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Відгук

на освітньо-професійну програму 013 Початкова освіта 
підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта 

у Коломийському навчально-науковому інституті ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Вища освіта -  невід'ємний інститут суспільства, зміст роботи якого зорієнтовано на формування

професіоналізму та становлення духовності майбутніх фахівців. В означеному контексті постає 

потреба в удосконаленні процесу фахової підготовки вчителів початкової школи.

Реальним кроком у розв’язанні цієї проблеми є запропонована до рецензування освітньо-професійна 

програма підготовки здобувачів вищої освіти 013 Початкова освіта.

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку бакалавра початкової освіти 

(професійна кваліфікація -  вчитель початкової школи; термін навчання - 3 роки 10 місяців; 240 

кредитів ЕКТС). Програма передбачає підготовку фахівців спроможних вирішувати професійні 

задачі та практичні проблеми у процесі педагогічної діяльності. Це зумовлює потребу у формуванні 

компетентностей необхідних для навчання учнів початкової школи освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової освіти, на рівні, що відповідає академічній та професійній 

кваліфікації. Актуальність програми засвідчує орієнтація підготовки вчителя на здійснення 

професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти.

У програмі конкретизовано цілі, визначено основні дисципліни/предметну галузь, які 

становлять основу освітньої програми, вказано потенційні галузі, де випускники зможуть 

працевлаштуватися.

Позитивним аспектом програми є те, що підготовка бакалавра з початкової освіти 

реалізовується на засадах студентоцентризму, практико-орієнтованості, компетентнісності, 

системності та інтегративності.

Безумовну перевагу освітньо-професійної програми вбачаємо в аргументованому визначенні 

системи оцінювання, чіткій узгодженості її компонентів зі структурою навчального плану, а також 

суттєве збільшення кількості годин на нвчальну і виробничу практику.

З огляду на структурованість змісту, ^збалансованість в опануванні загальних і професійних 

компетентностей майбутніх фахівців освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої 

, ревіти 013 Початкова освіта відповідає нормативно-правому забезпеченню освітньої галузі.
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