
Рецензія 

на освітньо-професійну програму 

«Початкова освіта» 
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за спеціальністю 013 Початкова освіта 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

Орієнтири державної політики в галузі вищої освіти скеровують ЗВО 

на підготовку фахівців із високим інтелектуальним потенціалом, 

розвинутими фаховими компетентностями, здатних до професійної 

самореалізації і саморозвитку. Вкрай актуальною стає підготовка магістрів 

початкової освіти, діяльність яких сприяє якісній реалізації концепції Нової 

української школи. Фахівець у галузі початкової освіти має набути фахових 

компетентностей, створювати психологічно комфортне освітнє середовище, 

використовувати сучасні освітні технології, встановлювати партнерську 

взаємодію з учасниками освітнього процесу, співпрацювати з іншими 

фахівцями для надання освітніх послуг відповідно до різноманітних потреб 

здобувачів початкової освіти.  

Розроблена кафедрою теорії і практики початкової освіти Державного 

вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет» освітньо-професійна програма «Початкова освіта» враховує 

потреби ринку освітніх послуг у цій площині. Пропонована програма 

складена логічно, у ній чітко взаємопов’язані компетентності і програмні 

результати навчання фахівця початкової освіти, які мають практико-

орієнтовний характер. Перелік освітніх компонентів, наведений в ОПП, 

віддзеркалює актуальні для галузі проблеми організації початкової освіти. 

Послідовність вивчення навчальних дисциплін та їх обсяг відповідають 

структурно-логічній схемі підготовки магістрів за спеціальністю 

013 Початкова освіта й покликані задовольнити запит на фахівця, здатного 

забезпечити сучасні підходи до навчання дітей молодшого шкільного віку. 

Заслуговують на увагу й сучасні підходи до підготовки магістра з 

початкової освіти (компетентнісний, системний, діяльнісний, 

праксеологічний, синергетичний, інформаційний), які сприяють науково-

дослідній підготовці здобувачів вищої освіти. 

Разом з позитивною оцінкою і визнанням готовності високого рівня 

використовувати освітньо-професійну програму «Початкова освіта» маємо 

зауваження до пункту 4 (матриця відповідності компетентностей та 

результатів навчання дескрипторам НРК. ЗК 5 за ОПП (здатність 

застосовувати softskills-навички в практичних ситуаціях) віднесено до 

дескрипторів «знання та автономія і відповідальність», тоді як вона більше 



властива дескрипторам «уміння та комунікація». Тож, уважаємо за потрібне 

внести зміни в матрицю. 

Незважаючи на висловлене зауваження, маємо підстави стверджувати, 

що освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності 

013 Початкова освіта в ДДПУ є актуальною, відповідає сучасним 

стандартам вищої освіти, і, як результат, забезпечить якісну підготовку 

фахівців вказаної спеціальності галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за 

освітнім ступенем «магістр». 
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