Педагогічний факультет
Кафедра загальної педагогіки, дошкільної,
початкової та спеціальної освіти
Початкова освіта
КАРТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Галузь знань

01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність

013 Початкова освіта

Освітній ступінь Бакалавр
Кваліфікація

Бакалавр початкової освіти.
Вчитель початкової школи

Форми навчання Денна / заочна
Форми
фінансування

Державна / контрактна

Термін
навчання

На базі повної загальної середньої освіти 3 роки 10 місяців
На базі диплома «молодшого спеціаліста»,
«молодшого бакалавра» - 1 рік 10 місяців
(скорочений термін навчання)

ЗНО:

Українська мова та література
Математика
Історія України або біологія

Практика /
Стажування:

Проходження педагогічної практики
(професійно-орієнтованої) та виробничої
(педагогічної) практик



МОЖЛИВА ПРОФЕСІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКА
Бакалавр початкової освіти може обіймати
такі посади:
 вчитель початкової школи
загальноосвітніх закладів освіти
державної та приватної форм власності;
 вчитель початкового навчальновиховного закладу;
 педагог- організатор;
 культорганізатор дитячих закладів
позашкільної освіти

Мета освітньої діяльності:

формування професійні компетентності
вчителя початкової школи;
 оволодіння фундаментальними знаннями,
ключовими теоретико – методологічними
засадами і методами організації освітнього
процесу в початковій школі;
 формування здатностей застосовувати
теоретичні положення і методи педагогіки,
психології та окремих методик початкового
навчання, виховання і розвитку дітей
молодшого шкільного віку.
Здобувачі вищої освіти освітнього ступеня
«бакалавр» можуть навчатися за сертифікованими
програмами «Болгарська мова» або «Румунська
мова» та опанувати кваліфікацію вчителя
початкової школи з болгарською або румунською
мовою викладання.

ПРОГРАМНІ
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
- здатність розв’язувати складні спеціалізовані
задачі і практичні проблеми в галузі
початкової освіти або в процесі професійнопедагогічної діяльності, що передбачає
застосування теоретичних положень та методів
дидактики та теорії виховання в початковій
школі, окремих методик навчання й
характеризується
комплексністю
та
невизначеністю умов;
- здатність ефективно діяти, розв’язуючи
стандартні й проблемні методичні задачі під
час навчання учнів освітніх галузей/змістових
ліній, визначених Державним стандартом
початкової загальної освіти, тощо.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
з питань вступу
(04841) 9-76-07
(094) 998-96-07
(068) 031-39-92

з питань навчання

Адреса : м. Ізмаїл, вул. Рєпіна, 12;
кабінет №302 (кафедра загальної
педагогіки, дошкільної, початкової
та спеціальної освіти).
kafped_idgu@i.ua

http://idgu.edu.ua
e-mail: vstupidgu@gmail.com
м. Ізмаїл, вул. Репіна, 12
каб. 102

