
ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ



ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПІ



БАКАЛАВРАТ ПІ
(освітні програми)

012 Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта (скорочена програма підготовки)

013 Початкова освіта

013 Початкова освіта (скорочена програма підготовки)



ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

По завершенню навчання Ви зможете:

• розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі дошкільної освіти;

• здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та школи;

• розвивати у дітей раннього та дошкільного віку базові якості особистості;

• розуміти та визначати особливості провідної – ігрової та інших видів діяльності дітей

дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні та вихованні дітей;

• застосовувати інноваційні технології організації розвивального предметно-ігрового, природно-

екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах раннього і дошкільного

віку.



ПОЧАТКОВА ОСВІТА

• застосовувати сучасні інноваційні методики, технології навчання, розвитку
й виховання учнів початкової школи;

• моделювати процес навчання учнів початкової школи певного предмету,
розробляти проєкти уроків, методику роботи над окремими видами
завдань;

• проводити моніторинг якості навчальних досягнень учнів із певної теми;
• проводити уроки, інтегровані заняття, інтегровані тематично-проєктні дні

в початковій школі та аналізувати їх;
• планувати роботу з батьками з питань виховання дітей у сім’ї, залучати їх

до активної співпраці.

По завершенню 
навчання Ви 

зможете:



БАКАЛАВРАТ
(умови вступу на базі ПЗСО)

Шифр 
галузі

Галузь знань Код 
спеціальності

Назва спеціальності Конкурсні предмети

01 Освіта/педагогіка

Перший
предмет 

ЗНО

Другий 
предмет ЗНО

Третій предмет
ЗНО

012 Дошкільна освіта Українська 
мова та 

література

Історія 
України

Іноземна мова/
Математика/

Біологія/
Географія/

Фізика/Хімія

013 Початкова освіта Українська 
мова та 

література

Математика Іноземна мова / 
Історія України/

Біологія/
Географія/

Фізика/Хімія



БАКАЛАВРАТ
(умови вступу на базі диплома МС 

денна форма навчання)

Фахове 
випробування

Сертифікати ЗНО :

1. Українська мова та 
література.

2. Історія України.



БАКАЛАВРАТ
(умови вступу на базі диплома МС 

заочна форма навчання)

Будь-який інший 
предмет зі списку 

предметів ЗНО

Сертифікати ЗНО :

Українська мова та 
література

Фахове 
випробування



БАКАЛАВРАТ
ВАРТО ЧИ НІ ?

Бюджет / контракт

Денна / заочна форми навчання

Термін навчання 3 роки 10 міс. (на базі ЗЗСО); 

1рік 10 міс. (на базі диплому МС)

Додаткова спеціалізація 

Практико орієнтоване навчання

Інноваційне освітнє середовище



БАКАЛАВРАТ
ВАРТО ЧИ НІ ?

Можливість поєднувати навчання та роботу за 

фахом

Працевлаштування у кращих за рейтингом ЗДО, ЗЗСО

Індивідуальна освітня траєкторія студента

Яскраве студентське життя

Затишна інфраструктура (студентський кампус,      

Wi-Fi, спортивні зали, басейн, зони відпочинку)



МАГІСТРАТУРА

011 Педагогіка вищої школи (денна / заочна ФН)

011 Корпоративна освіта та розвиток персоналу 
(заочна форма навчання)

012 Дошкільна освіта (денна / заочна форми 
навчання)

013 Початкова освіта (денна / заочна форми 
навчання)

МАГІСТРАТУРА
(освітні програми)



МАГІСТРАТУРА

Єдиний вступний іспит з 
іноземної мови

Фахове випробовування

МАГІСТРАТУРА ПІ 
(умови вступу)



МАГІСТРАТУРА ПІ
ВАРТО ЧИ НІ ?

Безпрецендентна кількість бюджетних місць

на денній та заочній формі навчання !!!

Повна вища освіта за спорідненою спеціальністю             
(повноцінне працевлаштування, 
конкурентоспроможність)

Додаткова спеціалізація 

Можливість поєднувати навчання та роботу 

за фахом



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА 
БАЗА ПІ

Навчальний корпус

Їдальня

Гуртожиток

Навчальний 

корпус



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА 
БАЗА ПІ

Навчальні аудиторії Центри компетентностей



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА 
БАЗА ПІ

Спортивний комплекс

Інклюзивне середовище



ПІ у цифрах

13

5

10

Кафедри Студенти

Доктори 

наук

Кандидати 

наук

Освітні 

програми

48

1222



НАШІ ПАРТНЕРИ



Не ходіть по інших 
світах

З нами найкраще

Чекаємо саме на 
Вас!!!!



КОРИСНІ 
ПОСИЛАННЯ

НАТИСКАЙ

https://www.facebook.com/pedagogicalinstitute
https://www.facebook.com/pedagogicalinstitute

