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Розділ І. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності              

__013 _Початкова освіта_ 
(назва спеціальності) 

за спеціалізаціями __    «вчитель інформатики в початкових класах», 

«вчитель англійської мови в початкових класах», «керівник дитячого 

хореографічного колективу», «керівник гуртка образотворчого мистецтва», 

«керівник дитячого хорового колективу», «соціальний педагог». 
(назва спеціалізації за наявності) 

 
 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Кременчуцький педагогічний коледж імені 

А. С. Макаренка,  відділення _початкової освіти_, циклова 

комісія _педагогіки та психології початкової освіти_ 

Ступінь освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь освіти – фаховий молодший бакалавр  

Кваліфікація – вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти 

 

Офіційна назва освітньо-

професійної програми 

Початкова освіта 

Тип диплому та обсяг 

освітньо-професійної 

програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 180 

кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитація відсутня 

Цикл/рівень НРК - 5 рівень, FQ-EHEA - нульовий цикл, QF-LLL - 5 рівень 

Передумови Базова загальна середня освіта або повна (профільна) загальна 

середня освіта 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії освітньо-

професійної програми 

3 роки 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису 

освітньо-професійної 

програми 

pu.org.ua 

2. Мета освітньо-професійної програми 

Підготувати фахівців з широким спектром компетентностей в галузі початкової освіти з 

можливістю працевлаштування на посадах учителя початкових класів закладів загальної 

середньої освіти, асистента вчителя, працівника закладу позашкільної освіти, інших посадах, 

пов’язаних з навчанням і вихованням дітей молодшого шкільного віку; сформувати у студентів 

потребу в саморозвитку з метою здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої педагогічної 

освіти (відповідно до регіонального компоненту ринку освітніх послуг) 

3. Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація) 

01 Освіта\Педагогіка, 013 Початкова освіта; (з однією  з 

додаткових спеціалізацій за вибором здобувача освіти)  

Орієнтація освітньої 

програми 

Програма освітньо-професійна. Пактична орієнтація  

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із 

врахуванням актуальних досягнень педагогічної науки; 

зорієнтована на технології компетентнісного, особистісно-
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орієнтованого підходу, сучасні педагогічні та інформаційно-

комунікаційні технології, що забезпечують випускникам 

можливість подальшого освітнього та професійного зростання 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Загальна освіта в галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 

013 Початкова освіта (з додатковими спеціалізаціями).  

Акцент на вивчення сучасних технологій навчання, підготовка 

до роботи в умовах Нової української школи; оволодіння 

навичками застосування інформаційних та педагогічних 

технологій в реальному освітньому процесі. 

Ключові слова: освіта, педагогіка початкової освіти 

Особливості програми Програма спрямована на оволодіння базовими знаннями з 

педагогіки, психології, методик навчання освітніх галузей 

початкової освіти; набуття базової кваліфікації в плануванні, 

організації та здійсненні освітнього процесу; оволодіння 

практичною складовою педагогічної освіти. Передбачає 

одночасне виконання освітньої програми профільної середньої 

освіти професійного спрямування (для здобувачів освіти на 

основі базової загальної середньої освіти). Передбачає 

оволодіння однією з додаткових спеціалізацій за вибором 

здобувача освіти.  

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Працевлаштування Фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 013 Початкова 

освіта може обіймати такі посади: 

2331 Вчитель початкових класів закладу загальної середньої 

освіти 

2359.2 Організатор позакласної та позашкільної виховної 

роботи з дітьми 

2359.2 Педагог-організатор 

3310 Культорганізатор дитячих позашкільних закладів 

3340 Асистент вчителя 

3340 Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-

інвалідами 

3340 Вихователь 

3340 Вихователь професійно-технічного навчального закладу 

3340 Вожатий 

3340 Інші фахівці в галузі освіти 

Подальше навчання Продовження навчання на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти за цією ж або суміжною спеціальністю 

 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Особистісно-орієнтований, компетентнісний та діяльнісний 

підхід до змісту освіти, широке використання інформаційно-

комунікаційних технологій; поєднання лекцій, практичних та 

лабораторних робіт з участю у групових проєктах, 

міждисциплінарних тренінгах, посилена практична складова 

фахової підготовки; набуття навичок дослідницької діяльності, 

підготовка курсової роботи 

Оцінювання Усні, тестові та письмові екзамени, в тому числі комп’ютерне 

тестування, заліки з використанням завдань тестового 

характеру, формувальне, поточне, тематичне та підсумкове 

оцінювання, лабораторні звіти, презентації досвіду практики, 

захист курсової роботи, комплексний кваліфікаційний екзамен 
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6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність самостійно виконувати складні спеціалізовані 

завдання навчання і виховання в галузі освіти, що передбачає 

застосування теоретичних знань, практичних умінь та навичок з 

педагогіки, психології та методик навчання освітніх галузей 

початкової освіти, нести відповідальність за результати своєї 

діяльності та діяльності інших осіб, забезпечувати умови для 

самоорганізації, самореалізації здобувачів освіти. 

 

Загальні компетентності 

(ЗК)  

ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

здійснення інших мисленнєвих операцій, креативності, 

критичного мислення ; 

ЗК-2 Здатність застосовувати знання на практиці; 

ЗК-3 Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професії;  

ЗК-4 Навички опрацювання повідомлень (здатність знаходити, 

обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, робити 

на основі їх висновки);  

ЗК-5 Здатність до усного та писемного спілкування українською 

та принаймні однією із іноземних мов; 

ЗК-6 Здатність працювати автономно, навчатися і 

самонавчатися  для продовження професійного розвитку;  

ЗК-7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології (базові комп’ютерні навички); 

ЗК-8 Здатність проводити та організовувати дослідження на 

відповідному рівні; 

ЗК-9 Здатність до фахового спілкування, конструктивної 

взаємодії з іншими людьми, роботи в команді  при вирішенні 

складних питань; 

ЗК-10 Дотримання етичних принципів, здатність цінувати та 

поважати різноманіття та мультикультурність, усвідомлювати 

рівні можливості та гендерні проблеми; 

ЗК11 Здатність діяти з соціальною відповідальністю і 

громадянською свідомістю; 

ЗК-12 Прагнення до здоров’я, благополуччя і безпеки, 

збереження навколишнього середовища. 

 

 

Фахові компетентності 

(ФК)  

ФК-1 Педагогічні – знання основ теорії навчання та виховання, 

уміння застосовувати їх в практичній діяльності, здатність 

розв’язувати різноманітні педагогічні проблеми навчання, 

виховання та розвитку учнів початкової школи;  

ФК-2  Психологічні – знання і навички з питань загальної та 

вікової психології, що реалізуються у здатності розв’язувати 

суперечності процесу навчання, виховання та розвитку учнів 

початкової школи, здійснювати вивчення психологічних 

особливостей учнів та учнівського колективу, використовувати 

результати досліджень в педагогічній діяльності; 

ФК-3  Предметні – теоретичні знання з освітніх галузей, 

визначених Державним стандартом  початкової освіти та 

здатність подавати навчальний матеріал на сучасному 

науковому рівні, що забезпечує формування в учнів цілісної 

картини світу; 
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ФК-4 Методичні – забезпечуються знаннями методологічних і 

теоретичних засад методики навчання освітніх галузей 

початкової освіти, реалізуються у здатності визначати мету і 

завдання освітнього процесу, добирати доцільні форми, методи, 

засоби його організації відповідно до індивідуальних 

особливостей учнів; орієнтація на вивчення і застосування 

нових педагогічних технологій в процесі реалізації професійних 

функцій. 

ФК-5 Оцінювальні (діагностичні) – характеризуються 

систематичним, об’єктивним, дієвим, методично різноманітним 

визначенням рівня особистих досягнень учнів за виявленими 

ключовими компетентностями та наскрізними уміннями з 

урахуванням індивідуальних особливостей школярів в умовах 

інтегрованого освітнього процесу; здатність здійснювати 

формувальне та підсумкове оцінювання навчальних досягнень 

учнів, відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини в 

освітньому процесі.   

ФК-6 Рефлексивні – здатність адекватно оцінювати процес і 

результат своєї діяльності, власні професійні можливості, 

запобігати професійним кризам і професійним деформаціям; 

здатність до професійного самовдосконалення та самореалізації. 

ФК-7 Дослідницькі – оволодіння науковим мисленням;  вміння 

аналізувати наукову та професійну літературу, нормативно-

правові документи; умінням спостерігати й аналізувати 

педагогічні явища, формулювати гіпотези для вирішення 

суперечливих питань, виконувати дослідницьку роботу. 

ФК-8 Планувально-популяризаційні – навички планування 

роботи вчителя, власного професійного саморозвитку, здатність 

до представлення своїх думок аудиторії з врахуванням вікових 

та соціальних особливостей її складу, освітньої підготовки.   

ФК-9 Професійно-комунікаційна – здатність  застосовувати 

комунікативні знання, навички, вміння, стратегії й тактики 

комунікативної поведінки, досвід комунікативної діяльності, а 

також індивідуально-психологічні якості особистості задля 

успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної 

комунікативної діяльності з молодшими школярами, батьками, 

колегами. 

 ФК-10 Соціально-громадянська – здатність активно, 

відповідально та ефективно реалізовувати громадянські права й 

обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства; 

орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного 

життя в Україні, застосовувати технології захисту власних 

інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів 

початкової школи; використовувати способи діяльності й 

моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству 

України. 

ФК-11 Морально-етична -  здатність діяти на основі принципів 

і норм етики, правил культури поведінки у стосунках із 

дорослими й дітьми на основі загальнолюдських та 

національних цінностей, норм суспільної моралі; 

дотримуватися принципів професійної педагогічної етики.  

ФК-12 Здоров’язбережувальна - здатність ефективно 

вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я 

(фізичного, психічного, соціального та духовного) як власного, 
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так і оточуючих; застосовувати знання, вміння, цінності і досвід 

практичної діяльності з питань здорового способу життя; 

готовність до здоров’язбережувальної діяльності в освітньому 

середовищі початкової школи та створення психолого-

педагогічних умов для формування здорового способу життя 

учнів. 

 

7. Програмні результати навчання 

 

ПРН1. Здатність продемонструвати знання та розуміння основ педагогічної діяльності, 

основних понять дидактики, теорії виховання, школознавства, виокремити основні етапи 

засвоєння знань, усвідомлення суті та особливостей інклюзивної освіти. 

ПРН2. Спроможність реалізовувати знання закономірностей освітнього процесу при здійсненні 

власної педагогічної діяльності; добирати та застосовувати ефективні методи, прийоми, засоби 

навчання та виховання залежно від змісту, мети, вікових особливостей учнів тощо; 

дотримуватися основних вимог до організації освітнього процесу з урахуванням основних 

компонентів Концепції НУШ; впроваджувати в освітній процес сучасні педагогічні технології. 

ПРН3. Здатність продемонструвати знання і розуміння психологічних аспектів освітньої 

діяльності; застосовувати діагностичні засоби для визначення педагогічних проблем навчання 

та виховання учнів; здійснювати простіші психодіагностичні дослідження; аналізувати, збирати 

та упорядковувати первинні дані, проектувати та розробляти програму індивідуального 

розвитку учня. 

ПРН4. Здатність продемонструвати знання і розуміння шляхів пізнання світу, обґрунтовувати 

свою світоглядну та громадянську позицію, активно, відповідально реалізовувати та 

відстоювати громадянські права й обов’язки свої та інших, будувати освітній процес в сучасній 

школі на засадах демократії.  

ПРН5. Здатність продемонструвати знання і розуміння основних етапів історичного розвитку 

державності в Україні; аналізувати політичні, соціально-економічні та культурологічні процеси 

в минулому і сьогоденні України; здатність до національно-патріотичного виховання учнів 

початкової школи. 

ПРН6. Здатність продемонструвати знання і розуміння особливостей життєдіяльності дитячого 

організму в різні періоди онтогенезу, своєрідність функції організму на кожному віковому етапі; 

добирати та використовувати доцільні для індивіда шляхи і методи формування фізичного, 

психічного і духовного здоров’я; впроваджувати заходи, спрямовані на профілактику девіантної 

поведінки розраховані на різні цільові аудиторії (школярів, батьків, груп ризику). 

ПРН7 Здатність продемонструвати знання сучасної лінгвістичної науки як основи для 

формування комунікативних, мовленнєвих умінь і навичок, доцільно використовувати засоби 

мови в різних життєвих ситуаціях, в професійній сфері; громадському житті, побуті тощо.  

ПРН8 Розуміння змісту, структури, художніх особливостей творів, призначених для дитячого 

читання, спроможність забезпечити ефективний процес навчання учнів початкової школи 

читанню та аналізу художніх творів відповідно до вимог програми. 

ПРН9 Здатність демонструвати уміння іншомовного мовлення на рівні достатньому для 

здійснення спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, 

читанні та письмі в типових ситуаціях; використовувати знання іноземної мови для 

забезпечення вивчення учнями основ спілкування цією мовою. 

ПРН10 Здатність продемонструвати базові знання та розуміння розділів математики, 

необхідних для освоєння професійних дисциплін. Спроможність використовувати ці 

інструменти для формування математичних компетентностей учнів початкової школи. 

ПРН11 Здатність до застосування профільованих мистецьких знань, умінь і навичок, 

формування в учнів початкової школи базових уявлень про різні види мистецтва, засоби 

художньої виразності та досвіду самостійної творчої діяльності. 
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ПРН12 Здатність до організації цілеспрямованого фізичного розвитку учнів початкових класів, 

корекції та зміцнення їхнього здоров’я засобами фізичних вправ і рухової активності; мати 

навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я дітей. 

ПРН 13 Здатність продемонструвати знання будови основних інформаційно-комунікаційних 

пристроїв, вільно використовувати в освітньому процесі спеціалізоване комп’ютерне 

обладнання, володіти методиками створення дидактичних матеріалів для мультимедійних 

засобів, застосовувати ІКТ для підвищення ефективності освітнього процесу. 

ПРН14 Здатність продемонструвати знання та розуміння змісту та вимог Державного стандарту 

початкової освіти, інших нормативних документів, програм навчальних предметів, 

інтегрованих курсів початкової школи; забезпечити реалізацію вимог зазначеного стандарту, 

використовуючи знання закономірностей процесу навчання та сформовані вміння організації 

освітнього процесу. 

ПРН15 Володіти навичками комунікації, роботи в команді (включаючи навички лідерства), 

уміння отримати результат у рамках визначеного часу. Здатність здійснювати взаємодію і 

розвивальне міжособистісне педагогічне спілкування з дітьми та соціально зорієнтоване 

спілкування з батьками. 

ПРН16 Здатність продемонструвати на базовому рівні знання методологічних та методичних 

засад та особливостей проведення науково-педагогічного дослідження. Спроможність 

здійснювати аналіз і узагальнення отриманих в дослідженні даних, оформлювати результати 

дослідження та формулювати на їх основі відповідні науково-практичні висновки. 

ПРН17 Здатність проводити профілактично-оздоровчу роботу з питань охорони життя і 

здоров’я дітей, формування навичок здорового способу життя, створення здорових та 

безпечних, психологічно комфортних умов освітнього процесу.  

ПРН18  Здатність створювати здоров’язбережувальне освітнє середовище, зорієнтоване на 

особистісний, творчий і духовний розвиток учнів; організовувати змістове наповнення 

освітнього середовища відповідно до вимог Державного стандарту, враховуючи при цьому  

індивідуальні потреби учнів. 

ПРН17 Здатність керуватися в своїх педагогічній діяльності принципами загальнолюдської 

моралі, гуманізму, патріотизму, справедливості та працелюбності, дбайливого  ставлення до 

навколишнього середовища; планувати та організовувати виховну роботу з молодшими 

школярами, спрямовану на формування стійких моральних цінностей, активної громадянської 

позиції, забезпечувати набуття життєвої компетентності та соціального досвіду, необхідних для 

подальшого життя і навчання в школі. 

ПРН18 Здатність продукувати нові ідеї, володіти дослідницькими уміннями і навичками, вміти 

планувати, організовувати й управляти проектами, узагальнювати й впроваджувати інновації й 

передовий педагогічний досвід вчителів-практиків в освітній процес початкової школи. 

ПРН19 Формувати рівноправний і справедливий клімат, повагу до культурного різноманіття, 

що сприяє рівному доступу до процесу освіти всіх учнів, незалежно від етнічних, расових, 

гендерних, соціально-культурних відмінностей. 

ПРН20 Здатність здійснювати самоаналіз та самооцінку своєї діяльності, розробляти програму 

саморозвитку, автономно вчитися упродовж життя, вдосконалювати набуту професійну 

кваліфікацію, підвищувати загальний культурний рівень. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кількісний та якісний склад науково-педагогічних та 

педагогічних працівників, які забезпечують виконання освітньої 

програми за спеціальністю, відповідають Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої 

освіти. До освітнього процесу активно залучаються викладачі, 

що мають практичний досвід роботи в закладах загальної 

середньої освіти на посаді вчителя початкових класів  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 

відповідає технологічним вимогам Ліцензійних умов 

відповідного рівня освіти. 



 10 

Обладнання кабінетів та комп’ютерних лабораторій, програмне 

забезпечення, технічні та мультимедійні засоби навчання 

відповідають сучасним вимогам до освітнього середовища.  

Відкритий доступ до Інтернет-мережі. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне забезпечення друкованими та електронними 

посібниками відповідно до технологічних вимог Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності на рівні фахової 

передвищої освіти. 

Вільний доступ до ресурсів комп’ютерних мереж. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Підготовка фахового молодшого бакалавра за кредитно-

трансферною системою; передбачено подальше здобуття 

наступного першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

відповідною або суміжною галуззю. Обсяг одного кредиту 30 

годин 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можливе за умови укладення угод з іноземними закладами 

вищої освіти 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

- 

 

Розділ 2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти, практики, атестація) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 
Анатомія, фізіологія і гігієна дітей 

шкільного віку з основами валеології 
2,5 екзамен 

ОК 2 Психологія (загальна, вікова, педагогічна) 4 
диф. залік, 

екзамен 

ОК 3 Мистецтво\Культурологія 3 диф. залік 

ОК 4 України та української культури 2,5 диф. залік 

ОК 5 Фізичне виховання 7 недиф. залік 

ОК 6 
Інформаційно-комунікаційні технології 

навчання та технічні засоби навчання 
2 диф. залік 

ОК 7 
Практичний курс інформатики (з 

елементами програмування) 
2 диф. залік 

ОК 8 Безпека життєдіяльності та охорона праці 2 диф. залік 

ОК 9 Сучасна українська мова з практикумом 7 
екзамен, 

диф. залік 

ОК 10 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуваням) /Практикум усного і 

писемного мовлення (іноземна мова)  

5 диф. залік 

ОК 11 
Вступ до спеціальності та педагогіка 

початкового навчання з ОПМ 
10 

недиф. залік, 

диф.залік, 

екзамен 

ОК 12 
Дитяча література з основами культури і 

техніки мовлення 
3 екзамен 
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ОК 13 
Методика навчання мовно-літературної ОГ 

(українська мова та література) 
5 

диф.залік, 

екзамен 

ОК 14 Методика навчання іноземної мови 2 диф.залік 

ОК 15 
Методика навчання математичної ОГПО з 

ОПКМ 
9 

диф.залік, 

екзамен 

ОК 16 

Методика навчання інтегрованого курсу "Я 

досліджую світ" (природнича, соціальна, 

здоров'язбережувальна, громадянська та 

історична ОГ) 

4,5 диф.залік 

ОК 17 Методика навчання фізкультурної ОГПО 2 диф.залік 

ОК 18 
Методика  навчання технологічної ОГПО з 

практикумом 
4 

диф.залік, 

недиф.залік 

ОК 19 Методика навчання інформатичної ОГПО 2,5 диф.залік 

ОК 20 
Методика навчання  мистецької ОГПО 

(образотворче мистецтво, музика, 

хореографія) 

4,5 
недиф.залік, 

диф.залік 

ОК 21 Курсова робота 1  

ОК 22 
Педагогічна практика  8,5 недиф.заліки, 

диф.залік 

ОК 23 Комплексний кваліфікаційний іспит 1  

    

    

Загальний обсяг обов’язкових компонент 94  

Обов’язково-вибіркові та вибіркові компоненти ОП 

ОВК 1 Методика виховної роботи 3 недиф.залік 

ОВК 2 Сучасні освітні технології НУШ 4 диф.залік 

ВК 3-ВК9 
Освітні компоненти додаткових 

спеціалізацій 
10 

3 

диференц.заліки 

    

Загальний обсяг вибіркових компонент 17  

Загальноосвітня підготовка за освітньою 

програмою профільної середньої освіти  

( інваріантна складова) 

 69.17  

Загальний обсяг освітньої програми 180,17  

 

 



2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

2 курс 

3 курс 

4 курс 

Історія України та 

української культури 

Філософія 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

 

 

Іноземна мова 

Безпека життєдіяльності 

Комп'ютерні 

інформаційні 

технології 

Педагогіка 

Психологія 

Вікова фізіологія і 

валеологія 

Основи наукових 

досліджень 

 

 

Математичний 

аналіз 

Лінійна алгебра та 

аналітична геометрія 

Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

Дискретна математика 

 

 

Програмування 

Бази даних 

Алгоритми і 

структури даних 

Архітектура 

комп’ютера 

Математична логіка та 

теорія алгоритмів 

Фізика (вибрані 
розділи) 

Бізнес планування 

стартапів / 

Правознавство / 

Політологія / Україна 

в Європі і світі 

Методи оптимізації та 
дослідження операцій 

Web-
програмування 

Групова динаміка і 

комунікації 

Загальна методика навчання 

інформатики 

Методика навчання 

інформаційним технологіям 

Методика навчання 

мультимедійним та 

мережевим 

технологіям 

Методика навчання 

програмування 
Інформаційні 

технології в освіті 

Комп'ютерні 

мережі та Інтернет 

Комп'ютерне 
моделювання 

Методика та технології 

дистанційного навчання та 

створення дистанційних курсів 

Практикум з розв'язування 

олімпіадних задач з інформатики 

Обробка зображень та 

мультимедіа технології 

Інтелектуальна власність / 

Економіка / Соціологія / 

Історія світової культури 
Дисципліни вільного 

вибору студента 

Основи педагогічного 

оцінювання / Фінанси 

та кредит 

Основи 3-D моделювання 

та друку / Організація 

позакласної роботи з  

 

Проектування інформаційно-

освітнього середовища сучасної 

школи / Основи економічних 

знань 

Проектний практикум / 

Мікроекономіка 

Основи педагогічних 

вимірювань та 

моніторингу якості 

освіти / Методика 

навчання основ 

економічної теорії 

Інтернет речей / Математичне 

моделювання в економіці 

Основи інформології та методика навчання її 

основних понять в середній школі  / Прикладна 

статистика 

Теоретичні основи та 

комп'ютерні 

технології тестування 

/ Макроекономіка 

Програмування мобільних 

пристроїв/ Інтернет 

маркетинг та інтернет 

банкінг 

Сучасні технології 

програмування / Основи 

менеджменту та маркетингу 

Виробнича практика 
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  Наприклад:



Розділ 3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Державна атестація здобувачів фахової передвищої освіти за освітньою програмою 

спеціальності 013 Початкова освіта проводиться у формі комплексного кваліфікаційного 

екзамену з педагогіки та методик навчання освітніх галузей початкової освіти  та захисту 

курсової роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

випускникам ступеня фахового молодшого бакалавра з присвоєнням кваліфікації: вчитель 

початкових класів зі спеціальності «Початкова освіта» зі спеціалізацію «Керівник дитячого 

хореографічного колективу», «керівник гуртка образотворчого мистецтва», «соціальний 

педагог», «вчитель інформатики в початкових класах», «вчитель англійської мови в початкових 

класах», «керівник дитячого хорового колективу». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 



Розділ 4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 

Наприклад: 

Дисципліни 

Загальні компетентності (ЗК) Фахові компетентності  (ФК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.2 

ОК 1 Анатомія, фізіологія і гігієна 
дітей шкільного віку з основами 

валеології 
● 

● ● 
●   ●   ●   

 
  

 
          ●   ●         

ОК 2  Психологія (загальна, 

вікова, педагогічна) 
● 

● ● 
        ● ● 

 
  

 
                        

ОК 3  Мистецтво\Культурологія ● 
● ● 

        ● ● 
 

  
 

            ●   ●       

ОК 4  України та української 

культури 

● ● ● ● ● 
    ● ● 

 
  

 
                ●       

ОК 5  Фізичне виховання ●     ●   ●   ●   
 

● 
 

    ●             ●     

ОК 6  Інформаційно-комунікаційні 
технології навчання та технічні 

засоби навчання 
●   ●   ● ● ●     

 
  

 
            ●   ● ● ●   

0К 7   Практичний курс 
інформатики (з елементами 

програмування) 
●         ●   ●   

 
  

 
●     ● ●     ●         

0К 8  Безпека життєдіяльності та 

охорона праці     ●     
 

 
 

            

ОК 9  Сучасна українська мова з 

практикумом          
 

 
 

            

ОК 10 Іноземна мова (за 

професійним спрямуваням) 

/Практикум усного і писемного 
мовлення (іноземна мова)  

         

 

 

 

            

0К 11 Вступ до спеціальності та 

педагогіка початкового навчання з 
ОПМ 

         
 

 
 

            

ОК 12 Дитяча література з 

основами культури і техніки 
мовлення 

         
 

 
 

            

ОК 13 Методика навчання мовно-

літературної ОГ (українська мова 

та література) 
         

 
 

 
            

ОК 14  Методика навчання 

іноземної мови          
 

 
 

            

ОК 15  Методика навчання 
математичної ОГПО з ОПКМ          

 
 

 
            



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 16  Методика навчання 

інтегрованого курсу "Я досліджую 

світ" (природнича, соціальна, 
здоров'язбережувальна, 

громадянська та історична ОГ) 

         

 

 

 

            

ОК 17  Методика навчання 
фізкультурної ОГПО          

 
 

 
            

ОК 18  Методика  навчання 

технологічної ОГПО з 
практикумом 

         
 

 
 

            

ОК 19  Методика навчання 

інформатичної ОГПО          
 

 
 

            

ОК 20  Методика навчання  

мистецької ОГПО (образотворче 

мистецтво, музика, хореографія) 
         

 
 

 
            

 

ОВК 1  Методика виховної роботи          
 

 
 

            

 
ОВК 2  Сучасні освітні технології 

НУШ 
         

 
 

 
            

ОК 21  Курсова робота 
         

 
 

 
            

ОК 22  Педагогічна практика 
         

 
 

 
            

ОК 23  Комплексний 

кваліфікаційний іспит          
 

 
 

            

ВК 1-5  Предмети додаткової 

кваліфікації          
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Розділ 5. Матриця забезпечення програмних результатів відповідними компонентами освітньої програми 
 

Дисципліни 

Програмні результати навчання 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 

ОК 1 Анатомія, фізіологія і 

гігієна дітей шкільного 

віку з основами валеології 
                                                     

              
ОК 2  Психологія 
(загальна, вікова, 

педагогічна) 
                                                    

              
ОК 3  

Мистецтво\Культурологія                                                                    
ОК 4  України та 
української культури                                   
ОК 5  Фізичне виховання 

                                  
ОК 6  Інформаційно-

комунікаційні технології 
навчання та технічні 

засоби навчання 

                           

       
0К 7   Практичний курс 

інформатики (з 

елементами 

програмування) 

                           

       
0К 8  Безпека 
життєдіяльності та 

охорона праці 
                           

       
ОК 9  Сучасна українська 

мова з практикумом                                   
ОК 10 Іноземна мова (за 

професійним 
спрямуваням) /Практикум 

усного і писемного 

мовлення (іноземна мова)  

                           

       
0К 11 Вступ до 

спеціальності та педагогіка 

початкового навчання з 

ОПМ 

                           

       
ОК 12 Дитяча література з 

основами культури і 

техніки мовлення 
                           

       
ОК 13 Методика навчання 
мовно-літературної ОГ 

(українська мова та 

література) 

                           

       



 4 

Дисципліни 

Програмні результати навчання 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 

ОК 14  Методика навчання 
іноземної мови                                   
ОК 15  Методика навчання 

математичної ОГПО з 
ОПКМ 

                           
       

ОК 16  Методика навчання 

інтегрованого курсу "Я 
досліджую світ" 

(природнича, соціальна, 

здоров'язбережувальна, 
громадянська та історична 

ОГ) 

                           

       
ОК 17  Методика навчання 
фізкультурної ОГПО                                   
ОК 18  Методика  

навчання технологічної 
ОГПО з практикумом 

                           
       

ОК 19  Методика навчання 

інформатичної ОГПО                                   
ОК 20  Методика навчання  

мистецької ОГПО 

(образотворче мистецтво, 
музика, хореографія) 

                           

       
ОВК 1  Методика виховної 

роботи                                   
ОВК 2  Сучасні освітні 

технології НУШ                                   
ОК 21  Курсова робота 

                                  
ОК 22  Педагогічна 
практика                                   
ОК 23  Комплексний 

кваліфікаційний іспит                                   
ВК 1-5  Предмети 

додаткової кваліфікації                                                     
              

 

 

 

 

 


