
Пропозиції та зміни, що вносяться в ОНП «Початкова освіта» третього (освітньо-наукового) рівня, 2022 

 
№ 

п/п 

Пропозиція Автор (хто 

вносить) 

Дата 

внесення 

Запроваджені зміни Документ, 

дата затв. 

змін 

1. 1. Внести зміни до складу 

робочої групи ОНП. 

2. Оновити склад рецензентів 

та стейкхолдерів у робочій 

групі ОНП у відповідності до 

вимог.  

3. Оновити структуру і зміст 

ОНП у відповідності до 

нового стандарту вищої 

освіти зі спеціальності 013 

Початкова освіта для третього 

(освітньо-наукового) рівня та 

Положення «Про освітні 

програми ДВНЗ ДДПУ» 

Гарант ОНП – 

д.п.н., проф. 

Гаврілова Л. Г. 

21.06.2022 1. Оновлено склад робочої групи ОНП «Початкова 

освіта»: вилучено д.п.н., проф. Кузьміну О. В. До 

складу робочої групи входять: Л. Г. Гаврілова, гарант 

освітньої програми, І. А. Хижняк, О. С. Бескорса, 

І. Л. Вікторенко. 

2. Оновлено склад стейкхолдерів у робочій групі 

ОНП: Оліяр М. П., д.п.н., проф., завідувач кафедри 

педагогіки початкової освіти, Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника); 

Кухар Л. О., к.п.н., доц., провідний фахівець відділу 

банка тестових завдань та психометричного аналізу 

Українського центру оцінювання якості освіти; 

Климашевська Г., здобувачка третього (освітньо-

наукового) рівня ВО, спеціальність 013 Початкова 

освіта. 

Залучено рецензентів  НПП з інших ЗВО з 

відповідною ОНП професійною кваліфікацією: 

Янкович О. І., д.п.н., проф., завідувач кафедри 
педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти Тернопільського національного педагогічного 

університету імені В. Гнатюка; Бахмат Н. В.  д.п.н., 

проф., професор кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені І. Огієнка; Муковіз 

О. П.  д.п.н., доц., завідувач кафедри теорії 

початкового навчання, Уманський державний 

педагогічний університет імені П. Тичини. 

3. Оновлено перелік обов’язкових компонентів 

Протокол 

засідання 

кафедри 

теорії і 

практики 

початкової 

освіти № 12 

від 21.06.2022 



циклів загальнонаукової, універсальної науково-

дослідницької (Філософія науки, Професійна та 

наукова комунікація англійською мовою, Науковий 

стиль мовлення) та професійної (Цифрові технології 

в педагогічних дослідженнях, Педагогіка вищої 

школи з методикою викладання, Методики 

викладання в ЗВО методик початкової освіти, 

Інноваційні процеси реформування вищої школи) 

підготовки, а також додано вибіркові дисципліни 

фахового вибору. 

2. Доповнити зміст рецензованої 

ОНП досвідом європейських 

ЗВО, які готують докторів 

філософії з початкової освіти, 

що набуває особливої 

актуальності у зв’язку з 

процесами євроінтеграції 

України 

Стейкголдер 

Оліяр М. П.  

д.п.н., проф., зав. 

кафедри 

педагогіки ПО, 

Прикарпат. Нац. 

Ун-т 

ім.В. Стефаника 

21.06.2022 У змісті ОНП ураховано досвід  Протокол 

засідання 

кафедри 

теорії і 

практики 

початкової 

освіти № 12 

від 21.06.2022 

3.  Зорієнтувати практичну 

підготовку здобувачів ОНП 

на конкретні бази практики, 

до яких доцільно додати 

регіональні центри 

оцінювання якості освіти 

Кухар Л. О.  

к.п.н., доц., 

провідний 

фахівець відділу 

банка тестових 

завдань Укр. 

центру 

оцінювання 

якості освіти 

21.06.2022 Основною базою практики здобувачів ОНП 

«Початкова освіта» визначено факультет ПТПО 

Донбаського державного педагогічного університету 

(спеціальність 013 Початкова освіта). Крім того, до 

змісту практичної підготовки буде внесено 

ознайомлення з діяльністю регіонального 

(Донецького) центру оцінювання якості освіти  

Протокол 

засідання 

кафедри 

теорії і 

практики 

початкової 

освіти № 12 

від 21.06.2022 

 

Гарант освітньо-наукової програми,  

доктор педагогічних наук, професор,  

завідувач кафедри теорії і практики початкової освіти  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»                                                       Гаврілова Л. Г. 


