Спеціальність 013 Початкова освіта (набором 2017 р. н.)
Кваліфікація, що присвоюється:
Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи
Рівень кваліфікації:
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Спеціальні вимоги до зарахування:
Диплом першого (бакалаврського) рівня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста зі спеціальності “Початкова освіта”
Вступні іспити з фаху та іноземної мови
Решта вимог визначаються правилами прийому на освітньо-професійну програму магістра
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,
неформального, неофіційного):
Немає
Профіль програми:
Студенти набувають загальних і професійних компетентностей для педагогічної, навчальновиховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності в системі загальної і
вищої педагогічної освіти.
Акцент на здатності забезпечувати різнобічний розвиток соціально-активної, гуманістичноспрямованої особистості учня початкової школи та студента педагогічного вищого
навчального закладу; здатності вести науково-дослідну роботу з проблем освіти.
Особливістю програми є поглиблення професійної підготовки; проходження педагогічної
практики у початковій школі.
Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. модулі нормативного блоку
– 44 кредити, варіативного – 46 кредитів.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області
Програма орієнтована на знання із загальних і професійно-орієнтованих дисциплін,
вивчення яких спрямоване на можливість практичного застосування отриманих теоретичних
знань у процесі педагогічної діяльності в початковій школі, зокрема:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Теорії розвитку освіти педагогічних систем України та зарубіжжя.
Проблеми педагогіки початкової освіти, проблеми математичної та мовно-літературної
освіти вчителя початкової школи
Функції управління в освіті; методи та шляхи управління навчально-пізнавальною
діяльністю учнів.
Планування та організація роботи вчителя початкової школи.
Контроль процесом оволодіння знаннями, уміннями та навичками учнів з основ наук.
Передбачення результатів системи педагогічних впливів на індивіда та колектив з
метою знаходження шляхів їх подолання.
Володіння сучасними інформаційними технологіями в освітньому процесі початкової
школи.
Конструювання процесу навчання іноземної мови учнів початкової школи.
Основні тенденції сучасного образотворчого мистецтва України.
Орієнтування у сучасному арт-просторі; розвиток творчого потенціалу вихованців у
дитячому хореографічному колективі.

2. Практичні уміння і навички:
·
·

Творчо застосовувати педагогічну теорію у процесі навчання і виховання учнів.
Розробляти програмне забезпечення для вивчення навчальних дисциплін.

·

Реалізовувати завдання особистісно-орієнтованого навчання у галузях “Математика”,
“Мови і літератури”, “Природознавство” у початковій школі.
· Контролювати та коригувати навчально-пізнавальну діяльність учнів і знаходити
методи та шляхи управління нею.
· Формувати творчі риси особистості засобами інноваційних технологій.
· Досліджувати ефективність застосування форм, методів та інноваційних технологій у
процесі навчання і виховання учнів, ораторського мистецтва вчителя початкової школи.
· Моделювати урок за різними технологіями.
· Проводити науково-педагогічні дослідження та здійснювати апробацію науковопедагогічних досліджень у початковій школі, робити висновки й узагальнення з
наступним їх опублікуванням.
· Обробляти результати досліджень, використовуючи комп’ютерні технології.
· Володіти сучасними інформаційними технологіями, використовувати різні програмні
засоби при п
· плануванні роботи в освітньому процесі початкової школи, використовувати
програмування під час розроблення педагогічних проектів.
· Планувати і творчо конструювати процес навчання іноземної мови учнів початкової
школи.
· Інтерпретувати твори мистецтва, розкривати їхню смислову ідею та емоційний вплив.
· Планувати роботу самодіяльного об’єднання з образотворчого, декоративноприкладного та хореографічного мистецтва.
Професійні профілі випускників:
Магістр може займати посади:
- Організатор початкової освіти. Вчитель початкової школи.
Кваліфікації за спеціалізацією:
- Вчитель англійської мови початкової школи
- Вчитель інформатики початкової школи
- Вчитель образотворчого мистецтва
- Керівник дитячого хореографічного колективу
Доступ до подальшого навчання:
Магістр може продовжити навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQFLLL та 8 рівня HPK.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Положення про оцінювання знань студентів
Вимоги до випуску:
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно захищена магістерська
робота.
Форма навчання:
Денна, заочна
Директор програми:
Кандидат філософських наук, доцент, декан факультету початкової та мистецької освіти
Іван Михайлович Кутняк.

