
 

Спеціальність  ПОЧАТКОВА ОСВІТА 

Ступінь: Бакалавр 

Професійна педагогічна підготовка фахівців зі спеціальності «Початкова освіта» за ступенем 

бакалавр, що забезпечується кафедрою теорії та методики початкової освіти Мукачівського 

державного університету, спрямована на  формування конкурентоздатного  вчителя початкових 

класів,  високоосвіченої, культурної, гармонійно розвиненої особистості в інтересах сталого розвитку 

на основі компетентнісного підходу. 

Освітній процес здійснюється у відповідності до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Державної програми «Вчитель», Концепції 

педагогічної освіти, основних положень європейської освітньої інтеграції, і забезпечується 

досвідченими науково-педагогічними працівниками, серед яких: доктори педагогічних наук, 

кандидати наук, магістри педагогічної освіти. 

Майбутні педагоги мають можливість досконало вивчити дисципліни: «Дидактика», «Теорія та 

методика виховання», методики навчання освітніх галузей у початковій школі («Мова і література», 

«Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Здоров’я і 

фізична культура»), «Педагогічні технології навчання», «Основи інклюзивної педагогіки» та інші 

предмети психолого-педагогічного спрямування. 

Велике значення надається практичній підготовці студентів, що забезпечується 

проходженням різних видів педагогічних практик, зокрема: «Перші дні дитини в школі», «Пробні 

уроки в початковій школі», «Позакласні виховні заходи», «Педагогічна практика в літніх оздоровчих 

таборах», «Переддипломна практика» тощо. Система педагогічної практики спрямована на 

формування у майбутніх учителів початкової школи практичних умінь, навичок, професійних 

здібностей, які допоможуть їм у майбутньому успішно здійснювати навчально-виховний процес у 

сучасному загальноосвітньому навчальному закладі. 

Під час навчання студенти мають можливість здійснювати наукові пошуки та презентувати їх 

на конференціях, семінарах,  конкурсах як в Україні, так і за кордоном.  

Зі студентами добре організована позааудиторна, консультативна та виховна робота, в процесі 

якої майбутні фахівці долучаються до проведення культурно-масових і мистецьких заходів, 

благодійних акцій. 

Випускники вищого навчального закладу спеціальності «Початкова освіта» можуть бути 

працевлаштовані як у загальноосвітніх навчальних закладах, так і в позашкільних установах на 

посадах вчителя початкових класів, вихователя групи продовженого дня, педагога-організатора, 

асистента вчителя у групах  з інклюзивною формою навчання. 

Для майбутніх учителів початкових класів у Мукачівському державному університеті діє 

програма подвійного диплому в рамках міжнародної співпраці з вищими навчальними закладами 

Польщі, що дає змогу  випускникам працевлаштування на європейському та міжнародному ринку 

освітніх послуг. 

 


