
РЕЦЕНЗIЯ 

на освітньо-професійну програму «Початкова освіта» 

для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 013 Початкова освіта 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

 

Упродовж останніх років відбувається інтенсивний процес реформування 

системи освіти України на основі врахування загальноєвропейських тенденцій 

розвитку освіти, реалій вітчизняного освітнього простору. Стратегія розвитку та 

реформування системи початкової освіти зумовлює необхідність вдосконалення 

підготовки висококваліфікованих фахівців початкової освіти – магістрів, здатних 

забезпечувати освітній процес у початковій школі, розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 

освіти, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

знань, формування відповідних умінь i навичок професійної педагогічної 

діяльності.  

На вирішення цих та інших важливих завдань спрямована рецензована 

програма, що розроблена ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» освітньо-професійна програма «Початкова освіта» за спеціальністю 

013 Початкова освіта, мета  полягає в розвитку і вдосконаленні в учителя 

початкових класів професійної компетентності, дослідницьких навичок, 

прагнення навчатися впродовж життя й реалізувати державну інноваційну 

політику в галузі освіти на основі органічного поєднання освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності, що ґрунтується на принципах академічної 

доброчесності, демократії та євроінтеграції, патріотизмі й активній 

громадянській позиції і спрямована на формування та примноження 

інтелектуального, творчого і духовного потенціалу особистості здобувача 

початкової освіти, суспільне й економічне зростання регіону та країни.  

В освітній програмі схарактеризоване ресурсне забезпечення професійної 

підготовки, особливості викладання й оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти відповідно до державних стандартів та критеріїв якості 

сучасної вищої освіти. Важливою складовою підготовки магістрів визначено 

виробничу педагогічну практику, яка сприяє адаптації студентів до майбутньої 

професійної діяльності в обраній галузі і формуванню готовності бути агентами 

змін у Новій українській школі, яка знаходиться на етапі реформування.  



У програмі наведена інформація про придатність випускників до 

працевлаштування та подальшого навчання, ресурсне забезпечення реалізації 

програми. Вагомою перевагою освітньо-професійної програми є врахування 

вимог ринку праці щодо володіння випускниками загальними та спеціальними 

компетентностями, які повністю корелюють із програмними результатами 

навчання.  

Разом із високою оцінкою якості рецензованої ОПП маємо зауважити, що 

кваліфікація випускника, указана в ній, корелює з Професійним стандартом 

учителя – «вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», однак  

не відповідає Зміні № 10 до Національного класифікатора професій України 

(затвердженій наказом Міністерства економіки № 810 від 25.10.2021), де 

наведено кваліфікацію «вчитель початкової школи». Вважаємо, що кваліфікація 

випускника в ОПП має насамперед ураховувати потреби його працевлаштування. 

Аналогічну зміну пропонуємо внести і до пункту ОП «Придатність до 

працевлаштування», замінивши наведені шифри і назви професій «2320 Вчителі 

закладів загальної середньої освіти та спеціалізованої освіти. 233 Вчителі 

початкової школи та працівники закладів дошкільної освіти. 2331 Професіонали 

в галузі методів навчання. 2359 Інші професіонали в галузі освіти та навчання» 

більш чітким колом професій для працевлаштування випускників: «2331 Вчителі 

початкової школи. 235  Інші професіонали в галузі навчання». 

Отже, високо оцінюючи 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, вважаємо, що вона може бути рекомендована для впровадження в 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 
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