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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 
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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 

Другий рівень вищої освіти, магістр початкової освіти 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 

Тип диплому 

та обсяг 

освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 1,4 роки навчання 

Наявність 

акредитації 

 

Програма впроваджується у 2017 році 

Цикл/рівень 

HPK України – 7 рівень, FQ-EHEА – другий цикл, QF-LLL – 7 

рівень 

Передумови 

Наявність ступеня 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 _______  

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 
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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 магістерської підготовки, що дозволяє 

всім випускникам спеціальності «Початкова освіта» продовжити свою 

освіту з метою подальшого самовдосконалення. 

Мета 3. Задоволення потреб суспільства у кваліфікованих кадрах 

шляхом підготовки фахівців у галузі знань «Педагогічна освіта» за 

спеціальністю «Початкова освіта». 

 

3 Характеристика програми 

Предметна 

галузь, напрям 

«Педагогічна освіта», «Початкова освіта». 

Фокус 

програми: 

загальна/спеціал

ьна 

Магістр початкової освіти. 

Ключові слова: початкова освіта, Державний стандарт початкової 

загальної освіти, Концепція «Нова школа», вчитель початкової 

школи, сучасні технології навчально-виховної роботи у 

загальноосвітніх закладах. 

Орієнтація 

програми 

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових та практичних 

результатах із врахуванням нинішнього стану початкової освіти, 

орієнтує на актуальні питання спеціальності, в рамках яких можлива 

подальша професійна кар`єра. 

Особливості 

програми 

Програма за потреби викладається англійською мовою. 

4 Придатність випускників до працевлаштування та продовження 

освіти 

Придатність до  

працевлаштуван

ня  

 Навчальні заклади І-ІV 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; 

 Благодійні фонди; 

 позашкільні заклади освіти. 
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Подальше 

навчання 

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 (стажиська) практики, курсові роботи; тренінги, вебінари, 

консультації із викладачами. 

Система 

оцінювання 

Письмові та усні екзамени, проекти та презентації, поточний 

кредитний та кредитно-модульний контроль, компьютерне 

тестування, підсумкова атестація (випускові екзамени) або захист 

магістерської роботи (за вибором). 
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Програмні компетентності 

Загальні ЗК-1 Здатність до формування потреб у знаннях, навичках, розвитку 

сталих інтересів до різноманітних видів професійної діяльності 

ЗК-2 Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-

педагогічні теорії, використовуючи здобуті знання 
ЗК-3 Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу 

мислення, який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих 

наукових компетенцій у галузі початкової освіти. 

ЗК-4 Здатність застосовувати відповідну методологію для досягнення 

результатів і обґрунтування висновків 

ЗК-5 Здатність до імплементації законодавчих та нормативно-

правових актів у галузі початкової та вищої освіти. 

ЗК-6 Здатність до   творчо-критичного мислення з дотриманням норм і 

правил інтелектуальної власності.  

ЗК-7 Здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів 

ЗК-8 Усне і письмове спілкування рідною мовою. 

Володіння іноземними мовами 

ЗК-9 Здатність працювати в міжнародному середовищі, виявляючи 

толерантне ставлення до інших культур. 

ЗК-

10 

Здатність до досконалого володіння різними стилями (офіційно-

діловий, науковий, художній) українською мовою як державною 

та іноземною на необхідному професійному рівні 
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 ЗК-

11 

Здатність до ефективної комунікації та до представлення 

складної комплексної інформації у стислій формі (усно та 

письмово), використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на досконалому рівні 

ЗК-

12 

Здатність формулювати педагогічно-наукову задачу, для її 

вирішення використовувати потрібну інформацію та методологію 

для досягнення обґрунтованого висновку 

ЗК-

13 

Здатність приймати управлінські рішення у галузі початкової 

освіти 

ЗК-

14 

Здатність вирішувати педагогічні задачі та запобігати 

конфліктним ситуаціям у галузі початкової освіти  

ЗК-

15 

Здатність до позиціювання особистісної і соціальної знаущості 

своєї професії, володіння цілісним уявленням про освіту як 

особливу сферу соціокультурної практики 

ЗК-

16 

Здатність ставити мету й формулювати завдання, пов’язані з 

реалізацією соціально-професійної діяльності 

ЗК-

17 

Здатність організації дослідно-експериментальної та 

дослідницької роботи у сфері освіти та представляти її 

результати передусім у публікаціях 

ЗК-

18 

Здатність до встановлення співвідношення ролі культури, науки в 

розвитку цивілізації і пов’язаних з цим сучасних соціальних і 

етичних проблем, цінності наукової раціональності та її 

історичних типів, знати структуру, форми і методи наукового 

пізнання, їх еволюцію 

Фахові ФК-

1 

Здатність до пошуку, обробки й використання інформації, 

інтерпретації й використання інформації для адресата; бути 

здатним в умовах розвитку науки та змінюваної соціальної 

практики до перегляду власних позицій, вибору нових форм та 

методів роботи; володіти організаційно-діяльнісними вміннями, 

необхідними для самоаналізу, розвитку своїх творчих здібностей 

і підвищення кваліфікації 

ФК-

2 

Здатність до аналізу знань про сферу освіти, сутність, зміст і 

структуру освітніх процесів, володіти системою знань про 

історію та сучасні тенденції розвитку педагогічних концепцій і 

предметних методик 

ФК-

3 

Здатність до здійснення психолого-педагогічної діагностики 

володіння умінням проектування, реалізації, оцінювання і 

корекції освітнього процесу 

ФК-

4 

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 
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письмовий науковий текст з англійської мови рідною мовою; 

знаходити еквіваленти і аналоги слів, здійснювати перекладацькі 

трансформації, концептуальні зміни, збіг і розбіжності значень 

інтернаціональних слів тощо; анотувати та реферувати рідною й 

англійською мовою різноманітні тексти 

ФК-

5 

Здатність до аналізу та інтерпретації сутності понять: педагогіка,  

братська школа, колегіум, гімназія, університет, класичний 

університет, академія, інститут, педагогічна система, національна 

школа, національна система навчання і виховання; особливості 

розвитку вищої освіти в Україні 

ФК-

6 

Здатність до аналізу та наукової інтерпретації основних напрямів 

і завдань виховання у вищому навчальному педагогічному 

закладі; форми, методи та засоби виховної діяльності в BH3; 

сутність, завдання, зміст роботи інституту кураторів; права, 

обов'язки, вимоги до сучасного викладача;  основні види 

педагогічної діяльності викладача; зміст понять: "педагогічна 

культура", "педагогічна майстерність", "педагогічна 

компетентність"; шляхи гуманізації педагогічного процесу та 

шляхи відродження національної педагогічної освіти  

ФК-

7 

Здатність організовувати основні види самостійної дослідницької 

роботи студентів; знати вимоги до різних видів науково-

дослідницьких робіт; основні функції, види і методи контролю, 

критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

ФК-

8 

Здатність до аналізу та сучасних освітніх технологій: сутність, 

завдання, класифікація, практична значущість; історію 

педагогічних інновацій в Україні; різні підходи до класифікації 

методів і форм організації навчання; сучасні підходи до 

організації різних видів занять 

ФК-

9 

Здатність визначати шляхи формування авторитету вчителя; 

визначати цілі та завдання виховання у сучасних закладах освіти  

ФК-

10 

Здатність до обґрунтування теми та складання плану-проспекту 

наукового дослідження; написання статті з визначеної проблеми 

згідно з вимогами фахових видань; визначення головних 

напрямів методичної роботи  

ФК-

11 

Здатність до аналізу напрямів наукових досліджень та 

формування етапи НДР; виконувати інформаційний пошук; 

формулювати задачі та вибирати методи теоретичних та 

експериментальних досліджень; виконувати та  оформлювати 

результати НДР; використовувати набуті знання в практичній 

діяльності 

 

ФК-

12 

Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; 

користуватися сучасними методами навчання; ставити навчальні 

цілі та вибирати методи навчання; використовувати 
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інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові, та інші  

методи навчання; використовувати навчальні технології  

ФК-

13 

Здатність орієнтуватися в процесах наукових досліджень; ставити проблему 

наукових досліджень; визначати цілі і завдання наукового дослідження; 

складати плани наукового дослідження; створювати узагальнену 

технологічну модель наукового дослідження; оформляти та презентувати 

результати наукового дослідження 

ФК-

14 

Здатність проводити різні форми занять у вищому навчальному закладі 

(лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття); поєднувати виховні 

та навчальні завдання; використовувати інтерактивні методи викладання; 

розв’язувати психолого-педагогічні ситуації, що надасть практичним 

заняттям професійно-педагогічної спрямованості 

ФК-

15 

Здатність до аналізу та імплементації основоположних педагогічних ідей, 

щодо сучасних вимог до ефективних педагогічних теорій навчання та 

виховання; погляди і досвід педагогів щодо ефективного функціонування 

педагогічних моделей навчання та виховання 

ФК-

16 

Здатність виявляти зв'язки між вимогами суспільства до виховання 

підростаючого покоління та функціонуванням педагогічних теорій; 

розглядати педагогічні явища і процеси в навчальних та виховних системах 

на різних рівнях: загального, особливого, одиничного; порівнювати, 

зіставляти, групувати педагогічні ідеї і факти; давати самостійну оцінку 

різноманітним явищам педагогічної теорії і практики 

ФК-

17 

Здатність переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 

аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання 

ФК-

18 

Здатність визначати основні складові різних підходів до підготовки 

педагога; етапи формування концепцій підготовки фахівців; проектувати 

концептуальні підходи відповідно до вимог суспільства та конкретного 

навчального закладу 

ФК-

19 

Здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в 

окремих випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та 

мультикультурній групі 

ФК-

20 

Здатність опанувати основні розділи нормативних професійно-орієнтованих 

дисциплін: природничо-математичного циклу, філологічних дисциплін, 

технологій початкової освіти та практикумів  іноземної мови за науковим 

спрямуванням, каліграфії, основ культури мовлення 

ФК-

21 

Здатність імплементувати знання про теоретичні положення всіх розділів 

науки про мову, мати сформовані міцні навички культури писемного та 

усного мовлення, практично володіти літературними нормами: 

лексичними, офоепічними, орфографічними, граматичними, 

пунктуаційними та стилістичними, користуватися різними типами 

словників 

ФК-

22 

Здатність застосовувати базові знання з педагогіки та психології у 

навчально-виховній діяльності; нових педагогічних технологій та робити 

порівняльний аналіз традиційної і альтернативної систем навчання 

ФК-

23 

Здатність, використовувати елементи інноваційних методик під час 

викладання дисциплін початкової ланки освіти 

ФК-

24 

Готовність до володіння найефективнішими методами формування 

ключових компетентностей молодших школярів (продуктивні, частково-

пошукові, проблемні та інтерактивні) 
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7 Програмні результати навчання 
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 1) навички креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який 

дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому 

критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі початкової 

освіти; 

2) уміння застосовувати відповідну методологію для досягнення результатів і 

обґрунтування висновків; 

3) уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у галузі 

початкової та вищої освіти; 

4) уміння творчо-критично мислити з дотриманням норм і правил 

інтелектуальної власності; 

5) навички наукового аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів; 

6) навички усного і письмового спілкування рідною мовою. Володіння 

іноземними мовами; 

7) уміння працювати в міжнародному середовищі, виявляючи толерантне 

ставлення до інших культур; 

8) навички досконалого володіння різними стилями (офіційно-діловий, 

науковий, художній) українською мовою як державною та іноземною на 

необхідному професійному рівні; 

9) уміння формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 

використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення 

обґрунтованого висновку; 

10)  уміння приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти; 

11)  уміння організації дослідно-експериментальної та дослідницької роботи у 

сфері освіти та представляти її результати передусім у власних публікаціях; 

12)  уміння встановлювати співвідношення ролі культури, науки в розвитку 

цивілізації і пов’язаних з цим сучасних соціальних і етичних проблем, 

цінності наукової раціональності та її історичних типів, знати структуру, 

форми і методи наукового пізнання, їх еволюцію; 

13)  навички пошуку, обробки й використання інформації, інтерпретації й 

використання інформації для адресата; бути здатним в умовах розвитку науки 

та змінюваної соціальної практики до перегляду власних позицій, вибору 

нових форм та методів роботи; володіти організаційно-діяльнісними 

вміннями, необхідними для самоаналізу, розвитку своїх творчих здібностей і 

підвищення кваліфікації; 

14) уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру 

освітніх процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції 

розвитку педагогічних концепцій і предметних методик; 

15) уміння здійснювати психолого-педагогічну діагностику володіння умінням 

проектування, реалізації, оцінювання і корекції освітнього процесу; 

16) уміння 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, концептуальні зміни, збіг і розбіжності значень слів; анотувати 

та реферувати рідною й англійською мовою різноманітні тексти; 

17)  уміння аналізувати та інтерпретувати сутності понять: педагогіка, братська 

школа, колегіум, гімназія, університет, класичний університет, академія, 

інститут, педагогічна система, національна школа, національна система 

навчання і виховання; особливості розвитку вищої освіти в Україні; 
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18) навички організації основних видів самостійної дослідницької роботи; знати 

вимоги до різних видів науково-дослідницьких робіт; основні функції, види і 

методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів;  

19) уміння аналізувати сучасні освітні технології: сутність, завдання, класифікація, 

практична значущість; історію педагогічних інновацій в Україні; різні підходи 

до класифікації методів і форм організації навчання у вищій школі; методику 

організації індивідуальної, фронтальної, групової форми роботи зі 

студентами; нетрадиційні методи і форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів; вимоги до організації різних видів занять; 

20) уміння визначати шляхи формування авторитету вчителя; визначати цілі та 

завдання виховання; 

21) уміння обґрунтовувати теми та складання плану-проспекту наукового 

дослідження; написання статті з визначеної проблеми згідно з вимогами 

фахових видань; визначення головних напрямів методичної роботи; 

22) уміння аналізувати напрями наукових досліджень та формування етапи НДР; 

виконувати інформаційний пошук; формувати задачі та вибирати методи 

теоретичних та експериментальних досліджень; оформляти результати НДР; 

використовувати набуті знання в практичній діяльності; 

23) уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися сучасними 

методами навчання, як складовою психолого-педагогічної компетентності 

викладача вищої школи; ставити навчальні цілі та вибирати методи навчання; 

використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові та інші  

методи навчання; використовувати навчальні технології; 

24) уміння орієнтуватися в процесах наукових досліджень; ставити проблему 

наукових досліджень; визначати цілі і завдання наукового дослідження; 

складати плани наукового дослідження; створювати узагальнену технологічну 

модель наукового дослідження; оформляти та презентувати результати 

наукового дослідження; 

25) уміння використовувати інтерактивні методи викладання; розв’язувати 

психолого-педагогічні ситуації; 

26) навички аналізу педагогічних ідей щодо сучасних вимог до початкової освіти; 

погляди і досвід педагогів щодо ефективного функціонування педагогічних 

моделей навчання та виховання; 

27) уміння виявляти зв'язки між вимогами суспільства до виховання 

підростаючого покоління та функціонуванням педагогічних теорій; 

розглядати педагогічні явища і процеси в навчальних та виховних системах 

на різних рівнях: загального, особливого, одиничного; порівнювати, 

зіставляти, групувати педагогічні ідеї і факти;  

28) уміння переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 

аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання, давати самостійну 

оцінку різноманітним явищам педагогічної теорії і практики; 

29) уміння опановувати основні розділи нормативних професійно-орієнтованих 

дисциплін: природничо-математичного циклу, мовних дисциплін, технологій 

початкової освіти та практикумів  іноземної мови за науковим спрямуванням, 

основ культури мовлення; 

30)  уміння робити порівняльний аналіз традиційної і альтернативної систем 

навчання; застосовувати у практичній діяльності знання із нових педагогічних 

технологій, використовувати елементи інноваційних методик під час 

викладання дисциплін початкової ланки освіти. 
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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 20 %; кандидатів наук, доцентів – не менше 50 

%. 
 

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. 
Інформаційн

е та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Підготовка магістрів 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. 
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Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП  

Обовязкова компонента 1260 42 

1.1. Цикл загальної підготовки 360 12 

1.1.ННД.01 Філософія освіти 90 3 

1.1.ННД.02 Іноземна мова за професійним спрямуванням 180 6 

1.1.ННД.03 Використання ІКТ у професійній діяльності 90 3 

1.2. Цикл  професійної підготовки 900 30 

1.1.ННД.04 Теорія і практика управління персоналом ЗНЗ 180 6 

1.1.ННД.05 
Технології викладання фахових дисциплін у 
початковій школі 

240 8 

1.1.ННД.06 
Основи професійного становлення керівника ЗНЗ 

120 4 

1.1.ННД.07 Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти 240 8 

1.1.ННД.08 
Формування культури і техніки мовлення вчителя  
початкової школи 120 4 

Варіативна компонента     

2.1.  Дисципліни за вибором внз (поглиблена 
підготовка за спеціальністю) 

810,0 27,0 

2.1.ДВВ.01 Теорія і технологія математичої освіти в 
початковій школі 

120 4 

2.1.ДВВ.02 
Теорія і технологія мовної освіти в початковій 
школі 120 4 

2.1.ДВВ.03 Психодидактика 120 4 

2.1.ДВВ.04 Моніторинг якості освіти ЗНЗ 90 3 

2.1.ДВВ.05 
Модель фахової підготовки вчителя початкової 
школи 

90 3 

2.1.ДВВ.06 
Теорія і технологія природничої освіти в 
початковій школі 

120 4 

2.1.ДВВ.07 Технології виховання в ЗОШ І ступеня  150 5 

2.2.1. 
Вибіркові дисципліни (студент обирає одну  
дисципліниу з кожного переліку) 

270,0 9,0 
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2.2. Структурно-логічна схема  ОП  

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Метою атестації магістрів – 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 (магістерської), що має свідчити про готовність до науково-

пошукової діяльності або комплексний іспит із змістового та технологічного 

проектування освітньої діяльності вчителя  на матеріалі технологій виховання та 

освітніх технологій математичної, мовної та природничої 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 магістра із присвоєнням 

кваліфікації «магістр початкової освіти». 

 

3. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 
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4. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними програмними компетентами освітньої програми 
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