Шановні абітурієнти!
З 1 лютого 2021 р. по 5 березня 2021 р. (включно) триває
реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Педагогічний
інститут
пропонує
оновлені
практикозорієнтовані бакалаврські програми 012 «Дошкільна освіта»,
013 «Початкова освіта». Ми підготували для вас актуальну
інформацію для ознайомлення (див. вкладення).
УВАГА! Проводимо індивідуальні консультації за попереднім
записом.
Детальніше за тел. +38 (093)129-17-37.
Зробіть правильний вибір на етапі реєстрації на ЗНО! Чекаємо
на вас!

Київський університет імені Бориса Грінченка
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
013.00.01 ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Випускники програми отримають диплом про вищу освіту, освітню кваліфікацію «Бакалавр з
початкової освіти».
Про програму:
 Надання освітніх послуг на рівні стандарту вищої освіти у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка,
спеціальності 013 Початкова освіта.
 Сертифікат про акредитацію освітньої програми НД №1187351 (термін дії до 01.07. 2026).
 Термін та форма навчання – 3 роки 10 місяців; денна/ заочна; бюджет / контракт.
 Працевлаштування – заклади загальної середньої освіти: вчитель початкової школи, педагогорганізатор, керівник гуртка.
 Продовження освіти – підготовка за освітньо-професійною програмою 013.00.01 Початкова
освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.
Особливості освітнього процесу:
 Поєднання традиційних та альтернативних технологій професійної підготовки
майбутнього педагога.
 Індивідуальна траєкторія професіоналізації студента.
 Практико-орієнтована складова та навчання на дослідницькій основі.
 Створення якісного іншомовного академічного середовища, умов для безперервної
іншомовної підготовки майбутнього педагога.
 Застосування в освітньому процесі інноваційних технологій навчання: blended learning,
flipped classroom, CLIL, case-study, distance learning, mobile learning та інших.
 Освітня діяльність у Центрі самопізнання та саморозвитку, Центрі інноваційних освітніх
технологій (ICR клас), Навчальній лабораторії творчої педагогіки.
Як вступити:
1. Сертифікати ЗНО:
1. Українська мова та література (мін. 120),
2. Математика (мін.100),
3. Іноземна мова/Історія України/Біологія / Фізика/Хімія/Географія (мін. 100).
2. Подати заяву в електронному вигляді відповідно до Правил прийому до ЗВО 2021.
Де знайти додаткову інформацію про програму:
1. На порталі Київського університету імені Бориса Грінченка.
2. На сторінці Педагогічного інституту.
Контакти:
(093) 129-17-37, (044) 295-59-35;
pi@kubg.edu.ua
адреса закладу: м. Київ, бульвар Ігоря Шамо, 18/2

