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Результати анкетування зовнішніх стейкхолдерів 

 щодо змісту та структури ОПП «013 Початкова освіта» 
Онлайн-анкетування тривало з грудня 2020 -  липень 2021 року 

 

 

№ 

Категорія 

стейкхолдері

в 

 

Стейкхолдер 

1. Оцініть, будь ласка, наскільки 

профіль освітньої програми (мета, 

фокус програми) відповідають 

сучасним тенденціям розвитку 

регіонального ринку освітніх 

послуг? (1-5 балів) 

2. Оцініть, будь ласка, наскільки 

структура освітніх компонентів є 
логічною та цілісною? (1-5 балів) 

3. Які обов’язкові компоненти 

освітньої програми є 
актуальними для галузевого 

ринку праці? 
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Кардаш Марія 
Миколаївна, директор 

Комунального закладу 

«Луцький навчально-
виховний комплекс 

«Гімназія №14 імені 

Василя Сухомлинського» 

Луцької міської ради 
 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною та добре 
продуманою, максимально – 5 

балів 

Літературні студії. Україна і світ 
Основи педагогіки зі вступом до 

спеціальності 

Основи освітнього менеджменту. 
Освітнє лідерство.  

Основи педагогічних досліджень 

та академічного письма  

Основи педагогічної майстерності 
Методики навчання ОГ 

2. 2

. 
Бондар Віталій 

Олексійович, директор 

Комунального закладу 
загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Основи освітнього менеджменту. 

Освітнє лідерство.  

Методики навчання ОГ 
Основи педагогічних досліджень 

та академічного письма  

Основи педагогічної майстерності 
Пробні уроки та заняття в закладах 

загальної середньої освіт 

3.  Ковальчук Олег 

Олександрович, директор 
КЗ «Луцька гімназія № 21 

імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради» 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною та добре 

продуманою, максимально – 5 
балів 

Усі види практики 

Дисципліни психолого-
педагогічного циклу 

4.  Дубина Олександр 
Дмитрович, директор КЗ 

«НВК № 9 Луцької міської 

ради» 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною та добре 
продуманою, максимально – 5 

балів 

Методики навчання ОГ 
Основи освітнього менеджменту. 

Освітнє лідерство.  
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5.  Мороз Надія 

Дмитрівна, директор 

ЗЗСО «Берестечківський 
ліцей Берестечківської 

міської ради» 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Основи освітнього менеджменту. 

Освітнє лідерство.  

Методики навчання ОГ 
Основи педагогічних досліджень 

та академічного письма  

 

6.  

 

Бойчун Мирослава 
Костянтинівна, директор 

Боратинського ліцею 

Боратинської сільської 
ради 

Цілком відповідають – 5 балів  
5 балів (максим.) 

Педагогічна практика 
Дисципліни психолого-

педагогічного циклу 

Методики навчання ОГ 
 

7.  
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Соняк Наталія 

Леонідівна,  кандидат 

педагогічних наук, вчитель 
початкових класів 

Комунального закладу 

«Луцький навчально-
виховний комплекс №9 

Луцької міської ради» 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) ОК. ЦПП 38. Позакласна та 

позашкільна виховна робота  

ОК. ЦПП 39. Перші дні дитини в 

школі  

ОК. ЦПП 40. Педагогічна 

практика в закладах оздоровлення 

та відпочинку дітей  

ОК. ЦПП 41. Пробні уроки та 

заняття в закладах загальної 

середньої освіти ОК. ЦПП 42. 

Дослідницько-педагогічна 

практика у початковій школі  

ОК. ЦПП 43. Переддипломна 

(безперервна) практика 

8.  Матерецька Раїса 
Михайлівна, вчитель 

початкових класів Луцької 

спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №5 Луцької 

міської ради Волинської 

області (випускниця) 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Усі види практик  

Українська етнопедагогіка. 

Родинна педагогіка 

Основи освітнього менеджменту. 

Освітнє лідерство  

Основи педагогічних досліджень 

та академічного письма  

Психологія педагогічна, 

психодіагностика 
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9.  Кузьмінська Юлія 

Олександрівна, вчитель 

англійської мови Луцької 
спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №5 Луцької 

міської ради Волинської 
області (випускниця) 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Практика усного і писемного 

мовлення (іноземна мова) 

Цикл професійної підготовки 

(усі ОК) 

10.  
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Вілінська Наталія 

Вікторівна, вчитель 

початкових класів Закладу 
загальної середньої освіти 

Берестечківський ліцей 

Берестечківської міської 
ради Волинської області 

 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Цикл професійної підготовки 

(усі ОК) 

11.  Словік Оксана 

Миколаївна, вчитель 
початкових класів 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради» 

 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Цикл професійної підготовки 

(усі ОК) 

12.  Зелінська Олеся 

Іванівна, вчитель 
початкових класів 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 
«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Цикл професійної підготовки 

(усі ОК) 
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13.  Бугайчук Іванна 

Віталіївна, вчитель 

початкових класів 
Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Цикл професійної підготовки 

(усі ОК) 

14 Фокін Тетяна 
Леонідівна, вчитель 

початкових класів 

Комунального закладу 
загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Цикл професійної підготовки 

(усі ОК) 

15 Лішук Вероніка 

Валентинівна, вчитель 

початкових класів 
Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Цикл професійної підготовки 

(усі ОК) 

16 Багнюк Мирослава 
Іванівна, вчитель 

початкових класів 

Комунального закладу 
«Луцька гімназія № 18 

Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Цикл професійної підготовки 

(усі ОК) 
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17 

 

Кузьмич Ілона, педагог-

організатор ЗЗСО 

«Піщанський ліцей» 

Камінь-Каширського 

району (випускниця) 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Мистецькі та культурологічні 

студії 

Цикл професійної підготовки 
(усі ОК) 

Українознавство 

18 Ройко Андрій, вчитель 

інформатики КЗ «Луцька 

гімназія № 21 імені 

Михайла Кравчука 
Луцької міської ради» 

(випускник) 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Сучасні інформаційні технології 

навчання 

Цикл професійної підготовки 

(усі ОК) 

19 
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Семеног Олена 

Миколаївна, доктор 
педагогічних наук, 

професор Сумського 

державного університету 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною, добре 

продуманою,  цілісною  – 5 балів 

Літературні студії. Україна і світ 

Мистецькі та культурологічні 
студії 

Основи освітнього менеджменту. 

Освітнє лідерство 
Основи педагогічних досліджень 

та академічного письма  

20 Цюняк Оксана 

Петрівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

Прикарпатського 

національного 
університету імені Василя 

Стефаника 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною, добре 

продуманою,  цілісною  – 5 балів 

Основи освітнього менеджменту. 

Освітнє лідерство 
Основи педагогічних досліджень 

та академічного письма  

Усі види практичної підготовки  

21 Лякішева Анна 

Володимирівна, доктор 
педагогічних наук, 

професор кафедри 

соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи, 
Волинський національний 

університет імені Лесі 

Українки 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною, добре 

продуманою,  цілісною  – 5 балів 

Основи освітнього менеджменту. 

Освітнє лідерство.  
Методики навчання ОГ 

Основи педагогічних досліджень 

та академічного письма  

Основи педагогічної майстерності 
 



7 
 

22 Найда Руслана 

Григорівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
Відокремленого 

структурного підрозділу 

«Дубенський педагогічний 
фаховий коледж 

Рівненського державного 

гуманітарного 
університету» 

 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною, добре 

продуманою,  цілісною  – 5 балів 

Нормативні компоненти ОП циклу 

професійної підготовки в повній 

мірі забезпечують якісну 

підготовку фахівців у освітній 

галузі 01 «Освіта/Педагогіка», що 

відповідає вимогам ринку праці 

23 Багай Богдана 

Михайлівна, викладач 
вищої категорії, викладач-

методист Комунального 

закладу «Бродівський 

фаховий педагогічний 
коледж імені Маркіяна 

Шашкевича» Львівської 

обласної ради 
 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною, добре 

продуманою,  цілісною  – 5 балів 

Основи освітнього менеджменту. 

Освітнє лідерство.  
Основи педагогічних досліджень 

та академічного письма  

Основи педагогічної майстерності 

 

24 Мартинюк Алла 

Петрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри 

іноземної та української 

філології, Луцький 
національний технічний 

університет 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною, добре 

продуманою,  цілісною  – 5 балів 

Нормативні компоненти ОП циклу 

професійної підготовки в повній 

мірі забезпечують якісну 

підготовку фахівців у освітній 

галузі 01 «Освіта/Педагогіка», що 

відповідає вимогам ринку праці 
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25 

 

Бойко Марія 

Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і 

методики початкової та 

дошкільної освіти 
Тернопільського 

національного 

педагогічного 
університету імені 

Володимира Гнатюка 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною, добре 

продуманою,  цілісною  – 5 балів 

Нормативні компоненти ОП циклу 

професійної підготовки в повній 

мірі забезпечують якісну 

підготовку фахівців у освітній 

галузі 01 «Освіта/Педагогіка», що 

відповідає вимогам ринку праці. 

26 

 Н
а
у
к

о
в

о
-п

е
д
а
г
о

г
іч

н
і 

п
р

а
ц

ів
н

и
к

и
 

за
р

у
б

іж
н

и
х
 З

В
О

 

Красонь Катаржина, 
prof. dr hab, заступник 
декана з наукової роботи, 

Сілезький університет у 

Катовіце, Польща 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Літературні студії. Україна і світ 

Мистецькі та культурологічні 

студії 

 

27 Чижевський 
Фелікс, професор, доктор 

габілітований, професор, 

Університет Марії Кюрі-

Склодовської (UMCS), м. 
Люблін, Польща. 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є цілісною. 5 балів Нормативні компоненти ОП циклу 

професійної підготовки в повній 

мірі забезпечують якісну 

підготовку фахівців у освітній 

галузі 01 «Освіта/Педагогіка», що 

відповідає вимогам ринку праці 

28 
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Галина Фостаковська, 
виконавчий секретар 
правління ГО «Україно-

Американська асоціація 

працівників вищої школи» 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Літературні студії. Україна і світ 

Мистецькі та культурологічні 

студії 

 

29 Романюк Яна, керівник 
ГО «Волинський 

молодіжний центр 

YouthСфера» 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Основи педагогічної майстерності 

Пробні уроки та заняття в 

закладах загальної середньої 

освіти 
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30 Інна Осадченко, член 

Громадської організації 

«Міжнародна асоціація 
сучасної освіти, науки та 

культури» 

 

Цілком відповідають – 5 балів 5 балів (максим.) Нормативні компоненти ОП циклу 

професійної підготовки в повній 

мірі забезпечують якісну 

підготовку фахівців у освітній 

галузі 01 «Освіта/Педагогіка», що 

відповідає вимогам ринку праці. 

31 
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Поліщук Наталія 

Анатоліївна, завідувач 

науково-дослідної 

лабораторії освітніх 
інновацій Волинського 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 
 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною і 

цілісною. 5 балів 

Основи педагогічної майстерності 

Пробні уроки та заняття в 

закладах загальної середньої 

освіти 

32 Луцюк Анатолій 

Михайлович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри 

педагогіки і психології 

Волинського інституту 
післядипломної 

педагогічної освіти 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною і 

цілісною. 5 балів 

Літературні студії. Україна і світ 

Мистецькі та культурологічні 

студії 

 

33 Беспарточна Олена 

Іванівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології, 

педагогіки та філософії, 

керівник навчально-
методичного центру 

нормативно-правового 

забезпечення навчального 
процесу, Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 
Остроградського 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною і 

цілісною. 5 балів 

Нормативні компоненти ОП циклу 

професійної підготовки в повній 

мірі забезпечують якісну 

підготовку фахівців у освітній 

галузі 01 «Освіта/Педагогіка», що 

відповідає вимогам ринку праці 
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34 Філіпчук Георгій, 
доктор педагогічних наук, 

професор, академік АПН 
України, науковий 

співробітник відділу 

філософії освіти та 
освітніх технологій НДІУ 

Відповідають повністю – 5 балів Структура ОП є логічною. 5 балів Нормативні компоненти ОП циклу 

професійної підготовки в повній 

мірі забезпечують якісну 

підготовку фахівців у освітній 

галузі 01 «Освіта/Педагогіка», що 

відповідає вимогам ринку праці 

35 Вовк Мирослава 

Петрівна, доктор 

педагогічних наук, 
старший науковий 

співробітник, завідувач 

відділу змісту і технологій 
педагогічної освіти, 

Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН 
України 

 Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною. 5 балів Основи педагогічних досліджень та 

академічного письма 

 

36 Лавріненко Олександр 

Андрійович, доктор 

педагогічних наук, 
професор, головний 

науковий співробітник 

відділу теорії та практики 
педагогічної освіти 

Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН 

України 

Цілком відповідають – 5 балів Структура ОП є логічною. 5 балів Українська етнопедагогіка. 

Родинна педагогіка 

Основи педагогічних досліджень 

та академічного письма 

Основи педагогічної майстерності 

Пробні уроки та заняття в 

закладах загальної середньої 

освіти 
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№ 

Категорія 

стейкхолдері

в 

 

Стейкхолдер 

4. Які обов’язкові компоненти 

освітньої програми не є важливими 

для галузевого ринку праці? 

5. Обсяг кредитів на вивчення 

яких освітніх компонентів з 

обов’язкової частини доцільно 
збільшити, а яких - зменшити? 

6. Чи вважаєте Ви, що в освітній 

програмі доцільно вилучити деякі 

навчальні дисципліни? Якщо так, 
то які? 

1. 1
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Кардаш Марія 

Миколаївна, директор 

Комунального закладу 
«Луцький навчально-

виховний комплекс 

«Гімназія №14 імені 
Василя Сухомлинського» 

Луцької міської ради 

 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

 Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

2. 2
. 

Бондар Віталій 
Олексійович, директор 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 
«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 

Усі ОК мають важливе значення 
для якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Зменшити кількість кредитів з ОК 
«Історія педагогіки». 

Усі навчальні дисципліни є 
важливими 

3.  Ковальчук Олег 

Олександрович, директор 
КЗ «Луцька гімназія № 21 

імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради» 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 
учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

4.  Дубина Олександр 
Дмитрович, директор КЗ 

«НВК № 9 Луцької міської 

ради» 

Усі ОК мають важливе значення 
для якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Збільшити обсяг кредитів на 

вивчення методик навчання ОГ у 

початковій школі. 

Зменшити – на вивчення 

теоретичних дисициплін (Історія 

педагогіки, Етика.Філософія. 

Логіка) 

Доцільно вилучити ОК «Історія 
української державності та 

національної культури», який 

дублює зміст шкільної програми з 

історії України; більшість 
здобувачів за ОПП складали ЗНО з 

історії України. 

5.  Мороз Надія 

Дмитрівна, директор 

ЗЗСО «Берестечківський 

ліцей Берестечківської 
міської ради» 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Зменшити кількість кредитів з ОК 

«Історія педагогіки»  

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 
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6.  

 

Бойчун Мирослава 

Костянтинівна, директор 

Боратинського ліцею 
Боратинської сільської 

ради 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Збільшити обсяг кредитів на 

вивчення методик навчання ОГ у 

початковій школі. 

 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

7.  
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Соняк Наталія 

Леонідівна,  кандидат 
педагогічних наук, вчитель 

початкових класів 

Комунального закладу 
«Луцький навчально-

виховний комплекс №9 

Луцької міської ради» 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 
учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

8.  Матерецька Раїса 
Михайлівна, вчитель 

початкових класів Луцької 

спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів №5 Луцької 

міської ради Волинської 

області (випускниця) 

 Усі ОК мають важливе значення 
для якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Збільшити обсяг кредитів на 

вивчення методик навчання ОГ у 

початковій школі та на практичну 

підготовку. 

Зменшити – на вивчення 

теоретичних дисициплін (історія 

педагогіки, Етика.Філософія. 

Логіка, Соціологія. Політологія, 

Безпека життєдіяльності, ЦО та 

ООП). 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

9.  Кузьмінська Юлія 

Олександрівна, вчитель 
англійської мови Луцької 

спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №5 Луцької 
міської ради Волинської 

області (випускниця) 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 
учителя початкової школи 

Збільшити обсяг кредитів на 

вивчення методик навчання ОГ у 

початковій школі та на практичну 

підготовку. 

Зменшити – на вивчення 

теоретичних дисициплін (історія 

педагогіки, Етика.Філософія. 

Логіка, Соціологія. Політологія, 

Безпека життєдіяльності, ЦО та 

ООП). 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 
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Вілінська Наталія 

Вікторівна, вчитель 

початкових класів Закладу 
загальної середньої освіти 

Берестечківський ліцей 

Берестечківської міської 
ради Волинської області 

 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Збільшити обсяг кредитів на 

вивчення методик навчання ОГ у 

початковій школі та на практичну 

підготовку. 

Зменшити – на вивчення 

теоретичних дисициплін (історія 

педагогіки, Етика.Філософія. 

Логіка, Соціологія. Політологія, 

Безпека життєдіяльності, ЦО та 

ООП). 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

11.  Словік Оксана 

Миколаївна, вчитель 

початкових класів 

Комунального закладу 
загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 
 

Усі ОК мають важливе значення для 

якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Зменшити кількість кредитів з ОК 

«Історія педагогіки». 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

12.  Зелінська Олеся 

Іванівна, вчитель 

початкових класів 
Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Збільшити обсяг кредитів на 

вивчення методик навчання ОГ у 

початковій школі та на практичну 

підготовку. 

Зменшити – на вивчення 

теоретичних дисициплін (історія 

педагогіки, Етика.Філософія. 

Логіка, Соціологія. Політологія, 

Безпека життєдіяльності, ЦО та 

ООП). 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 
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13.  Бугайчук Іванна 

Віталіївна, вчитель 

початкових класів 
Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Обсяг кредитів на вивчення 

освітніх компонентів з 

нормативної частини є в достатній 

кількості, щоби досягти заявленої 

мети ОП 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

14 Фокін Тетяна 
Леонідівна, вчитель 

початкових класів 

Комунального закладу 
загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Усі ОК мають важливе значення 
для якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Збільшити обсяг кредитів на 

вивчення методик навчання ОГ у 

початковій школі та на практичну 

підготовку. 

Зменшити – на вивчення 

теоретичних дисициплін (історія 

педагогіки, Етика.Філософія. 

Логіка, Соціологія. Політологія, 

Безпека життєдіяльності, ЦО та 

ООП). 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

15 Лішук Вероніка 

Валентинівна, вчитель 
початкових класів 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 
«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 
учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Доцільно вилучити ОК «Історія 

української державності та 
національної культури», який 

дублює зміст шкільної програми з 

історії України; 

 

16 Багнюк Мирослава 

Іванівна, вчитель 

початкових класів 

Комунального закладу 
«Луцька гімназія № 18 

Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 
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17 

 

Кузьмич Ілона, педагог-

організатор ЗЗСО 

«Піщанський ліцей» 

Камінь-Каширського 

району (випускниця) 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Доцільно вилучити ОК «Історія 

української державності та 

національної культури», який 
дублює зміст шкільної програми з 

історії України; 

18 Ройко Андрій, вчитель 

інформатики КЗ «Луцька 

гімназія № 21 імені 

Михайла Кравчука 
Луцької міської ради» 

(випускник) 

Включені навчальні дисципліни до 

ОП є важливими для галузевого 

ринку праці 

Обсяг кредитів на вивчення 

освітніх компонентів з 

нормативної частини є в достатній 

кількості, щоби досягти заявленої 

мети ОП 

Запропонований перелік 

навчальних дисциплін забезпечує 

формування  компетентностей в 

повному обсязі 

19 
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Семеног Олена 

Миколаївна, доктор 
педагогічних наук, 

професор Сумського 

державного університету 

Усі ОК мають важливе значення 

для якісної підготовки майбутнього 
учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

20 Цюняк Оксана 
Петрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Прикарпатського 
національного 

університету імені Василя 

Стефаника 

Усі ОК мають важливе значення для 
якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Зменшити кількість кредитів з ОК 

«Історія педагогіки»  

Доцільно вилучити ОК «Історія 
української державності та 

національної культури», який 

дублює зміст шкільної програми з 
історії України; 

 

21 Лякішева Анна 
Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 
соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи, 

Волинський національний 

університет імені Лесі 
Українки 

Важливими для галузевого ринку 
праці є усі навчальні дисципліни ОП 

Обсяг кредитів на вивчення 

освітніх компонентів з 

нормативної частини є в достатній 

кількості, щоби досягти заявленої 

мети ОП 

Запропонований перелік 

навчальних дисциплін забезпечує 

формування  компетентностей в 

повному обсязі 
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22 Найда Руслана 

Григорівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
Відокремленого 

структурного підрозділу 

«Дубенський педагогічний 
фаховий коледж 

Рівненського державного 

гуманітарного 
університету» 

 

Включені навчальні дисципліни до 

ОП є важливими галузевого ринку 

праці 

Зменшити кількість кредитів з ОК 

«Історія педагогіки»  

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

23 Багай Богдана 

Михайлівна, викладач 
вищої категорії, викладач-

методист Комунального 

закладу «Бродівський 

фаховий педагогічний 
коледж імені Маркіяна 

Шашкевича» Львівської 

обласної ради 
 

 

Усі ОК мають важливе значення для 

якісної підготовки майбутнього 
учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими  

24 Мартинюк Алла 

Петрівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 

іноземної та української 
філології, Луцький 

національний технічний 

університет 

 

Включені навчальні дисципліни до 

ОП є важливими для галузевого 
ринку праці 

Обсяг кредитів на вивчення 

освітніх компонентів з 

нормативної частини є в достатній 

кількості, щоби досягти заявленої 

мети ОП 

Запропонований перелік 

навчальних дисциплін забезпечує 

формування  компетентностей в 

повному обсязі 
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25 

 

Бойко Марія 

Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і 

методики початкової та 

дошкільної освіти 
Тернопільського 

національного 

педагогічного 
університету імені 

Володимира Гнатюка 

 

 
 

 

Усі ОК мають важливе значення для 

якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Збільшити обсяг кредитів на 

вивчення методик навчання ОГ у 

початковій школі та на практичну 

підготовку. 

Зменшити – на вивчення 

теоретичних дисициплін (історія 

педагогіки, Етика.Філософія. 

Логіка, Соціологія. Політологія, 

Безпека життєдіяльності, ЦО та 

ООП). 

Доцільно вилучити ОК «Історія 

української державності та 

національної культури», який 
дублює зміст шкільної програми з 

історії України; 
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Красонь Катаржина, 
prof. dr hab, заступник 
декана з наукової роботи, 

Сілезький університет у 

Катовіце, Польща 
 

 

Усі ОК мають важливе значення для 

якісної підготовки майбутнього 
учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

27 Чижевський 

Фелікс, професор, доктор 
габілітований, професор, 

Університет Марії Кюрі-

Склодовської (UMCS), м. 
Люблін, Польща. 

Усі ОК мають важливе значення для 

якісної підготовки майбутнього 
учителя початкової школи 

Зменшити кількість кредитів з ОК 

«Історія педагогіки»  

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 
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Галина Фостаковська, 
виконавчий секретар 

правління ГО «Україно-
Американська асоціація 

працівників вищої школи» 

Усі ОК мають важливе значення для 

якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

29 Романюк Яна, керівник 

ГО «Волинський 
молодіжний центр 

YouthСфера» 

Усі ОК мають важливе значення для 

якісної підготовки майбутнього 
учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими 



18 
 

30 Інна Осадченко, член 

Громадської організації 

«Міжнародна асоціація 
сучасної освіти, науки та 

культури» 

 

Усі ОК мають важливе значення для 

якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Збільшити обсяг кредитів на 

вивчення методик навчання ОГ у 

початковій школі та на практичну 

підготовку. 

Зменшити – на вивчення 

теоретичних дисициплін (історія 

педагогіки, Етика.Філософія. 
Логіка, Соціологія. Політологія, 

Безпека життєдіяльності, ЦО та 

ООП 
 

 

Нормативні компоненти ОП циклу 

професійної підготовки в повній 

мірі забезпечують якісну 

підготовку фахівців у освітній 

галузі 01 «Освіта/Педагогіка», що 

відповідає вимогам ринку праці. 
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Поліщук Наталія 

Анатоліївна, завідувач 
науково-дослідної 

лабораторії освітніх 

інновацій Волинського 

інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

 

Включені навчальні дисципліни до 

ОП є важливими галузевого ринку 
праці 

Збільшити обсяг кредитів на 

вивчення методик навчання ОГ у 

початковій школі та на практичну 

підготовку. 

Зменшити – на вивчення 

теоретичних дисициплін (історія 
педагогіки, Етика.Філософія. 

Логіка, Соціологія. Політологія, 

Безпека життєдіяльності, ЦО та 

ООП). 

 Усі навчальні дисципліни є 

важливими 

32 Луцюк Анатолій 

Михайлович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 
педагогіки і психології 

Волинського інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 

Усі ОК мають важливе значення для 

якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими. 
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33 Беспарточна Олена 

Іванівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри психології, 

педагогіки та філософії, 

керівник навчально-
методичного центру 

нормативно-правового 

забезпечення навчального 
процесу, Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

Усі ОК мають важливе значення для 

якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Доцільно вилучити ОК «Історія 

української державності та 

національної культури», який 
дублює зміст шкільної програми з 

історії України; більшість 

здобувачів за ОПП складали ЗНО з 
історії України. 

 

34 Філіпчук Георгій, 
доктор педагогічних наук, 

професор, академік АПН 

України, науковий 
співробітник відділу 

філософії освіти та 

освітніх технологій НДІУ 

Включені навчальні дисципліни до 

ОП є важливими галузевого ринку 

праці 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Нормативні компоненти ОП циклу 

професійної підготовки в повній 

мірі забезпечують якісну 

підготовку фахівців у освітній 

галузі 01 «Освіта/Педагогіка», що 

відповідає вимогам ринку праці 

35 Вовк Мирослава 
Петрівна, доктор 

педагогічних наук, 

старший науковий 
співробітник, завідувач 

відділу змісту і технологій 

педагогічної освіти, 
Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН 

України 

 Усі ОК мають важливе значення для 
якісної підготовки майбутнього 

учителя початкової школи 

Зменшити кількість кредитів з ОК 
«Історія педагогіки»  

Усі навчальні дисципліни є 

важливими. 
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36 Лавріненко Олександр 

Андрійович, доктор 

педагогічних наук, 
професор, головний 

науковий співробітник 

відділу теорії та практики 
педагогічної освіти 

Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН 

України 

Включені навчальні дисципліни до 

ОП є важливими галузевого ринку 

праці 

Розподіл навчальних кредитів є 

збалансованим 

Усі навчальні дисципліни є 

важливими. 
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№ 

Категорія 

стейкхолдері

в 

 

Стейкхолдер 

7. Які вибіркові компоненти є 

найактуальнішими для регіонального 

ринку праці? 

8. Які вибіркові компоненти не є 

актуальні для регіонального ринку 

праці? 

  9. Які, на Вашу думку, потрібно 

запровадити нові навчальні 

дисципліни (вкажіть орієнтовну 
назву): 

1. 1
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Кардаш Марія 

Миколаївна, директор 

Комунального закладу 
«Луцький навчально-

виховний комплекс 

«Гімназія №14 імені 
Василя Сухомлинського» 

Луцької міської ради 

 

Блоки дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти відповідно 

до професійних кваліфікацій: 
вчитель англійської мови, вчитель 

інформатики, керівник гуртка 

українознавства 

Не виявлено Включити у структуру ОПП 

ОК «Верховенство права у 

громадянському суспільстві» 

2. 2
. 

Бондар Віталій 
Олексійович, директор 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 
«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 

Країнознавство та англомовна дитяча 
літератур 

Інформаційні технології в освіті та 

адміністрування комп'ютерних 
мереж і систем 

Сценічні та хореографічні технології 

гурткової роботи у ЗЗСО 

На мою думку, усі вибіркові 
компоненти є актуальними на 

ринку праці 

Інтегрувати зміст краєзнавчої та 
природознавчої практики у 

виховну практику та включити до 

змісту ОПП за такою 
назвою:«Виховна робота». 

3.  Ковальчук Олег 
Олександрович, директор 

КЗ «Луцька гімназія № 21 

імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради» 

Українознавство з методикою 
викладання  

Етнографія та фольклор України  

Декоративно-прикладне мистецтво з 

методикою викладання 
Сценічні та хореографічні технології 

гурткової роботи у ЗЗСО 

Немає  Включити у структуру ОПП 

ОК «Верховенство права у 

громадянському суспільстві» 

4.  Дубина Олександр 

Дмитрович, директор КЗ 
«НВК № 9 Луцької міської 

ради» 

Українознавство з методикою 

викладання  
Етнографія та фольклор України  

Декоративно-прикладне мистецтво з 

методикою викладання 
Сценічні та хореографічні технології 

гурткової роботи у ЗЗСО 

Не виявлено Інтегрувати зміст краєзнавчої та 

природознавчої практики у 
виховну практику та включити до 

змісту ОПП за такою 

назвою:«Виховна робота». 
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5.  Мороз Надія 

Дмитрівна, директор 

ЗЗСО «Берестечківський 
ліцей Берестечківської 

міської ради» 

Блоки дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти відповідно до 

професійних кваліфікацій: вчитель 
англійської мови, вчитель 

інформатики, керівник гуртка 

українознавства 

Не виявлено Включити у структуру ОПП 

ОК «Верховенство права у 

громадянському суспільстві» 

6.  

 

Бойчун Мирослава 
Костянтинівна, директор 

Боратинського ліцею 

Боратинської сільської 
ради 

Блоки дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти відповідно до 

професійних кваліфікацій: вчитель 

англійської мови, вчитель 
інформатики, керівник гуртка 

українознавства 

Усі вибіркові компоненти є 

актуальними на ринку праці 

Інтегрувати зміст краєзнавчої та 
природознавчої практики у 

виховну практику та включити до 

змісту ОПП за такою 
назвою:«Виховна робота». 

7.  
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 Соняк Наталія 

Леонідівна,  кандидат 
педагогічних наук, вчитель 

початкових класів 

Комунального закладу 
«Луцький навчально-

виховний комплекс №9 

Луцької міської ради» 

Блоки дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти відповідно до 
професійних кваліфікацій: вчитель 

англійської мови, вчитель 

інформатики, керівник гуртка 
українознавства 

Актуальними є усі вибіркові 

дисципліни на ринку праці 

Включити у структуру ОПП 

(цикл професійної підготовки) 

ОК«Основи педагогічної 

діяльності в інклюзивному 

освітньому середовищі» 

8.  Матерецька Раїса 
Михайлівна, вчитель 

початкових класів Луцької 

спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №5 Луцької 
міської ради Волинської 

області (випускниця) 

Блоки дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти відповідно до 

професійних кваліфікацій: вчитель 

англійської мови, вчитель 

інформатики, керівник гуртка 
українознавства 

На мою думку, усі вибіркові 

компоненти є актуальними на 

ринку праці 

Включити у структуру ОПП 

ОК «Методика викладання 

інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 

9.  Кузьмінська Юлія 

Олександрівна, вчитель 
англійської мови Луцької 

спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №5 Луцької 
міської ради Волинської 

області (випускниця) 

Блоки дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти відповідно до 
професійних кваліфікацій: вчитель 

англійської мови, вчитель 

інформатики, керівник гуртка 
українознавства 

Не виявлено Включити у структуру ОПП (цикл 

професійної підготовки) ОК 
«Основи педагогічної діяльності в 

інклюзивному освітньому 

середовищі» 
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Вілінська Наталія 

Вікторівна, вчитель 

початкових класів Закладу 
загальної середньої освіти 

Берестечківський ліцей 

Берестечківської міської 
ради Волинської області 

 

Блоки дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти відповідно до 

професійних кваліфікацій: вчитель 
англійської мови, вчитель 

інформатики, керівник гуртка 

українознавства 

На мою думку, усі вибіркові 

компоненти є актуальними на 

ринку праці 

Інтегрувати зміст краєзнавчої та 

природознавчої практики у 

виховну практику та включити до 
змісту ОПП за такою 

назвою:«Виховна робота». 

11.  Словік Оксана 

Миколаївна, вчитель 
початкових класів 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 
«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 

 

Блоки дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти відповідно до 
професійних кваліфікацій: вчитель 

англійської мови, вчитель 

інформатики, керівник гуртка 
українознавства 

Не виявлено Включити у структуру ОПП 

(цикл професійної підготовки) 

ОК «Основи педагогічної 

діяльності в інклюзивному 

освітньому середовищі» 

12.  Зелінська Олеся 
Іванівна, вчитель 

початкових класів 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 
«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Блоки дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти відповідно до 

професійних кваліфікацій: вчитель 

англійської мови, вчитель 

інформатики, керівник гуртка 
українознавства 

На мою думку, усі вибіркові 

компоненти є актуальними на 

ринку праці 

Включити у структуру ОПП 
ОК «Верховенство права у 

громадянському суспільстві» 

13.  Бугайчук Іванна 

Віталіївна, вчитель 

початкових класів 
Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Українознавство з методикою 

викладання  

Етнографія та фольклор України  
Декоративно-прикладне мистецтво з 

методикою викладання 

Сценічні та хореографічні технології 
гурткової роботи у ЗЗСО 

Не виявлено Інтегрувати зміст краєзнавчої та 

природознавчої практики у 

виховну практику та включити до 
змісту ОПП за такою назвою: 

«Виховна робота». 
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14 Фокін Тетяна 

Леонідівна, вчитель 

початкових класів 
Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Інформатика та програмування з 

методикою навчання  

Прикладне та системне програмне 
забезпечення  

Інформаційні технології в освіті та 

адміністрування комп'ютерних мереж 
і систем  

Комп’ютерна графіка та веб-

технології 

Не виявлено Включити у структуру ОПП 

ОК «Методика викладання 

інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 

15 Лішук Вероніка 
Валентинівна, вчитель 

початкових класів 

Комунального закладу 
загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Українознавство з методикою 
викладання  

Етнографія та фольклор України  

Декоративно-прикладне мистецтво з 
методикою викладання 

 

На мою думку, усі вибіркові 

компоненти є актуальними на 

ринку праці 

Перелік навчальних дисциплін є 

вичерпним для забезпечення 

досягнення програмних 

результатів навчання 

16 Багнюк Мирослава 

Іванівна, вчитель 

початкових класів 
Комунального закладу 

«Луцька гімназія № 18 

Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Блоки вибіркових дисциплін в 

повному обсязі забезпечують потреби 

регіонального ринку праці у 
підготовці конкурентоспроможних 

фахівцях спеціальності 013 Початкова 

освіта 

Не виявлено Інтегрувати зміст краєзнавчої та 

природознавчої практики у 

виховну практику та включити до 
змісту ОПП за такою назвою: 

«Виховна робота». 

17 

 

Кузьмич Ілона, педагог-

організатор ЗЗСО 

«Піщанський ліцей» 

Камінь-Каширського 

району (випускниця) 

Країнознавство та англомовна дитяча 

літератур 
Інформаційні технології в освіті та 

адміністрування комп'ютерних 

мереж і систем 
Сценічні та хореографічні технології 

гурткової роботи у ЗЗСО 

Актуальними є усі вибіркові 

дисципліни на ринку праці 

Перелік навчальних дисциплін є 

вичерпним для забезпечення 

досягнення програмних 

результатів навчання 
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18 Ройко Андрій, вчитель 

інформатики КЗ «Луцька 

гімназія № 21 імені 
Михайла Кравчука 

Луцької міської ради» 

(випускник) 

На мою думку, блоки вибіркових 

дисциплін в повному обсязі 

забезпечують потреби регіонального 
ринку праці у підготовці 

конкурентоспроможних фахівцях 

спеціальності 013 Початкова освіта 

Не виявлено Перелік навчальних дисциплін є 

вичерпним для забезпечення 

досягнення програмних 

результатів навчання 

19 

   

Н
а

у
к

о
в

о
-п

е
д
а
г
о

г
іч

н
і 

т
а
 п

е
д
а
г
о
г
іч

н
і 

п
р

а
ц

ів
н

и
к

и
 т

-з
а

к
л

а
д
ів

 в
и

щ
о
ї 

т
а
 ф

а
х
о
в

о
ї 

п
е
р

е
д

в
и

щ
о
ї 

о
с
в

іт
и

 У
к

р
а
їн

и
  

Семеног Олена 
Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, 

професор Сумського 
державного університету 

Країнознавство та англомовна дитяча 
літератур 

Інформаційні технології в освіті та 

адміністрування комп'ютерних 
мереж і систем 

Сценічні та хореографічні технології 

гурткової роботи у ЗЗСО 

На мою думку, усі вибіркові 

компоненти є актуальними на 

ринку праці 

Включити у структуру ОПП (цикл 
професійної підготовки) ОК 

«Основи педагогічної діяльності в 

інклюзивному освітньому 
середовищі» 

 

20 Цюняк Оксана 
Петрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Прикарпатського 
національного 

університету імені Василя 

Стефаника 

Блоки вибіркових дисциплін в 
повному обсязі забезпечують потреби 

регіонального ринку праці у 

підготовці конкурентоспроможних 
фахівцях спеціальності 013 Початкова 

освіта 

Не виявлено Перелік навчальних дисциплін є 

вичерпним для забезпечення 

досягнення програмних 

результатів навчання 

21 Лякішева Анна 
Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 

соціальної роботи та 
педагогіки вищої школи, 

Волинський національний 

університет імені Лесі 
Українки 

Українознавство з методикою 
викладання  

Етнографія та фольклор України  

Декоративно-прикладне мистецтво з 

методикою викладання 
 

Актуальними є усі вибіркові 

дисципліни на ринку праці 

Включити у структуру ОПП 

ОК «Методика викладання 

інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 
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22 Найда Руслана 

Григорівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
Відокремленого 

структурного підрозділу 

«Дубенський педагогічний 
фаховий коледж 

Рівненського державного 

гуманітарного 
університету» 

 

Країнознавство та англомовна дитяча 

літератур 

Інформаційні технології в освіті та 
адміністрування комп'ютерних 

мереж і систем 

Сценічні та хореографічні технології 
гурткової роботи у ЗЗСО 

На мою думку, усі вибіркові 

компоненти є актуальними на 

ринку праці 

Включити у структуру ОПП (цикл 

професійної підготовки) ОК 

«Основи педагогічної діяльності в 
інклюзивному освітньому 

середовищі» 

 

23 Багай Богдана 

Михайлівна, викладач 
вищої категорії, викладач-

методист Комунального 

закладу «Бродівський 

фаховий педагогічний 
коледж імені Маркіяна 

Шашкевича» Львівської 

обласної ради 
 

Українознавство з методикою 

викладання  
Етнографія та фольклор України  

Декоративно-прикладне мистецтво з 

методикою викладання 

 

Не виявлено Включити у структуру ОПП 

ОК «Методика викладання 

інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 

24 Мартинюк Алла 

Петрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри 

іноземної та української 

філології, Луцький 
національний технічний 

університет 

 

Блоки вибіркових дисциплін в 

повному обсязі забезпечують потреби 

регіонального ринку праці у 
підготовці конкурентоспроможних 

фахівцях спеціальності 013 Початкова 

освіта 

Актуальними є усі вибіркові 

дисципліни на ринку праці 

Включити у структуру ОПП (цикл 

професійної підготовки) ОК 

«Основи педагогічної діяльності в 
інклюзивному освітньому 

середовищі» 
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25 

 

Бойко Марія 

Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і 

методики початкової та 

дошкільної освіти 
Тернопільського 

національного 

педагогічного 
університету імені 

Володимира Гнатюка 

 

 
 

 

 

Українознавство з методикою 

викладання  

Етнографія та фольклор України  
Декоративно-прикладне мистецтво з 

методикою викладання 

 

Не виявлено Включити у структуру ОПП 

ОК «Методика викладання 

інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 
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Красонь Катаржина, 
prof. dr hab, заступник 

декана з наукової роботи, 

Сілезький університет у 
Катовіце, Польща 

Країнознавство та англомовна дитяча 
літератур 

Інформаційні технології в освіті та 

адміністрування комп'ютерних 
мереж і систем 

 

На мою думку, усі вибіркові 

компоненти є актуальними на 

ринку праці 

Перелік навчальних дисциплін є 

вичерпним для забезпечення 

досягнення програмних 

результатів навчання 

27 Чижевський 

Фелікс, професор, доктор 
габілітований, професор, 

Університет Марії Кюрі-

Склодовської (UMCS), м. 
Люблін, Польща. 

Блоки вибіркових дисциплін в 

повному обсязі забезпечують потреби 
регіонального ринку праці у 

підготовці конкурентоспроможних 

фахівцях спеціальності 013 Початкова 
освіта 

На мою думку, усі вибіркові 

компоненти є актуальними на 

ринку праці 

Включити у структуру ОПП 

(цикл професійної підготовки) 

ОК «Основи педагогічної 

діяльності в інклюзивному 

освітньому середовищі» 
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 Галина Фостаковська, 

виконавчий секретар 

правління ГО «Україно-
Американська асоціація 

працівників вищої школи» 

Блоки вибіркових дисциплін в 

повному обсязі забезпечують потреби 

регіонального ринку праці у 
підготовці конкурентоспроможних 

фахівцях спеціальності 013 Початкова 

освіта 

 

Актуальними є усі вибіркові 

дисципліни на ринку праці 

Включити у структуру ОПП (цикл 

професійної підготовки) ОК 

«Основи педагогічної діяльності в 
інклюзивному освітньому 

середовищі» 
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29 Романюк Яна, керівник 

ГО «Волинський 

молодіжний центр 
YouthСфера» 

Блоки дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти відповідно 

до професійних кваліфікацій: 
вчитель англійської мови, вчитель 

інформатики, керівник гуртка 

українознавства 

Не виявлено Включити у структуру ОПП 

ОК «Верховенство права у 

громадянському суспільстві» 

30 Інна Осадченко, член 
Громадської організації 

«Міжнародна асоціація 

сучасної освіти, науки та 
культури» 

 

Інформаційні технології в освіті та 
адміністрування комп'ютерних 

мереж і систем 

Сценічні та хореографічні технології 
гурткової роботи у ЗЗСО 

На мою думку, усі вибіркові 
компоненти є актуальними на 

ринку праці 

Перелік навчальних дисциплін є 
вичерпним для забезпечення 

досягнення програмних 

результатів навчання 
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Поліщук Наталія 
Анатоліївна, завідувач 

науково-дослідної 

лабораторії освітніх 
інновацій Волинського 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Українознавство з методикою 
викладання  

Етнографія та фольклор України  

Декоративно-прикладне мистецтво з 
методикою викладання 

Сценічні та хореографічні технології 

гурткової роботи у ЗЗСО 

Немає  Інтегрувати зміст краєзнавчої та 
природознавчої практики у 

виховну практику та включити до 

змісту ОПП за такою 
назвою:«Виховна робота». 

 

32 Луцюк Анатолій 

Михайлович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 
педагогіки і психології 

Волинського інституту 

післядипломної 
педагогічної освіти 

Українознавство з методикою 

викладання  

Етнографія та фольклор України  

Декоративно-прикладне мистецтво з 
методикою викладання 

Сценічні та хореографічні технології 

гурткової роботи у ЗЗСО 

Не виявлено Перелік навчальних дисциплін є 

вичерпним для забезпечення 

досягнення програмних 

результатів навчання 
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33 Беспарточна Олена 

Іванівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри психології, 

педагогіки та філософії, 

керівник навчально-
методичного центру 

нормативно-правового 

забезпечення навчального 
процесу, Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 

Остроградського 

Блоки дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти відповідно до 

професійних кваліфікацій: вчитель 
англійської мови, вчитель 

інформатики, керівник гуртка 

українознавства 

Не виявлено Включити у структуру ОПП 

ОК «Верховенство права у 

громадянському суспільстві» 

34 Філіпчук Георгій, 
доктор педагогічних наук, 

професор, академік АПН 

України, науковий 
співробітник відділу 

філософії освіти та 

освітніх технологій НДІУ 

Блоки дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти відповідно до 

професійних кваліфікацій: вчитель 

англійської мови, вчитель 
інформатики, керівник гуртка 

українознавства 

Усі вибіркові компоненти є 

актуальними на ринку праці 

Включити у структуру ОПП 

ОК «Методика викладання 

інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 

35 Вовк Мирослава 
Петрівна, доктор 

педагогічних наук, 

старший науковий 
співробітник, завідувач 

відділу змісту і технологій 

педагогічної освіти, 
Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН 

України 

Блоки дисциплін вільного вибору 
здобувачів вищої освіти відповідно до 

професійних кваліфікацій: вчитель 

англійської мови, вчитель 
інформатики, керівник гуртка 

українознавства 

Актуальними є усі вибіркові 

дисципліни на ринку праці 

Включити у структуру ОПП 

(цикл професійної підготовки) 

ОК «Основи педагогічної 

діяльності в інклюзивному 

освітньому середовищі» 
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36 Лавріненко Олександр 

Андрійович, доктор 

педагогічних наук, 
професор, головний 

науковий співробітник 

відділу теорії та практики 
педагогічної освіти 

Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН 

України 

Блоки дисциплін вільного вибору 

здобувачів вищої освіти відповідно до 

професійних кваліфікацій: вчитель 
англійської мови, вчитель 

інформатики, керівник гуртка 

українознавства 

На мою думку, усі вибіркові 

компоненти є актуальними на 

ринку праці 

Включити у структуру ОПП 

ОК «Методика викладання 

інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 

\ 
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№ 

Категорія 

стейкхолдері

в 

 

Стейкхолдер 

10. Що потрібно змінити під час 

практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти за освітньою 
програмою відповідно до вимог 

ринку праці? 

11. Запропонуйте, будь ласка, які 

нові компетентності майбутнього 

фахівця мала б сформувати 
освітня програма з метою його 

конкурентоздатності на ринку 

праці. 

12. До яких видів освітньої 

діяльності коледжу Ви хотіли б 

бути залучені? 

1. 1
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Кардаш Марія 

Миколаївна, директор 

Комунального закладу 

«Луцький навчально-
виховний комплекс 

«Гімназія №14 імені 

Василя Сухомлинського» 
Луцької міської ради 

 

Удосконалювати  форми практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти 

відповідно до ринку праці 

СК-3. Здатність до інтеграції та 
реалізації предметних знань як 

основи змісту освітніх галузей 

Державного стандарту початкової 
освіти: мовно-літературної, 

математичної, природничої, 

технологічної, інформатичної, 
соціальної і 

здоров’язбережувальної, 

громадянської та історичної, 

мистецької, фізкультурної. 

Теоретична підготовка здобувачів 
вищої освіти (викладацька 

діяльність) 

2. 2

. 
Бондар Віталій 

Олексійович, директор 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 
«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 

Ввести нову спеціалізацію – освітній 

менеджмент, як вибірковий блок  

ЗК-1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права,прав 
і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

Теоретична підготовка здобувачів 

вищої освіти (викладацька 

діяльність) 

3.  Ковальчук Олег 

Олександрович, директор 
КЗ «Луцька гімназія № 21 

імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради» 

Удосконалювати  форми практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти 
відповідно до ринку праці 

СК-3. Здатність до інтеграції та 

реалізації предметних знань як 
основи змісту освітніх галузей 

Державного стандарту початкової 

освіти: мовно-літературної, 
математичної, природничої, 

технологічної, інформатичної, 

соціальної і 

здоров’язбережувальної, 
громадянської та історичної, 

мистецької, фізкультурної. 

Теоретична підготовка здобувачів 

вищої освіти (викладацька 
діяльність) 
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4.  Дубина Олександр 

Дмитрович, директор КЗ 

«НВК № 9 Луцької міської 
ради» 

Інтегрувати зміст краєзнавчої та 

природознавчої практики у 

виховну практику 
 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Практична підготовка здобувачів 

вищої освіти під час вивчення 

методик викладання ОГ 

5.  Мороз Надія 
Дмитрівна, директор 

ЗЗСО «Берестечківський 

ліцей Берестечківської 
міської ради» 

Удосконалювати  форми практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти 

відповідно до ринку праці 

СК-10. Здатність до професійно-
педагогічної діяльності в 

інклюзивному середовищі з 

різними категоріями дітей з 
особливими освітніми 

потребами. 

Практична підготовка здобувачів 
вищої освіти під час вивчення 

методик викладання ОГ 

6.  

 

Бойчун Мирослава 

Костянтинівна, директор 
Боратинського ліцею 

Боратинської сільської 

ради 

Продовжити урізноманітнювати 

форми практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти, шляхом 

впровадження практики академічної 

мобільності, як варіативної форми 

практичної підготовки 

СК-10. Здатність до професійно-

педагогічної діяльності в 
інклюзивному середовищі з 

різними категоріями дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 

Теоретична підготовка здобувачів 

вищої освіти (викладацька 
діяльність) 

7.  
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Соняк Наталія 

Леонідівна,  кандидат 

педагогічних наук, вчитель 

початкових класів 
Комунального закладу 

«Луцький навчально-

виховний комплекс №9 
Луцької міської ради» 

Удосконалювати  форми практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти 

відповідно до ринку праці 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 
(вільного демократичного) 

суспільства  

Практична підготовка здобувачів 

вищої освіти під час вивчення 

методик викладання ОГ 
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8.  Матерецька Раїса 

Михайлівна, вчитель 

початкових класів Луцької 
спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №5 Луцької 

міської ради Волинської 
області (випускниця) 

Інтегрувати зміст краєзнавчої та 

природознавчої практики у 

виховну практику, збільшивши 
обсяг кредитів. 

 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, 
усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 
суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

Практична підготовка здобувачів 

вищої освіти під час вивчення 

методик викладання ОГ 

9.  Кузьмінська Юлія 

Олександрівна, вчитель 

англійської мови Луцької 
спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №5 Луцької 

міської ради Волинської 

області (випускниця) 

Удосконалювати  форми практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти 

відповідно до ринку праці 

СК-10. Здатність до професійно-

педагогічної діяльності в 

інклюзивному середовищі з 
різними категоріями дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 

Практична підготовка здобувачів 

вищої освіти під час вивчення 

методик викладання ОГ 

10.  
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Вілінська Наталія 

Вікторівна, вчитель 

початкових класів Закладу 

загальної середньої освіти 
Берестечківський ліцей 

Берестечківської міської 

ради Волинської області 
 

Продовжити урізноманітнювати 

форми практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти, шляхом 

впровадження практики академічної 
мобільності, як варіативної форми 

практичної підготовки 

СК-3. Здатність до інтеграції та 

реалізації предметних знань як 

основи змісту освітніх галузей 

Державного стандарту 
початкової 

освіти: мовно-літературної, 

математичної, природничої,  
технологічної, інформатичної, 

соціальної і 

здоров’язбережувальної, 
громадянської та історичної, 

мистецької, фізкультурної. 

Практична підготовка здобувачів 

вищої освіти 



34 
 

11.  Словік Оксана 

Миколаївна, вчитель 

початкових класів 
Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради» 

 

Удосконалювати  форми практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти 

відповідно до ринку праці 

СК-3. Здатність до інтеграції та 

реалізації предметних знань як 

основи змісту освітніх галузей 
Державного стандарту 

початкової 

освіти: мовно-літературної, 
математичної, природничої,  

технологічної, інформатичної, 

соціальної і 
здоров’язбережувальної, 

громадянської та історичної, 

мистецької, фізкультурної. 

Практична підготовка здобувачів 

вищої освіти під час вивчення 

методик викладання ОГ 

12.  Зелінська Олеся 
Іванівна, вчитель 

початкових класів 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 
«Луцький ліцей №27 

Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Продовжити урізноманітнювати 
форми практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти, шляхом 

впровадження практики академічної 

мобільності, як варіативної форми 
практичної підготовки 

СК-10. Здатність до професійно-
педагогічної діяльності в 

інклюзивному середовищі з 

різними категоріями дітей з 

особливими освітніми 
потребами. 

Теоретична підготовка здобувачів 
вищої освіти  

13.  Бугайчук Іванна 

Віталіївна, вчитель 

початкових класів 
Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Інтегрувати зміст краєзнавчої та 

природознавчої практики у 

виховну практику, збільшивши 
обсяг кредитів . 

 

СК-3. Здатність до інтеграції та 

реалізації предметних знань як 

основи змісту освітніх галузей 
Державного стандарту 

початкової освіти: мовно-

літературної, математичної, 
природничої, технологічної, 

інформатичної, соціальної і 

здоров’язбережувальної, 

громадянської та історичної, 
мистецької, фізкультурної. 

Практична та теоретична 

підготовка здобувачів вищої 

освіти  
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14 Фокін Тетяна 

Леонідівна, вчитель 

початкових класів 
Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Продовжити урізноманітнювати 

форми практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти, шляхом 
впровадження практики академічної 

мобільності, як варіативної форми 

практичної підготовки 

СК-3. Здатність до інтеграції та 

реалізації предметних знань як 

основи змісту освітніх галузей 
Державного стандарту початкової 

освіти: мовно-літературної, 

математичної, природничої, 
технологічної, інформатичної, 

соціальної і 

здоров’язбережувальної, 
громадянської та історичної, 

мистецької, фізкультурної.  

Теоретична підготовка здобувачів 

вищої освіти 

15 Лішук Вероніка 

Валентинівна, вчитель 
початкових класів 

Комунального закладу 

загальної середньої освіти 

«Луцький ліцей №27 
Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Включити у структуру ОПП 

ОК «Дослідницько-педагогічна 
практика у початковій школі» 

СК-10. Здатність до професійно-

педагогічної діяльності в 
інклюзивному середовищі з 

різними категоріями дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 

Практична та теоретична 

підготовка здобувачів вищої 
освіти 

16 Багнюк Мирослава 
Іванівна, вчитель 

початкових класів 

Комунального закладу 
«Луцька гімназія № 18 

Луцької міської ради» 

(випускниця) 
 

Удосконалювати  форми практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти 

відповідно до ринку праці 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої 
права і обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Теоретична підготовка здобувачів 
вищої освіти (викладацька 

діяльність) 

17 

 

Кузьмич Ілона, педагог-

організатор ЗЗСО 

«Піщанський ліцей» 

Камінь-Каширського 

району (випускниця) 

Включити у структуру ОПП 

ОК «Дослідницько-педагогічна 

практика у початковій школі» 

СК-10. Здатність до професійно-

педагогічної діяльності в 

інклюзивному середовищі з 
різними категоріями дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 

Практична та теоретична 

підготовка здобувачів вищої 

освіти 
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18 Ройко Андрій, вчитель 

інформатики КЗ «Луцька 

гімназія № 21 імені 
Михайла Кравчука 

Луцької міської ради» 

(випускник) 

Удосконалювати  форми практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти 

відповідно до ринку праці 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, 
усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 
суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

Практична підготовка здобувачів 

вищої освіти  

19 
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Семеног Олена 

Миколаївна, доктор 

педагогічних наук, 
професор Сумського 

державного університету 

Ввести нову спеціалізацію – освітній 

менеджмент, як вибірковий блок 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, 
усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Практична та теоретична 

підготовка здобувачів вищої 

освіти (викладацька діяльність) 

20 Цюняк Оксана 
Петрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Прикарпатського 
національного 

університету імені Василя 

Стефаника 

Включити у структуру ОПП 
ОК «Дослідницько-педагогічна 

практика у початковій школі» 

СК-10. Здатність до професійно-
педагогічної діяльності в 

інклюзивному середовищі з 

різними категоріями дітей з 
особливими освітніми 

потребами. 

Теоретична підготовка здобувачів 
вищої освіти (викладацька 

діяльність) 

21 Лякішева Анна 
Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, 

професор кафедри 
соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи, 

Волинський національний 

університет імені Лесі 
Українки 

Ввести нову спеціалізацію – освітній 
менеджмент, як вибірковий блок 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої 
права і обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства 
права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Теоретична підготовка здобувачів 
вищої освіти (викладацька 

діяльність) 
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22 Найда Руслана 

Григорівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
Відокремленого 

структурного підрозділу 

«Дубенський педагогічний 
фаховий коледж 

Рівненського державного 

гуманітарного 
університету» 

 

Продовжити урізноманітнювати 

форми практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти, шляхом 
впровадження практики академічної 

мобільності, як варіативної форми 

практичної підготовки 

СК-3. Здатність до інтеграції та 

реалізації предметних знань як 

основи змісту освітніх галузей 
Державного стандарту початкової 

освіти: мовно-літературної, 

математичної, природничої, 
технологічної, інформатичної, 

соціальної і 

здоров’язбережувальної, 
громадянської та історичної, 

мистецької, фізкультурної. 

Теоретична підготовка здобувачів 

вищої освіти (викладацька 

діяльність) 

23 Багай Богдана 
Михайлівна, викладач 

вищої категорії, викладач-

методист Комунального 
закладу «Бродівський 

фаховий педагогічний 

коледж імені Маркіяна 

Шашкевича» Львівської 
обласної ради 

 

Удосконалювати  форми практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти 

відповідно до ринку праці 

СК-3. Здатність до інтеграції та 
реалізації предметних знань як 

основи змісту освітніх галузей 

Державного стандарту початкової 
освіти: мовно-літературної, 

математичної, природничої, 

технологічної, інформатичної, 

соціальної і 
здоров’язбережувальної, 

громадянської та історичної, 

мистецької, фізкультурної. 

Теоретична підготовка здобувачів 
вищої освіти (викладацька 

діяльність) 

24 Мартинюк Алла 
Петрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри 
іноземної та української 

філології, Луцький 

національний технічний 
університет 

Включити у структуру ОПП 
ОК «Дослідницько-педагогічна 

практика у початковій школі» 

СК-10. Здатність до професійно-
педагогічної діяльності в 

інклюзивному середовищі з 

різними категоріями дітей з 
особливими освітніми 

потребами. 

Практична та теоретична 
підготовка здобувачів вищої 

освіти 
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25 

 

Бойко Марія 

Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки і 

методики початкової та 

дошкільної освіти 
Тернопільського 

національного 

педагогічного 
університету імені 

Володимира Гнатюка 

 

 
 

 

Продовжити урізноманітнювати 

форми практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти, шляхом 
впровадження практики академічної 

мобільності, як варіативної форми 

практичної підготовки 

СК-10. Здатність до професійно-

педагогічної діяльності в 

інклюзивному середовищі з 
різними категоріями дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 

Теоретична підготовка здобувачів 

вищої освіти (викладацька 

діяльність) 

26 
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Красонь Катаржина, 
prof. dr hab, заступник 
декана з наукової роботи, 

Сілезький університет у 

Катовіце, Польща 

Ввести нову спеціалізацію – освітній 

менеджмент, як вибірковий блок 

СК-10. Здатність до професійно-

педагогічної діяльності в 
інклюзивному середовищі з 

різними категоріями дітей з 

особливими освітніми 
потребами. 

Теоретична підготовка здобувачів 

вищої освіти (викладацька 
діяльність) 

27 Чижевський 

Фелікс, професор, доктор 

габілітований, професор, 
Університет Марії Кюрі-

Склодовської (UMCS), м. 

Люблін, Польща. 

Удосконалювати  форми практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти 

відповідно до ринку праці 

СК-3. Здатність до інтеграції та 

реалізації предметних знань як 

основи змісту освітніх галузей 
Державного стандарту початкової 

освіти: мовно-літературної, 

математичної, природничої, 
технологічної, інформатичної, 

соціальної і 

здоров’язбережувальної, 

громадянської та історичної, 
мистецької, фізкультурної. 

 

Теоретична підготовка здобувачів 

вищої освіти (викладацька 

діяльність) 
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Галина Фостаковська, 
виконавчий секретар 

правління ГО «Україно-
Американська асоціація 

працівників вищої школи» 

Інтегрувати зміст краєзнавчої та 

природознавчої практики у 

виховну практику, збільшивши 
обсяг кредитів з 4,0 до 7,0 кредитів 

ЄКТС, та терміни проходження 

практики – протягом 5 та 6 
семестрів. 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного 

демократичного) 

суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства 

права,прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Теоретична підготовка здобувачів 

вищої освіти (викладацька 

діяльність) 

29 Романюк Яна, керівник 
ГО «Волинський 

молодіжний центр 

YouthСфера» 

Удосконалювати  форми практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти 

відповідно до ринку праці 

СК-3. Здатність до інтеграції та 
реалізації предметних знань як 

основи змісту освітніх галузей 

Державного стандарту початкової 
освіти: мовно-літературної, 

математичної, природничої, 

технологічної, інформатичної, 

соціальної і 
здоров’язбережувальної, 

громадянської та історичної, 

мистецької, фізкультурної. 

Практична підготовка здобувачів 
вищої освіти 

30 Інна Осадченко, член 
Громадської організації 

«Міжнародна асоціація 

сучасної освіти, науки та 
культури» 

 

Урізноманітнювати форми 
практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти  

ЗК-1. Здатність реалізувати свої 
права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 
(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства 
права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Практична підготовка здобувачів 
вищої освіти під час вивчення 

методик викладання ОГ 

31 
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Поліщук Наталія 

Анатоліївна, завідувач 
науково-дослідної 

лабораторії освітніх 

інновацій Волинського 

інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

 

Ввести нову спеціалізацію – освітній 

менеджмент, як вибірковий блок 

СК-10. Здатність до професійно-

педагогічної діяльності в 
інклюзивному середовищі з 

різними категоріями дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 

Теоретична та практична 

підготовка здобувачів вищої 
освіти 
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32 Луцюк Анатолій 

Михайлович, кандидат 

педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри 

педагогіки і психології 

Волинського інституту 
післядипломної 

педагогічної освіти 

Продовжити урізноманітнювати 

форми практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти, шляхом 
впровадження практики академічної 

мобільності, як варіативної форми 

практичної підготовки 

СК-10. Здатність до професійно-

педагогічної діяльності в 

інклюзивному середовищі з 
різними категоріями дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 

Теоретична підготовка здобувачів 

вищої освіти (викладацька 

діяльність) 

33 Беспарточна Олена 

Іванівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології, 

педагогіки та філософії, 
керівник навчально-

методичного центру 

нормативно-правового 

забезпечення навчального 
процесу, Кременчуцький 

національний університет 

імені Михайла 
Остроградського 

Удосконалювати  форми практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти 
відповідно до ринку праці 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 
суспільства,усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Практична підготовка здобувачів 

вищої освіти під час вивчення 
методик викладання ОГ 

34 Філіпчук Георгій, 
доктор педагогічних наук, 

професор, академік АПН 
України, науковий 

співробітник відділу 

філософії освіти та 
освітніх технологій НДІУ 

Інтегрувати зміст краєзнавчої та 

природознавчої практики у 

виховну практику, збільшивши 
обсяг кредитів. 

ЗК-1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства,усвідомлювати 
цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Теоретична та практична 

підготовка здобувачів вищої 

освіти  
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35 Вовк Мирослава 

Петрівна, доктор 

педагогічних наук, 
старший науковий 

співробітник, завідувач 

відділу змісту і технологій 
педагогічної освіти, 

Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН 

України 

Ввести нову спеціалізацію – освітній 

менеджмент як вибірковий блок 

СК-10. Здатність до професійно-

педагогічної діяльності в 

інклюзивному середовищі з 
різними категоріями дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 

Теоретична підготовка здобувачів 

вищої освіти (викладацька 

діяльність) 

36 Лавріненко Олександр 

Андрійович, доктор 
педагогічних наук, 

професор, головний 

науковий співробітник 

відділу теорії та практики 
педагогічної освіти 

Інститут педагогічної 

освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна НАПН 

України 

Ввести нову спеціалізацію – освітній 

менеджмент як блок вибіркових 
дисциплін. 

СК-3. Здатність до інтеграції та 

реалізації предметних знань як 
основи змісту освітніх галузей 

Державного стандарту 

початкової освіти: мовно-

літературної, математичної, 
природничої,технологічної, 

інформатичної, соціальної і 

здоров’язбережувальної, 
громадянської та історичної, 

мистецької, фізкультурної. 

Теоретична підготовка здобувачів 

вищої освіти (викладацька 
діяльність) 

 


