
 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  

013.00.01 ПОЧАТКОВА ОСВІТА 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 Випускники програми отримають диплом про вищу освіту, освітній ступінь «Магістр з 

початкової освіти».  

      Про програму: 

 Сертифікат про акредитацію освітньої програми НД-IV №1179988  (діє до 01.07.2026). 

 Термін та форма навчання – 1 рік 4 місяці;  денна або заочна форми навчання; бюджет/контракт.  

 Працевлаштування: менеджер (управитель) систем якості в початковій освіті,  вчитель 

початкових класів ЗЗСО (за наявності диплома першого (бакалаврського) ОР зі спеціальності 

Початкова освіта),  керівник підрозділу у сфері освіти та виробничого навчання,  викладач 

закладу вищої освіти, помічник директора закладу освіти з питань електронного навчання. 

 Продовження освіти – підготовка за освітньо-науковою програмою доктора філософії в галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.  

Особливості освітнього процесу: 

 Освітній процес побудований на основі студентоцентрованого, практико-орієнтованого, 

компетентнісного, інтегративного  та дослідницького підходів. 

 Викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарських, практичних занять, тренінгів, 

самостійної роботи, консультацій, електронного навчання, індивідуальних занять, групової 

проектної роботи. 

 Застосовуються інноваційні технологій (1 учень – 1 комп’ютер, case-study, blended learning, 

flipped classroom, CLIL, distance learning, cooperative learning, mobile learning). 

 Підготовка та захист магістерської роботи. 

 Як вступити: 

Бюджет 

1. Зареєструвати заяву у ЗВО  на участь в ЄВІ (з 08 по 31 травня). 

2. Скласти ЄВІ (основна сесія ЄВІ з 23 червня по 21 липня).  

3. Зареєструвати електронний кабінет вступника https://vstup.edbo.gov.ua/ (завантаження 

необхідних документів + Мотиваційний лист з 01 липня). 

4. Скласти Фаховий іспит (з 17 липня по 28 липня). 

5. Подати заяву та документи  (з 31 липня по 21 серпня, 18:00). 

 

Контракт 

1. Зареєструвати електронний кабінет вступника (завантаження документів + Мотиваційний 

лист із 01 липня)  

2. Подати заяву та документи (з 31 липня по 21 серпня, 18:00). 

   Де знайти додаткову інформацію про програму: 

На порталі Київського університету імені Бориса Грінченка 

На сторінці Факультету педагогічної освіти 

 

  Контакти: 
Сайт: https://fpo.kubg.edu.ua/ 

(063) 961-36-36 

м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2 
 

https://vstup.edbo.gov.ua/
https://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/napryami-pidgotovki/magistr.html#%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/napryami-pidgotovki/magistr.html#%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://fpo.kubg.edu.ua/informatsiya/studentam/zaproshuiemo-na-navchannia/2920-mahistr-z-pochatkovoi-osvity.html
https://fpo.kubg.edu.ua/



