
Пропозиції та зміни, що вносяться в ОП «Дошкільна освіта» другого (маг.) рівня, 2022 

 

№ 

з/п 
Пропозиція 

Автор  

(хто 

вносить) 

Дата 

внесення 
Запроваджені зміни 

Документ, 

дата 

затвердження 

І.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Внести зміни в шаблон та зміст ОП 

відповідно до рішень та наказів ДДПУ 

за результатами проведених 

акредитаційних експертиз ОП маг.рівня 

1. Переглянути крайню дату 

розгляду/перегляду та затвердження 

ОП вченою радою ДДПУ - червень 

2022р.  (тобто до початку вступної 

компанії). 

- додати до ОП таблицю пропозицій та 

внесення змін  

 - розширити коло рецензентів 

- оновити перелік норм. документів, на 

підставі яких оновлюється ОП. 

- освітню кваліфікацію доповнити 

професійною - за умови  врахування в 

ОП Професійного стандарту 

- Передумови  вступу подати згідно з 

Правилами вступу 2022 року. 

1. Компетентності (ЗК, СК, ПК) та 

ПРН розділити на ті,  що  визначаються 

Стандартом ВО спец-ті та угоджуються 

з  Проф. стандартом, та ті, що  

формуються розробниками ОП 

самостійно відповідно до предметної 

спеціальності.  

Гарант ОП – 

Кахіані Ю.В. 

 

 

На підставі  

Наказу 

ДДПУ №13 

від 13.01.22  
«Щодо 

вдосконал. 

ОП» (за рез. 

акред  

експертиз); 

- Наказу 

ДДПУ від 

28.01.22 
«Щодо 

затвердженн

я  

переліку 

обов’язкових 

дисциплін»; 

згідно 

рекомендацій 

НМВ; 

ПЛАПК 

 

 

З 

28.01.2022.  

1. Визначено крайньою датою перегляду та 

затвердження ОП вченою радою ДДПУ - 

червень 2022р.; 

  - додано до ОП Таблицю пропозицій та 

внесення змін  

 - розширено коло рецензентів  

Чепіжко Тетяна Олександрівна –здобувач 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, 

відділення «Дошкільна освіта» ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний 

університет». 

- оновлено перелік нормативних документів, на 

підставі яких оновлюється ОП. 

- Передумови  вступу подано згідно з Правилами 

вступу 2022 року – вступне фахове випробування 

в ЗВО та мотиваційний лист 

2. Компетентності (ЗК, СК, ПК) та ПРН 

розподілено на:  
 ті,  що  визначаються Стандартом во 012 

Дошкільна освіта,  

та ті, що формуються розробниками ОП 

самостійно.    

3. Додано в ОП «Матрицю  відповідності 

компетентностей та програмних результатів 

навчання ОП дескрипторам НРК (знання, 

уміння, комунікація, автономність)»  (після  К та 

Прот. засід. 

каф. №12 

від 21.06. 2022  



2. Додати в ОП «Матрицю  

відповідності компетентностей та 

результатів навчання дескрипторам НРК 

(знання, уміння, комунікація, 

автономність)»  (після  К та ПРН).  

3. У структурі обов’язкової частини 

ОП передбачити розподіл ОК на цикли 

загальної та професійної підготовки. 

4. У змісті ОП передбачити не 

менше 54 кредитів ЄКТС на практичну 

підготовку (включно з кваліф. роботою) 

(для 012 ДО) або відповідно до вимог 

Стандарту спец.  

5. Передбачити на магістерському 

рівні формою атестації кваліфікаційну 

роботу (КР), підготовка якої має 

відбуватися упродовж періоду навч. 

(1,2,3с.)  
6. Внести зміни в перелік та обсяг 

загальноуніверситетських дисциплін, що є 

обов’язковими до вивч. всіма спец. галузі 

01 Освіта/ Педагогіка (в обсязі  не менше 18 

кредитів), та спрямовані на забезпечення 

загальної і псих.-пед. складової підготовки 

за другим (маг.) рівнем  

Загальна підготовка: 

ОК 1. Філософія освіти і науки (3 кр) 

ОК 2. Сучасні інформаційні технології (для 

професійної діяльності) (3 кр.) 

ОК 3. Іноземна мова  (для проф. діяльності) 

(3 кр.) 

Професійна підготовка  

ОК 4. Управління закладами освіти  (за 

типом закладу) (3 кр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРН).  

4. У структурі обов’язкової частини ОП 

виначено цикли загальної та професійної 

підготовки. 

5. У змісті ОП передбачено 54 кред. на 

практичну підготовку (включно з кваліф. 

роботою) (для 012 ДО):  
– виробнича (пед.) практична підготовка  - 36 кред. 

відповідно до вимог Стандарту спец.  

6. Визначено на маг. рівні формою атестації 

кваліфікаційну роботу (КР), підготовка якої 

буде відбуватись упродовж періоду навч. 18 

кред. (1,2,3 сем.)  - 12  тижнів. 

7. Внесено зміни в перелік  та обсяг 

загальноуніверситетських дисциплін, що є 

обов’язковими до вивч. та спрямовані на 

забезпечення заг. та псих.-пед. складової підготовки 

за другим (маг.) рівнем  

Загальна підготовка: 

ОК 1. Філософія освіти і науки (3 кр) 

ОК 2. Сучасні інформаційні технології (для проф. 

діяльності) (3 кр.) 

ОК 3. Іноземна мова  (для проф. діяльності) (3 кр.) 

Професійна підготовка  

ОК 4. Управління закладами освіти  (за типом 

закладу) (3 кр.) 

А також  

ОК 7. Мультидисциплінарні технології фахових 

методик дошкільної освіти (5 кр.) 

З метою забезпечення якісної підготовки КР 

включено: 

 ОК 8. Методологія наукових досліджень в 

дошкільній освіті (4 кр.) 

8. Вибіркову частину забезпечено в обсязі не 

менше 25%  - (24 кр.), та відображено модель 



А також  

ОК 7. Мультидисциплінарні технології 

фахових методик дошкільної освіти (5 кр.) 

З метою забезпечення якісної підготовки КР 

включено: 

 ОК 8. Методологія наукових досліджень в 

дошкільній освіті (4 кр.) 

7. Вибіркову частину забезпечити в 

обсязі не менше 25% (22,5 кр.), де 

передбачити відображення моделі вибору 

вибіркових компонентів (ВК) 

8. Орієнтовні переліки пропонованих 

вибіркових дисциплін подати у 

Додатках. 

9. Курсові роботи не планувати. 

 

вибору вибіркових компонентів (ВК). 

9. Орієнтовні переліки запропонованих 

вибіркових дисциплін подано у Додатках: А – 

ДШВ; Б. – ДФВ; В – блочний вибір. 
10. Курсові роботи не плануються, оскільки 

запровадж. КР. 

2.  Про оновлення складу робочої групи 

ОП  

 

Гарант ОП   Затвердити оновлений склад робочої групи ОП 

012 Дошкільна освіта: 

1. Кахіані Юлія Володимирівна  – гарант 

освітньої програми диплом в/о за спец.: 

Педагогіка і психологія (дошкільна); кандидат 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 

соціальна педагогіка (231 Соціальна робота), 

доцент кафедри дошкільної освіти – доцент 

кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи. 

Стаж науково-педагогічної роботи – 12 р. 

2. Курінна Світлана Миколаївна, диплом 

в/о за спец.: Педагогіка і психологія 

(дошкільна); доктор педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка 

(231 Соціальна робота), професор кафедри 

дошкільної освіти – професор кафедри 

дошкільної освіти та соціальної роботи. Стаж 

науково- педагогічної роботи – 28 р. 

Прот. засід. 

каф. №12 

від 21.06. 2022  



3. Алєко Оксана Анатоліївна –диплом в/о за 

спец.: Педагогіка і психологія (дошкільна); 

кандидат педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.05 соціальна педагогіка (231 Соціальна 

робота), доцент кафедри дошкільної освіти та 

соціальної роботи – доцент кафедри дошкільної 

освіти. Стаж науково-педагогічної роботи – 13 

р. 

4. Курінний Ян Віталійович, диплом в/о за 

спец.: Педагогіка і психологія (дошкільна); 

кандидат педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.05 соціальна педагогіка (231 Соціальна 

робота), доцент кафедри дошкільної освіти – 

доцент кафедри дошкільної освіти та соціальної 

роботи. Стаж науково- педагогічної роботи – 8 

р. 

5. Панасенко Елліна Анатоліївна, диплом 

в/о за спец.: Дошкільне виховання; доктор 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки (011 

Освітні, педагогічні науки), професор кафедри 

практичної психології. Стаж науково- 

педагогічної роботи – 22 р. 
3.  Про залучення до складу робочої групи 

ОП стейкхолдерів -  

 

 

Гарант ОП   Включити до складу робочої групи ОП таких 

стейкхолдерів: 

1. Безсонова Ольга Костянтинівна – 

завідувачка ЗДО № 67 «Сонячний» 

м. Краматорськ. 

2. Гусак Наталія Володимирівна – 

завідувачка відділення початкової освіти КЗ 

«Покровський педагогічний фаховий коледж». 

3.  Золоторьова Галина Яковлівна – 

завідувачка ЗДО № 3 «Ромашка» м. Слов’янськ. 

Прот. засід. 

каф. №12 

від 21.06. 2022  



4. Лугінець Наталія Вікторівна – директор 

Донецького обласного навчально-методичного 

центру психологічної служби системи освіти. 

5. Мащєнко Ніна Борисівна – завідувачка 

заочного відділення дошкільної освіти КЗ 

«Бахмутський педагогічний фаховий коледж». 

6. Стягунова Ольга Олександрівна – 

завідувач відділу дошкільної освіти Донецького 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

7. Тємнікова Інна Миколаївна – завідувач 

відділення дошкільної освіти та музичного 

мистецтва Дніпровський фаховий педагогічний 

коледж комунального закладу вищої освіти 

«Дніпровська академія непереривної освіти». 
4. . Про залучення у якості рецензентів нпп 

з іншого ЗВО з відповідною ОП 

професійною кваліфікацією 

  Залучено у якості рецензента науково-

педагогічного працівника з іншого ЗВО з 

відповідною ОП професійною кваліфікацією: 

Гнізділова Олена Анатоліївна – доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

дошкільної освіти Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. 

Короленка. 

Прот. засід. 

каф. №12 

від 21.06. 2022  

5. Акцентувати увагу на необхідності 

ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

актуальними проблемами дошкільної 

освіти та на необхідності оволодіння 

методиками комунікативної культури 

майбутніх керівників закладів 

дошкільної освіти 

Тємнікова 

І.М. – зав. від. 

ДО та муз. 

мист. Дніпр. 

фах. пед. 

коледж КЗ 

«Дніпр. акад. 

неперерв. 

освіти» 

 Взяти до уваги пропозицію стейкголдера Прот. засід. 

каф. №12 

від 21.06. 2022  

8. Пропозиція щодо збільшення здобувач  Взяти до уваги пропозицію стейкголдера Прот. засід. 



інформування студентства з 

вибірковими освітніми компонентами. 

Чепіжко 

Тетяна  
каф. №12 

від 21.06. 2022  
 Рекомендація збільшити кількість 

кредитів на фахові освітні компоненти, 

які  забезпечують інтеграційну складову 

в підготовці майбутніх фахівців 

дошкільної освіти. 

Гнізділова 

О.А. – докт. 

пед. наук, 

проф., зав. 

каф. ДО 

Полтав. 

нац.пед. ун-

ту ім. В. 

Короленка 

 Взяти до уваги пропозицію стейкголдера Прот. засід. 

каф. №12 

від 21.06. 2022  

Завідувач кафедри дошкільної освіти                        С.М. Курінна  

Гарант освітньої програми 012 Дошкільна освіта  Ю.В. Кахіані  


