
 

    ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

                               ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

             ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Завідувач кафедри: 

доктор педагогічних наук,  доцент,  Мачинська Н.І. 

   

      Кафедра початкової та дошкільної освіти створена у 

2013 році як кафедра початкової та корекційної освіти у 

структурі філологічного факультету. 

     З 2015 року як самостійний структурний підрозділ ро-

зпочав роботу факультет педагогічної освіти і тоді ж   на-

була самостійного статусу  

кафедра початкової та дошкільної освіти. 



 

 

 

 КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ  ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНІМИ  

РІВНЯМИ “БАКАЛАВР” , “МАГІСТР” ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  

ТА “БАКАЛАВР” ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

             Бакалавр початкової освіти 

         (денна форма навчання, 4 роки) 

1. Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови в 

початкових класах. 

2.Вчитель початкових класів, асистент вчителя загально-

освітнього закладу з інклюзивним та інтегрованим на-

вчанням. 

Магістр початкової освіти 

(денна форма навчання, 1,5 роки) 

Магістр початкової освіти, викладач педагогіки і 

методик початкової освіти, вчитель англійської 

мови в початкових класах. 

Більш детальну інформацію дивіться на сайті: 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/admission/specializations 

Прийом заяв та документів: 

12-26 липня 2017 р. 

Приймальна комісія: 

79000,м.Львів, 

 вул. Січових Стіьців,14 
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КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ  ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНІМИ  

РІВНЯМИ “БАКАЛАВР” , “МАГІСТР” ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  

ТА “БАКАЛАВР” ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

             Бакалавр початкової освіти 

         (денна форма навчання, 4 роки) 

Бакалавр дошкільної освіти 

(денна, заочна форми навчання, 4 роки) 

1. Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови в 

початкових класах. 

2.Вчитель початкових класів, асистент вчителя загально-

освітнього закладу з інклюзивним та інтегрованим на-

вчанням. 

Магістр початкової освіти 

(денна форма навчання, 1,5 роки) 

Прийом заяв та документів: 

12-26 липня 2017 р. 

1. Вихователь дітей дошкільного віку, керівник гур-

тка англійської мови. 

2. Вихователь дітей дошкільного віку, вихователь 

груп для дітей з порушеннями мовлення. 

 

 
 

Дні відкритих 

дверей: 

25 березня, 13 тра-

вня 2017 року 

О 12.00 

( м. Львів, вул. Ту-

ган-

Барановського, 7) 

Приймальна комісія: 

79000,м.Львів, 

 вул. Січових Стіьців,14 



КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

Перелік предметів 
у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних випробувань) у 2017 році  
для вступників на основі повної загальної середньої освіти  

Прийом на основі  освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” 

Контакти: 

вул. Університетська , 1(гол. корпус), вул. Туган-Барановського , 7 

тел. 242-56-78 

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” 

Прийом на старші курси на основі базової або повної вищої освіти 

Спеціальність 
Форма навчання, 
термін навчання 

Перелік предметів у сертифікаті 

013 «Початкова 

освіта» 
денна 
4 роки 

Математика 

Іноземна мова або географія 
Українська мова 

012 «Дошкільна 

освіта» 
денна, заочна 

4 роки 

Українська мова 

Біологія 
Іноземна мова  або географія 

Спеціальність 
Форма навчання, 

курс 
Умови вступу 

013 «Початкова освіта» 
денна 

ІІ 
ІІІ 

Конкурс сертифікатів, 
академрізниця 

012 «Дошкільна освіта» 
денна, заочна 

ІІ 
ІІІ 

Конкурс сертифікатів, 

академрізниця 

Спеціальність 
Курс зарахування, 

форма навчання 
Умови вступу 

013 «Початкова освіта» 
денна 

ІІІ 
Фахові випробування 

012 «Дошкільна освіта» 
денна, заочна 

ІІІ 
Фахові випробування 

Спеціальність 

Форма навчання, 
термін навчання 

Перелік фахових вступних 
випробувань, 

форма проведення 

8.01010201 

«Початкова 

освіта» 

денна 
1,5 роки 

1.      Англійська мова (тестування) 

2.      Комплексний іспит з педагогіки 

та фахових методик (тестування) 


