Спеціальність «Початкова освіта»
(БАКАЛАВР – ПЕРШИЙ РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ)/
Main field(s) of study for the qualification “Elementary education”
(BACHELOR – FIRST CYCLE OF HIGHER EDUCATION)
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ РАМКОЮ
КВАЛІФІКАЦІЙ / INFORMATION ABOUT THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
1.1. Рівень кваліфікації / Level of qualification
Бакалавр – перший рівень вищої освіти
Bachelor – first cycle of higher education
1.2. Офіційна тривалість програми / Official duration of programme
4 роки за денною формою навчання (240 кредитів ЕКТС)
4 years in full-time mode (240 ECTS credits)
1.3. Вимоги до вступу/ Entrance requirements
Повна загальна середня освіта. За конкурсом
Complete general secondary education. On a competitive basis
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІСТ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ / INFORMATION ABOUT THE
CONTENTS AND OUTCOMES GAINED
2.2. Вимоги освітньої програми / Programme requirements
Програма підготовки включає:
- теоретичне навчання (209,5 кредитів ЕКТС) по дисциплінам у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і
практичні заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання, який забезпечує отримання базової кваліфікації вчителя
початкової школи складає 150 кредитів ЕКТС. Блок навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену підготовку зі
спеціальності та спеціалізації (вихователь групи продовженого дня) складає 59,5 кредитів ЕКТС;
- виконання курсової роботи з педагогічних дисциплін (3 кредити ЕКТС);
- виконання курсової роботи з методик викладання у початковій школі (3 кредити ЕКТС);
- проходження польової практики (2 тижні, 3 кредити ЕКТС);
- проходження педагогічної практики: педагогічної пропедевтичної практики (1 тиждень, 1,5 кредити ЕКТС), виховної
(1д/тиждень, 3 кредити ЕКТС); педагогічної практики в пришкільних оздоровчих таборах (2д/ тиждень, 2 кредити ЕКТС);
«Пробні уроки та заняття» (1д/тиждень, 6 кредитів ЕКТС); неперервної практика (3 тижні, 4 кредити ЕКТС); «Перші дні
дитини в школі» (1 тиждень, 3 кредити ЕКТС).
Кредити студенту зараховуються у випадку успішного (критерії оцінювання наведені в п.4.4) складання письмових (усних)
заліків або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи, захисту звіту з практики. Підсумкова державна
атестація включає комплексний іспит «Педагогіка, психологія» ( 1 кредит ЕКТС) та комплексний іспит з методик початкової
освіти (1 кредит ЕКТС)
Опис результатів навчання
Знання і розуміння:
•

базових понять та уявлень з дисциплін гуманітарної, соціально-економічної та природничо-наукової підготовки;

•

методологічних основ і сутності категорій психолого-педагогічних наук;

•

закономірностей вікового і психологічного розвитку дітей молодшого шкільного віку;

•

змісту предметів початкової школи та володіння методикою їх викладання;

•

сучасних освітніх технологій у педагогічного процесі.

Застосування знань і розуміння:
•
•
•
•
•

закономірностей цілісного педагогічного процесу;
механізмів впровадження технологій організацій навчального процесу в початковій школі;
критеріїв оцінки діяльності учнів та власної педагогічної діяльності у цілісному педагогічному процесі;
особливостей розвитку та становлення особистості молодшого школяра в учнівському колективі;
необхідності взаємодії школи, сім’ї та інших інституцій у вихованні дітей.

Формування суджень:
•

про доцільність впровадження інновацій у навчально-виховний процес початкової ланки освіти;

•
про зміст і структуру навчально-методичного забезпечення процесу навчання початкової школи відповідно діючому
Державному стандарту початкової освіти;
•

про роль міжкультурної взаємодії у розвитку молодших школярів.

The program includes (240 ECTS credits):
Theoretical instruction (209,5 credits ECTS) in subjects in the form of classroom lessons (lectures, workshops, laboratory
workshops, laboratory works and practical classes) and individual activity. The scope of theoretical instruction that provides for getting
basic gualification in Primary school Teacher makes up 150 credits ECTS. Block of academic disciplines that provides in-depth training
in the specialty and specialization (educator of extended-day groups) makes up 59,5 ECTS credits;
Subjects of instruction block that provides for advanced background in fine arts makes up 59,5 credits ECTS;
carrying out course paper in pedagogical subjects (3 credits ECTS);
carrying out course paper in methodology of teaching at primary school (3 credits ECTS)
having field internship (2 weeks, 3 credits ECTS)
having pedagogic internship: pedagogical propaedeutic training (1 week, 1,5 ECTS credits) educational (1 week, 3 credits
ECTS); рedagogical training in school sanatory camps (2D/ week, 2 ECTS credits); “Tentative lessons and classes” (1 week, 6 credits
ECTS); continuous internship (3 weeks, 4 credits ECTS); “First days of a child at school” (1 week, 3 credits ECTS).
Credits are granted to a student in case of successful (criteria of assessment are given in n4.4) passing of written (oral) credit-tests or
examinations in the subject of instruction, defence of course paper, defence of internship account. Final state assessment includes
complex examination “Pedagogics, psychology” (1 credit ECTS) and complex examination in methodology primary educational (1
credit ECTS).
Description of Learning Outcomes
Knowledge and understanding:
•
basic concepts and ideas in subjects of humanitarian, social-economical and natural-scientific training;
•
methodological basis of psychological and pedagogical sciences' categories;
•
principles of developmental and psychological progress of elementary school children;
•
contents of subjects, taught in elementary school and mastering the technique of teaching them;
•
modern educational technology in pedagogical process.
Applying knowledge and understanding:
•
principle of integrative pedagogical process;
•
mechanisms of implementing methods of organization educative process in elementary school;
•
defining criteria of assessment students' activity and one's own pedagogical activity in integrative pedagogical process;
•
understanding the peculiarities of elementary school student's personal development and becoming in class;
•
understanding the necessity of school, family and other institutions' interaction in educating
Making judgments:
•

expediency of innovations implementing into education process of the elementary school;

•
on the contents and structure of educative-methodical provision of educating process in elementary school according to the
functioning State standard of elementary education;
•

role of intercultural interactions of younger school children.

3. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН / THE DISCIPLINES LIST

Номер за
порядком або
код / Course Unit
Code
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва елементу навчальної програми
/ Course Unit Title
Основи інформатики з елементами програмування/ The basis of information
theory with elements of programming
Дитяча література/ Children’s literature
Сучасні інформаційні технології/ Modern informational technologies
Українська мова (з професійним спрямуванням) / Ukrainian (for professional
purposes)
Основи природознавства/ The basis of natural science
Математика/ Mathematics
Історія України/ History of Ukraine
Психологія загальна та вікова/ General and age psychology

Кредити Є ТС
(години) / ECTS
credits (hours)
4 (144)
3 (108)
3 (108)
3 (108)
3 (108)
5 (180)
3 (108)
5 (180)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Анатомія, фізіологія, патологія з основами генетики/Anatomy, physiology,
pathology with the basis of genetics
Основи педагогіки/ Basics of pedagogics
Основи культури і техніки мовлення/ Basics of speech culture and technique
Екологія/Ecology
Основи валеології /Thе ba is of valeology
Університетська освіта/
University education
Основи ботаніки та зоології/
The basіs of botany and zoology
Вступ до спеціальності / ntroduction to specialty
Етика і естетика/ Ethics and esthetics
Історія української культури / History of Ukrainian culture
Сучасна українська мова з практикумом /Moder Ukrainian with a workshop
Філософія / Philosophy
Іноземна мова/ Foreign language
Педагогічна психологія /
Pedagogical psychology
Теорія та методика виховання / Theory and methodology of upbringing
Історія педагогіки /History of pedagogy
Дидактика/ Didactics
Сучасна російська мова з практикумом/ Modern Russian with a workshop
Основи конституційного права /
The basis of c nstitutional law
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)/ Foreign langua e(for
professional purposes)
Безпека життєдіяльності /
Health, Wellness and Safety
Методика навчання літературного читання /Methodology of literary reading
teаching
Робота вчителя в пришкільних оздоровчих таборах/ Teacher’s work in school
sanatory camps
Основи землезнавства/The basis of land studies
Каліграфія/ Penmanship
Основи українознавства з методикою викладання / Basics of ukrainian studies
with teaching methodology
Практика усного та писемного мовлення (іноземна мова)/ Oral and written
speech practice (foreign la guage)
Методика навчання української мови/ Methodology of teaching Ukrainian
at primary school
Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»/Methodology of
teaching “Natural Science”
Організація навчально-виховного процесу у групі продовженого дня/
Organizing educational-teaching process in day care classes
Методика навчання іноземної мови/ Methodology of foreign language teaching
Методика навчання освітньої галузі «Математика»/ Methodology of teaching
mathematics at primary school
Психолого-педагогічні проблеми сучасного уроку в початковій
школі/ Psychologic and pedagogi problems of a c ntemporary lesson at primary
school
Образотворче мистецтво з методикою навчання/ Fine arts with methodology of
teaching
Трудове навчання з практикумом/ Manual labour with a workshop
Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»/Methodology of
teaching “Society studies”
Релігієзнавство/Religiоn studies
Основи педагогічних досліджень/ The basis of pedagogical research
Організація і управління в початковій школі/ Management at primary school
Розвиток мовленнєвої діяльності/ Development of speech activity
Методика навчання інформатики/ Methodology of information theory teaching
Організація дозвіллєво-ігрової діяльності молодших школярів у ГПД/
Organizing leisure-playing activities with primary school students in day care classes
Економіка /Economics
Основи медичних знань та охорона здоров’я / The basis of medical knowledge
Методика виразного читання /
Methodology of expressive readi g
Фізичне виховання /Physical training
Робота з обдарованими дітьми у початковій школі/ Assistance to gifted children
in primary school
Етнопедагогіка /Ethnopedagogy

1,5 (54)
1,5 (54)
1,5 (54)
2 (72)
1,5 (54)
2 (72)
2 (72)
1,5 (54)
3 (108)
2 (72)
6 (216)
3 (108)
5 (180)
4 (144)
4 (144)
2 (72)
4 (144)
4 (144)
2 (72)
5 (180)
2 (72)
2 (72)
2 (72)
1 (36)
1,5(54)
2 (72)
5 (180)
6 (216)
3,5 (126)
3 (108)
3 (108)
6 (216)
3 (108)
4 (144)
5 (180)
3 (108)
2 (72)
2 (72)
1,5 (54)
2 (72)
3 (108)
3 (108)
2 (72)
2 (72)
3 (108)

3 (108)
2,5 (90)
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.

Політологія/ Political Science
Педагогічні технології у початковій школі/ Pedagogical technology at primary
scho l
Організація виховної роботи з учнівськими колективами початкової школи/
Conducting educational work with primary school classes
Самопідготовка в системі функціонування ГПД/ Self preparation in day care
classes’ system functioning
Педагогічні основи роботи з дитячими та юнацькими організаціями/
Pedagogical basics of assistance to children’s and youth organizations
Індивідуальна робота з молодшими школярами/ Individual assistance to primary
school students
Основи охорони праці /
The basis of work proteсtion
Природознавчо-краєзнавча робота в початковій школі/ Natural Science work at
primary schоol
Методика навчання логіки на уроках математики у початковій школі /
Methodology of teaching logics at the lessons of mathematics at primar school
Основи сценічного та екранного мистецтва /The basis of stage and screen art
Методика навчання основам здоров’я/ Methodology of teaching the basis of
health
Музичне мистецтво з методикою навчання/ Music with teaching methodology
Основи хореографії з методикою навчання/Basics of choreography with teaching
methodology
Основи психодіагностики/ The basis of psychodiagnostics
Педагогічна майстерність / Pedagogical mastery
Основи інклюзивної педагогіки /The basis of inclusive pedagogy
Фізична культура з методикою навчання / Physical training with methodology of
teaching
Методика гурткової роботи з молодшими школярами/Technique of holding
classes with primary school students
Соціологія /Sociology
Практики / Practical training:
Польова практика (2 тижні)/
Field internship
Педагогічна пропедевтична практика (1 тиждень)/Pedagogical propaedeutical
training
Педагогічна виховна практика в початковій школі (1д/ тиждень) /Pedagogical
educational internship at primary school
Педагогічна практика в пришкільних оздоровчих таборах
(2д/ тиждень)/Pedagogical training in school sanatory camps
Педагогічна практика «Пробні уроки та заняття» (1д/тиждень)/
Pedagogical internship “Experimentsl lessons and extra-curricu um activities”
Педагогічна практика «Перші дні дитини в школі» (1 тиждень)
Pedagogical internship “First days of a child at school”
Педагогічна неперервна практика в школі (3 тижні)/ Pedagogical continuous
internship at school
Курсові роботи (проекти) / Academic year papers:
Курсова робота з методик викладання у початковій школі/Term paper in
methodology of teaching at primary school
Курсова робота з педагогічних дисциплін/ Term paper in pedagogical subjects
Підсумкова державна атестація / Final state examination
Комплексний іспит «Педагогіка, Психологія» /Comprehensive examination
“Pedagogy, Psychology”
Комплексний іспит з методик початкової освіти/ Comprehensive examination in
primary education methodology
Всього кредитів ЄКТС /
Total credits ECTS

2 (72)
2 (72)
3,5 (126)
5 (180)
3,5 (126)
2 (72)
1,5 (54)
2,5 (90)
1,5 (54
1,5 (54)
2,5 (90)
2,5 (90)
1,5 (54)
2 (72)
2,5 (90)
1,5 (54)
2,5 (90)
3 (108)
2 (72)
3 (108)
1,5 (54)
3 (108)
2 (72)
6 (216)
3 (108)
4 (144)

3 (108)
3 (108)
1 (36)
1 (36)
240 (8640)

