підготовка бакалавра забезпечується навчально-методичною 

документацією з усіх видів навчальних занять (НКМД з усіх дисциплін 

навчального плану), доступом кожного студента до бібліотечних 

фондів і баз даних відповідно до повного переліку дисциплін 

навчального плану, доступом до INTERNET, наявністю навчальних 

лабораторій для проведення занять з усіх дисциплін навчального плану, 

наявністю методичних посібників і рекомендацій для проведення 

практикумів і підготовки курсових робіт, у т.ч. – 20% авторських 

видань. 

 

9 Академічна мобільність 

Національн

а кредитна 

мобільність 

Договір про співпрацю між Миколаївським національним 

університетом імені В. О. Сухомлинського та Хмельницькою 

гуманітарно-педагогічною академією, Житомирським державним 

університетом імені Івана Франка, Кіровоградським державним 

педагогічним університетом ім. Володимира Винниченка, 

Південноукраїнським національним університетом ім. К.Д.Ушинського, 

Херсонським державним університетом, Дрогобицьким державним 

педагогічним університетом ім. Івана Франка, Національним 

педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, Черкаським 

національним університетом ім. Б.Хмельницького, Переяслав-

Хмельницьким ДПУ ім. Г. Сковороди. 
Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Договір про співпрацю між Миколаївським національним 

університетом імені В. О. Сухомлинського та Батумським державним 

університетом імені Шота Руставелі. 
Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

І Обвязкова компонента 15 9 3 3600 120 

1.1. Цикл загальної підготовки 2 3 0 540 18 

1.1.ННД.01 Історія та культура України 1     90 3 

1.1.ННД.02 Українська мова за проф. спрямуванням   2   90 3 

1.1.ННД.03 Іноземна  мова 2     180 6 

1.1.ННД.04 Філософія   3   90 3 

1.1.ННД.05 Університетські студії   1   90 3 
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1.2. Цикл професійної підготовки 13 6 3 3060 102 

1.2ННД.06 Вікова фізіологія дітей і валеологія   7   120 4 

1.2ННД.07 Дитяча література  7     120 4 

1.2ННД.08 Трудове навчання з методикою 2     150 5 

1.2ННД.09 Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою 

навчання 
7 

    
180 6 

1.2ННД.10 Психологія (загальна, вікова і педагогічна з 

психодіагностикою) 
2 1   390 13 

1.2ННД.11 

Педагогіка (загальна, історія педагогіки) 
2 1   240 8 

1.2ННД.12 

Організація і управління у початковій школі 

  6 5 150 5 

1.2ННД.13 Дидактика 4 3 3 210 7 

1.2ННД.14 

Педагогічна творчість і технології в початковій школі 
8     180 6 

1.2ННД.15 Методика навчання української мови, літературного читання та 

каліграфія 
3   7 240 8 

1.2ННД.16 Методика навчання іноземної мови 8     120 4 

1.2ННД.17 Математика з методикою навчання 5 1 7 390 13 

1.2ННД.18 

Методика навчання природознавства і суспільствознавства 
8   7 210 7 

1.2ННД.19 

Образотворче мистецтво з методикою навчання 
7   7 180 6 

1.2ННД.20 
Методика навчання музичного, сценічного мистецтва з 

елементами хореографії 
8     180 6 

ІІ Вибіркова компонента       2820 94 

2.1. 
Дисципліни за виором ВНЗ (фахова спеціалізація) 

3 5 1 1020 34 

2.1.ДВ.01 Екологія та природознавство   6   120 4 

2.1.ДВ.02 
Методика навчання основ здоров'я і фізичної культури 

6   7 150 5 

2.1.ДВ.03 Сучасна українська мова з практикумом   2   150 5 

2.1.ДВ.04 
Методика роботи в дитячих оздоровчих таборах   4   90 3 

2.1.ДВ.05 

 

Теорія та методика виховання.  
 

6 5 5 150 5 

2.1.ДВ.06 Академічне писемне мовлення (іноземна мова) 
4 

  
  270 9 

2.1.ДВ.07 
Трудове право та основи підприємницької діяльності 

  8   90 3 

2.2. Дисципліни вільного вибору студента       1800 60 

2.2.1. Дисципліни додаткової спеціальності       840 28 

 

2.2. Структурно-логічна схема  ОП  
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Метою атестації бакалаврів – випускників ВНЗ четвертого рівнів акредитації є 

встановлення фактичної відповідності рівня підготовки фахівця вимогах даної 

освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

Враховуючи багатопрофільність теоретичної та практичної підготовки вчителя 

початкової школи, встановлено такі форми підсумкової атестації: захист випускної 

роботи (бакалаврської), що має свідчити про готовність до науково-пошукової 

діяльності або комплексний іспит із змістового та технологічного проектування 

освітньої діяльності вчителя  на матеріалі педагогіки та окремих методик 

початкової освіти (для визначення рівня сформованості професійних умінь). 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 013 «Початкова 

освіта» здійснюється відкрито і публічно та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням 

кваліфікації «вчитель початкової школи». 

 

3. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними програмними компетентами освітньої програми 
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