
РЕЦЕНЗIЯ 

на освітньо-професійну програму «Початкова освіта» 

для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 013 Початкова освіта 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

 

Реформування освітньої системи в Україні безпосередньо пов’язане з 

узгодженням змісту нової парадигми освіти з ідеями, моделями освіти в 

розвинених країнах світу, висуває перед педагогічними закладами вищої освіти 

низку вимог, що мають відповісти на суспільні запити щодо підготовки 

майбутніх фахівців освітньої галузі. Рецензована освітньо-професійна програма 

«Початкова освіта» за спеціальністю 013 Початкова освіта – це комплект 

документів, розроблений відповідно до чинної нормативно-правової бази 

кафедрою теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», що визначає зміст підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

У програмі подано заплановані результати засвоєння освітньо-професійної 

програми, що містять загальні та спеціальні компетентності залежно від 

обов’язкових навчальних дисциплін та курсів вільного вибору студентів. 

Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» укладена із дотриманням 

логічної послідовності опанування всіх її розділів; спирається на досягнення 

передових наукових шкіл, ураховує розвиток науки, культури, сучасних 

технологій, соціальної сфери, що комплексно забезпечує високий рівень 

підготовки майбутнього вчителя початкових класів закладу загальної середньої 

освіти.  

У варіативній частині вміщено дисципліни, що дозволяють реалізувати 

індивідуальну освітню траєкторію студента. У циклі практичної підготовки 

доречно передбачено виробничу (педагогічну) практичну підготовку (15 

кредитів), яка поєднана в часі з підготовкою кваліфікаційної роботи та 

уможливлює проведення наукових досліджень. Виробнича (педагогічна) 

практична підготовка закріплює знання та уміння, набуті здобувачами 

магістерського рівня вищої освіти під час теоретичних курсів, виробляють 

навички та сприяють комплексному формуванню загальних i спеціальних 

компетентностей майбутніх учителів початкових класів. Цінним є також 

упровадження до циклу професійної підготовки курсів «Інноваційні технології 

навчання освітніх галузей початкової школи», «Організація освітнього процесу 



початкової школи», які сприяють тісній взаємодії здобувачів магістерського 

рівня вищої освіти з фахівцями-практиками в галузі початкової освіти.  

Отже, вищенаведене дозволяє констатувати відповідність рецензованої 

освітньо-професійної програми «013 Початкова освіта» для здобуття другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта 

основним критеріям якості вищої освіти та може бути рекомендована для 

впровадження в ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ:                          В. В. Стрілець, учитель початкових класів  

Шандриголівської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів Лиманської міської 

ради Донецької області 

 

 

 

 

 


