
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Приватна установа "Вищий навчальний заклад 
"Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут 
"Бейт-Хана"

Освітня програма 39193 Початкова освіта

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 013 Початкова освіта

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 402

Повна назва ЗВО Приватна установа "Вищий навчальний заклад "Міжнародний 
гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"

Ідентифікаційний код ЗВО 23371466

ПІБ керівника ЗВО Аронова Ріма Семенівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.bethana.org.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/402

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 39193

Назва ОП Початкова освіта

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 013 Початкова освіта

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра педагогіки і психології

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

відсутня

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

49000, м. Днірпо, площа Успенська, буд. 5-Д

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 269165

ПІБ гаранта ОП Самодрин Анатолій Петрович

Посада гаранта ОП Професор кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

ansa@bethana.org.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-536-17-00

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Розробку та перше впровадження освітньо-професійної програми Початкова освіта було здійснено у 2018 році з 
метою: 
– продовження навчання здобувачів вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта, які навчаються на першому 
(бакалаврському) рівні і здобувають ступінь бакалавра, на другому освітньому (магістерському) рівні за цією 
спеціальністю;
– задоволення попиту випускників минулих років на здобуття освіти на другому освітньому (магістерському) рівні зі 
спеціальності 013 Початкова освіта для підготовки до здійснення професійної діяльності в системі інклюзивної 
освіти Україні; у закладах повної загальної середньої освіти з поглибленим вивченням історії єврейського народу, 
єврейських традицій та мови іврит; можливості участі під час навчання в спільній освітній програмі «Учитель 
діаспори» ПУ ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана» та педагогічного коледжу «Орот Ісраєль» (м. Елькана, Ізраїль).
Після проходження акредитації ОП та отримання рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти від 28.01.2020 № 2(19).225 Про акредитацію освітньої програми «Початкова освіта» другий (магістерський) 
рівень вищої освіти Приватна установа «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний 
інститут «Бейт-Хана» – освітню програму Початкова освіта другого (магістерського) рівня акредитовано умовно 
(відкладено) та відповідно до Положення про розроблення та перегляд освітньо-професійних програм освітньо-
професійну програму Початкова освіта було переглянуто.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2020 - 2021 12 7 3

2 курс 2019 - 2020 6 4 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 35761 Початкова освіта

другий (магістерський) рівень 35603 Спеціальна освіта, Навчання і виховання обдарованої 
дитини
39193 Початкова освіта

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 9927 2710

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

4418 2130

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

5509 581

Приміщення, здані в оренду 0 0
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Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОПП_PO готовое!!!.pdf rWdT7PIk0uma+MlJLpRHoaFBUAkf8Rq1bjm2AitgACU
=

Навчальний план за ОП ПО нчальний план 2020.pdf 2iUOMbFKi9OiX29nPsKLwJh4R+A42h9KABFe2GvhWG
c=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензия ПО от Краснова.pdf 2/bvhLDWeNbZb2uArKKF7sRditTJN/9lcnDqvBCsHso=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензия ПО от лукянова.pdf u5pIMLWRWa/zc7QkNqOf8yFYSTR0h4q/5rJxvu8sfsQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

рецензия ПО от сущенко.pdf 9dleZzQdcQu4o+zr6V7FoNCW5niSGSbNKbtIZBkMfRc=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

видгук ПО маг.pdf FDuY+NKpSSaNIrOrbi7wTH2vANL3yzTcUWYyWh9Hhv
s=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

ПО маг Салик.pdf XO/Dd+uC37VHqNop1iSgrlZhUd9IRevF7iysT/LoJQY=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Освітньо-професійну програму скеровано на проходження майбутніми магістрами теоретичного та практичного 
навчання, спрямованого на формування здатності до модернізації освіти із застосуванням сучасних технологій в 
галузі початкової освіти (у тому числі – запровадження дистанційного навчання); професійної діяльності в умовах 
інклюзивного навчання; професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти із вивченням івриту, 
єврейських традицій та історії єврейського народу шляхом спільних програм з педагогічним коледжем «Орот 
Ісраєль» (Ізраїль, м. Елькана). Перелік обов’язкових освітніх компонентів програми уможливлює для здобувачів 
здобуття достатнього рівня підготовки до діяльності в умовах інклюзивного та дистанційного навчання, у 
спеціалізованих закладах загальної середньої освіти з вивченням предметів іудаїки. Перелік дисциплін вільного 
вибору дає змогу здобувачам обрати набір дисциплін з поглибленого вивчення зазначених напрямків, поєднувати їх 
відповідно до бачення власних потреб. Практичне навчання передбачає проходження практики за спеціальністю у 
спеціалізованих закладах загальної  середньої освіти.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Інститут прагне бути конкурентоспроможним у європейському просторі освіти, діючи демократично та на засадах 
гуманізму, справедливості і свободи, виховує особистість в дусі поваги і сповідування культурної спадщини 
українського і єврейського народів, які живуть і взаємодіють на теренах України й поза її межами.
Місія Інституту полягає в подальшому вдосконаленні компетентностей, забезпеченні умов і механізмів для сучасної 
школи як найповніше виявляти і примножувати культурний потенціал суспільства, удосконалюючи способи 
організації персоніфікованої інтелектуальної еволюції, неперервно модернізуючи інструменти розкриття і 
самореалізації особистості відповідно до індивідуальних можливостей та у співвідношенні із загально людськими та 
світовими процесами; у подальшому розробленні та вдосконаленні ОП, підготовки висококваліфікованих фахівців 
відповідно до вимог забезпечення якості освіти та творенні майбутнього освіти через осягнення мудрості та 
дотримання кращих етнокультурних традицій.
Тож, підготовка магістрів початкової освіти, здатних розв’язувати складні завдання системи початкової освіти, що 
потребують новітніх підходів до навчання і виховання, критичного мислення, запровадження науково-педагогічних 
досліджень та інновацій у напрямі самореалізації особистості та задоволеності її запитів і потреб в умовах сучасного 
суспільства – віддзеркалюють Стратегію інституту. https://690a6833-7626-4322-94cc-
6f6bde8377c6.filesusr.com/ugd/de9706_3f1e0b5f4d42435bb8cc744f7b2c48bb.pdf

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

� до складу обов’язкових освітніх компонентів було введено ті, що характеризують особливість ОП, а поглиблене 
вивчення їх запропоновано в переліку дисциплін вільного вибору студентів. Так забезпечено можливість здобувачів 
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набути потрібного рівня компетентності в певній сфері професійної діяльності та можливість самостійно обрати курс 
поглибленого вивчення для забезпечення власного бачення професійної діяльності;
� уведено дисципліну «Українська мова як іноземна», яка враховує інтереси студентів-іноземців щодо 
вдосконалення рівня володіння українською мовою та забезпечення можливості професійного спілкування як в 
усній, так і в письмовій формі;
� заплановані види практичного навчання віддзеркалюють теоретичну підготовку і забезпечують вправляння в 
отриманих уміннях і навичках;
� збільшено час на підготовку магістерської роботи, яка розпочинається
з І семестру;
� уведено курс «Сучасний імідж вчителя початкової освіти», який дає змогу здобувачам вищої освіти, які не мають 
освіти бакалавра з початкової освіти, сформувати уявлення про педагогічну діяльність і розуміння ролі сучасного 
вчителя.

- роботодавці

� до програми закладено відповідні компетентності, спрямовані на забезпечення підготовки здобувачів вищої 
освіти до організації дистанційного навчання в початковій школі;
� застосування інноваційних технологій навчання освітніх галузей у початкових класах Нової української школи;
� навчання предметів іудаїки в початковій школі;
� здійснення викладацької діяльності в закладах вищої освіти;
� організації навчання в інклюзивних класах початкової школи.

- академічна спільнота

� до програми закладено загальні та спеціальні компетентності, що  уможливлюють підготовку 
висококваліфікованого педагога, здатного до інтеграції в освітній процес завдань усебічного виховання дитини з 
урахуванням міждисциплінарних зв’язків, у дусі поваги до загальнолюдських світових цінностей, патріотизму та 
національної самоідентифікації в умовах мультикультурного середовища;
� створення сучасного освітнього середовища, зокрема в умовах пандемії COVID-19;
� викладача вищої школи, здатного застосовувати основні педагогічні концепції у сфері вищої освіти відповідно до 
процесів її реформування та розвитку; здійснювати науково-дослідну діяльність з дотриманням наукової етики та  
відстоюванням власної світоглядної позиції.

- інші стейкхолдери

до програми закладено загальні та спеціальні компетентності, формування яких спрямовано не лише на 
професійний, а й на особистісний розвиток здобувача вищої освіти, результатом якого є формування таких 
затребуваних на ринку праці здатностей особистості, як здатність до спілкування іноземною мовою, робота в 
команді, креативне, чітке та аргументоване мислення, рефлексія, громадянська свідомість та активність, 
ініціативність та вміння діяти у невизначених умовах та вимогах. Такий підхід уможливлює успішну працю 
випускників програми не лише в українських ЗЗСО та інфраструктурі єврейських громад, а й в інших установах.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Розроблення цілей та програмних результатів навчання, закладених в ОП, здійснювалося на підставі низки 
нормативно-правових та методичних матеріалів, що відбивають актуальні вимоги до якості підготовки фахівця, 
критерії попиту роботодавців до його навичок.
Загальні процеси глобалізації освіти, зокрема диджиталізації, зростання мультикультурності середовища, швидкої 
зміни технологій визначають вимоги до сформованості в здобувача освіти не лише професійних навичок, а й нових 
метанавичок, навичок soft skills, навичок навчання впродовж життя, навичок діяльності в мультикультурному 
середовищі. Через те до програми було закладено результати навчання, пов’язані з такими вміннями здобувачів 
вищої освіти: переглядати власну концептуальну позицію щодо розвитку освіти; інтерпретації сучасних концепцій; 
виявляти готовність розвивати свій науково-теоретичний потенціал у педагогічній сфері, самостійно добувати 
знання і вміння з питань організації освітнього процесу, методичної роботи та наукової діяльності в сучасній школі; 
неперервно вдосконалювати свою особистість, підвищувати інтелектуальний та культурний рівень; адаптувати до 
освітнього процесу в початковій школі сучасні досягнення науки: інноваційні педагогічні та інформаційні 
технології; володіти іноземною мовою в обсязі, потрібному для здійснення науково-дослідної діяльності, роботи з 
науковою та методичною літературою, в усній та письмовій комунікації, професійному спілкуванні.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

• ОП реалізується в Інституті, розташованому в м. Дніпрі, де функціонує велика єврейська громада України. У місті 
збудовано КДЦ «Менора», який є платформою для міжнаціонального та культурного обміну. До складу громади 
входить 30 установ, зокрема культурно-просвітницького напряму, а саме: «Навчально-виховний комплекс № 144 
«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій – ДНЗ 
(дитячий садок)» Дніпровської міської ради, КЗО «ДНЗ (ясла-садок № 115)» Дніпровської міської ради; Приватний 
заклад «Загальноосвітній навчальний заклад ІІ–ІІІ ступеня «Гуманітарний профільний ліцей імені Хаї-Мушки 
Шнеєрсон»; ГФК ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана»; Освітній ресурсний центр для дітей з особливими потребами 
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«Маале» (на базі Інституту), Український інститут вивчення голокосту «Ткума»; ЄКЦ «Соломоніка» (послуги у сфері 
дошкільної, початкової освіти, освіти у сфері мистецтва) тощо. До переліку дисциплін вільного вибору включено 
«Корекційне спрямування Петриківського розпису», що відбиває регіональний контекст. 
• Одним з напрямів реалізації на регіональному рівні наукової теми Інституту «Психолого-педагогічні засади 
розвитку гуманітарно-педагогічної освіти: територіально-громадянський аспект» є дослідження впливу феномену 
комплексної єдності. Реалізацію регіонального та галузевого контексту передбачено в межах співпраці з 
педагогічним коледжем «Орот Ісраєль» та виписано в компетентностях, що відбивають галузевий стандарт, зміну 
освітньої парадигми та сучасні тенденції розвитку освіти.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

• ОП реалізується в Інституті, розташованому в м. Дніпрі, де функціонує велика єврейська громада України. У місті 
збудовано КДЦ «Менора», який є платформою для міжнаціонального та культурного обміну. До складу громади 
входить 30 установ, зокрема культурно-просвітницького напряму, а саме: «Навчально-виховний комплекс № 144 
«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій – ДНЗ 
(дитячий садок)» Дніпровської міської ради, КЗО «ДНЗ (ясла-садок № 115)» Дніпровської міської ради; Приватний 
заклад «Загальноосвітній навчальний заклад ІІ–ІІІ ступеня «Гуманітарний профільний ліцей імені Хаї-Мушки 
Шнеєрсон»; ГФК ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана»; Освітній ресурсний центр для дітей з особливими потребами 
«Маале» (на базі Інституту), Український інститут вивчення голокосту «Ткума»; ЄКЦ «Соломоніка» (послуги у сфері 
дошкільної, початкової освіти, освіти у сфері мистецтва) тощо. До переліку дисциплін вільного вибору включено 
«Корекційне спрямування Петриківського розпису», що відбиває регіональний контекст. 
• Одним з напрямів реалізації на регіональному рівні наукової теми Інституту «Психолого-педагогічні засади 
розвитку гуманітарно-педагогічної освіти: територіально-громадянський аспект» є дослідження впливу феномену 
комплексної єдності. Реалізацію регіонального та галузевого контексту передбачено в межах співпраці з 
педагогічним коледжем «Орот Ісраєль» та виписано в компетентностях, що відбивають галузевий стандарт, зміну 
освітньої парадигми та сучасні тенденції розвитку освіти.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

В умовах відсутності державного стандарту вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта ми спиралися на 
професійний стандарт за спеціальністю «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», 
затверджений наказом МОН України від 10.08.2018 № 1143, у якому передбачено для вчителя початкових класів 
закладу загальної середньої освіти здобуття вищої категорії* за наявності диплома магістра, що відповідає 8 рівню 
Національної рамки кваліфікації. Своєю чергою 8 рівень НРК України передбачає наявність компетентностей, 
потрібних для виконання трудової функції З «Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу 
загальної середньої освіти», виконання якої забезпечують такі компетентності: Здатність до розроблення та 
управління проектами;Здатність до чіткого, аргументованого мислення; Готовність до здійснення управління та 
адміністрування освітнього процесу в початковій школі; Здатність до організації освітнього процесу в початковій 
школі з інклюзивним навчанням. Набуття зазначених компетентностей забезпечують такі програмні результати 
навчання як: володіння методами та формами методичної роботи, уміння створювати умови для безперервного 
навчання та ефективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників; здійснення функції управління 
освітнім процесом у початковій школі з використанням сучасних, науковообґрунтованих, традиційних та 
інноваційних засобів, методів, прийомів, технологій; уміння ефективно взаємодіяти з працівниками закладу освіти, 
органами управління і самоврядування; батьківською і педагогічною спільнотою; налагодження професійної 
комунікації; критичне оцінювання впливу власної діяльності на сумарний результат роботи колективу; 
відтворювання теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад організації 
інклюзивної освіти; здійснення планування алгоритму та застосування технологій психолого-педагогічного 
супроводу дітей з особливими потребами в процесі інклюзивної освіти.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Восьмий рівень Національної рамки кваліфікацій України передбачає загальний опис вимог до знань, 
умінь/навичок, комунікації, відповідальності та автономії осіб, які мають другий (магістерський) рівень вищої 
освіти. Визначені нами програмні результати навчання спрямовано на забезпечення цих вимог і формування в 
майбутніх магістрів початкової освіти здатності розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі професійної 
діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 
характеризується невизначеністю умов і вимог. Вимоги до знань забезпечують такі програмні результати навчання 
як ПРН1, ПРН6, ПРН10, СПРН2; вимоги до умінь/навичок забезпечують такі програмні результати навчання як 
ПРН3, ПРН4, ПРН7, ПРН8, ПРН10, СПРН3; вимоги до комунікації забезпечують такі програмні результати 
навчання як ПРН 11, ПРН15; вимоги до відповідальності та автономності – такі результати навчання ПРН2, ПРН5, 
ПРН9, ПРН12, ПРН13, ПРН14, СПРН1. Зазначені програмні результати навчання скеровують підготовку майбутніх 
магістрів початкової освіти на виконання таких професійних завдань: організація освітнього процесу в початковій 
школі; забезпечення умов розвитку, навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку в школі та в родині; 
забезпечення педагогічного супроводу та просвітницької діяльності серед батьків учнів і колег; застосування в 
освітньому процесі новітніх технологій навчання в галузях початкової освіти, зокрема дистанційних, з 
використанням інформаційних технологій; організація освітньої діяльності в умовах інклюзивного класу; 
організація і провадження освітнього процесу в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти з вивченням 
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дисциплін іудаїки; організація власної науково-дослідної діяльності та керування студентською науково-дослідною 
діяльністю в закладах вищої освіти; налагодження комунікативних професійних зв’язків з колегами, батьківською 
спільнотою, соціальними партнерами; уміння адміністрування, здійснювати управлінську діяльність у закладі 
загальної середньої освіти.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

23

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Теоретичний зміст предметної області визначено як теорію і методику початкової освіти, подальший розвиток 
педагогічної теорії в дусі систематизації кращих культурних надбань та наукових знань у цілісному 
соціокультурному просторі, дитиноцентровану підготовку майбутніх фахівців до професійної діяльності в умовах 
Нової української школи, особистісно зорієнтовані та інформаційні освітні технології навчання дітей у початковій 
школі; основи управління закладом загальної середньої освіти; основи єврейської освіти; викладання у вищій школі. 
Зазначене передбачає здійснення професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти в умовах 
трансформації організації освітнього процесу та освітнього середовища в початковій та вищій школі з урахуванням 
досвіду інших країн, на підставі застосування компетентнісного, особистіснозорієнтованого, системного, 
акмеологічного та аксіологічного підходів у професійній діяльності; володіння інтерактивними, ігровими, 
інформаційно-комунікаційними (цифровими), проектними та іншими технологіями.
До освітніх компонентів змісту формування готовності до діяльності в предметній області входять дисципліни 
загального і фахового циклів підготовки: обов’язкові «Філософія освіти», «Методологія науково-педагогічних 
досліджень», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Англійська мова за професійним спрямуванням», 
«Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової освіти», «Управління освітнім процесом у закладах 
загальної середньої освіти», «Організація інклюзивної освіти в закладах загальної середньої освіти», «Основи 
єврейської освіти», «Педагогічна (асистентська) практика», «Науково-дослідна практика», «Виробнича практика зі 
спеціальності», «Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи», «Методика викладання 
педагогіки  технологій навчання в галузі початкової освіти у вищій школі», «Організація дистанційного навчання у 
початковій школі», «Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній діяльності», «Електронні освітні 
ресурси для початкової школи», «Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в 
інклюзивних групах закладів загальної середньої освіти», «Сучасний імідж вчителя початкової освіти» тощо.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Важливим аспектом підготовки є надання можливості магістрантам вільно вибирати освітні компоненти за 
програмою для створення власної траєкторії навчання, задоволення особистісних та професійних потреб. Порядок 
формування дисциплін за вибором студентів прописано у відповідному Положенні, схвалено на засіданні Вченої 
ради Інституту та затверджено в установленому порядку. З метою надання можливості здобувачам вищої освіти 
користуватися нею розроблено і продовжує поповнюватися електронна база дисциплін, які можуть обирати 
студенти, з докладними анотаціями їх та вимогами до вивчення; розробляється система додаткових дисциплін та 
факультативів, функціонує освітня програма «Учитель діаспори». Процедуру вільного вибору дисциплін 
передбачено та унормовано в Положенні про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у 
ПУ«ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана» https://690a6833-7626-4322-94cc-
6f6bde8377c6.filesusr.com/ugd/8c3c75_8404f244814544ea903a925e064da21a.pdf  Під час формування індивідуальної 
ОП студенти знайомляться з анотаціями дисциплін на кафедрі педагогіки і психології, гуманітарної та соціально-
економічної підготовки, за бажанням отримують консультацію щодо вибору дисциплін, а за наявності відповідних 
документів, мають право на зарахування засвоєних раніше дисциплін (модулів, курсів) на підставі атестації.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

https://690a6833-7626-4322-94cc-6f6bde8377c6.filesusr.com/ugd/8c3c75_8404f244814544ea903a925e064da21a.pdf
2. Порядок реалізації права вільного вибору студентами навчальних дисциплін
2.1. Кафедри, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін, до 01 квітня кожного навчального року подають 

Сторінка 7



список дисциплін, які пропонують для вибору студентам у наступному році; робочі навчальні програми і короткі 
анотації цих дисциплін.
2.2. Вчена рада затверджує блок або перелік дисциплін вільного вибору студентів за всіма рівнями вищої освіти 
після погодження із завідувачами кафедр і завідувачем навчальною частиною.
2.3. Перелік вибіркових дисциплін має бути доведений до відома студентів до 01 травня поточного року для 
отримання кафедрами інформації про особливості формування груп для вивчення вибіркових дисциплін на 
наступний навчальний рік.
2.4. Студенти вибирають дисципліни і подають письмову заяву на ім’я ректора до 15 травня поточного навчального 
року.
2.5. Заяву зберігають у навчальній частині (копію – на кафедрах) протягом усього терміну навчання студента.
2.6. На підставі поданих заяв до 01 червня завідувачі кафедр формують подання на розподіл академічних груп за 
обраними дисциплінами і передають його до навчальної частини.
2.7. Якщо для вивчення окремої вибіркової дисципліни не сформувалася мінімальна кількість студентів, то завідувач 
навчальної частини доводить до відома студентів певний блок дисциплін, які не будуть вивчатися. Після цього 
студент протягом тижня обирає інший блок дисциплін, з яких сформувалася  кількісно достатня група студентів.
2.8. Студент, який з поважної причини  не визначився з вибірковими дисциплінами, має право визначитися 
протягом першого робочого тижня після того, як він зʼявився на навчання.
2.9. Студент, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін та не подав заяву у визначені терміни, буде 
записаний на вивчення тих дисциплін, які завідувач навчальної частини вважатиме потрібними для оптимізації 
кількісного складу академічних груп.
2.10. Студент в односторонньому порядку не може відмовитися від затвердженого Вченою радою Інституту блоку 
дисциплін за вибором навчального закладу. Самочинна відмова від вивчення дисципліни тягне за собою академічну 
заборгованість, за що студент може бути відрахований з Інституту.
2.11. Обрані дисципліни вносяться до робочих навчальних планів спеціальностей і визначають навчальне 
навантаження кафедр і викладачів, яке розраховується до початку наступного навчального року.
2.12. Після остаточного формування і погодження кількісного складу академічних груп з вивчення вибіркових 
дисциплін інформація про обрані дисципліни вноситься до індивідуального плану студента. З цього моменту 
вибіркова дисципліна стає для студента обовʼязковою.
2.13. Завідувачі кафедр до 01 червня передають до навчальної частини інформацію про обрані студентами вибіркові 
дисципліни для розрахування навчального навантаження підрозділів на наступний навчальний рік та затвердження 
Вченою радою робочих навчальних планів

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Освітня програма та навчальний план передбачають обов’язкове проходження здобувачами вищої освіти, які 
навчаються на другому (магістерському) рівні  освіти, практичного навчання. Теоретичний та практичний блоки 
навчального плану складають єдиний цілісний виважений комплекс освітніх компонентів, спрямованих на 
вдосконалення програмних результатів навчання, здобутих під час теоретичного навчання, та формування 
відповідних компетентностей. Наскрізна програма практичної підготовки студентів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта https://de970682-d2ba-44a0-baa4-
90e14c336132.usrfiles.com/ugd/de9706_0dc8cd67acd24351ac0d45f8a2c1e9f8.pdf  містить обсяг нормативної 
інформації щодо проходження різних видів практик, а саме: науково-дослідної, педагогічної (асистентської), 
виробничої за спеціальністю. Практична підготовка магістрантів за спеціальністю 013 Початкова освіта передбачає 
самостійну діяльність на робочому місці вчителя початкової школи, викладача закладу вищої освіти, здійснення 
науково-дослідної діяльності. Практичне навчання відбувається в закладах загальної середньої освіти та вищої 
освіти м. Дніпра, освітніх установах, з якими Інститут має договори на співпрацю, та за місцем проживання (роботи) 
студента.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Під час розроблення ОП та її перегляду було враховано не лише потребу формування в майбутніх магістрів 
початкової освіти необхідних професійних навичок, а й навичок soft skills, що уможливлять досягнення соціальної 
успішності. До таких навичок уналежнюємо здатність спілкуватися іноземною мовою, здатність працювати в 
команді, здатність до здійснення просвітницької діяльності, здатність до критичного оцінювання власної 
професійної педагогічної діяльності, готовність до самонавчання та саморозвитку. Ураховуємо також, що питання 
формування «мʼяких навичок» на відміну від «твердих навичок» (які формуються фундаментальними 
дисциплінами з використанням інформаційних технологій) потребують від суб’єктів освітнього процесу активного 
спілкування оф-лайн, від викладача – уміння гейміфікаціїї навчального процесу, організації тренінгів, майстер-
класів, ділових ігор та моделювання спеціальних ситуацій для вправляння студента в прояві soft skills. В умовах 
дистанційного навчання це значно ускладнюється обмеженням можливостей з одного боку, а з іншого – стимулює 
викладачів та студентів проявляти креативність. На формування soft skills ефективно впливають заходи також 
неформальної освіти, https://www.bethana.org.ua/single-post/2020/02/13/Школа-молодого-лідера  ,     
https://www.bethana.org.ua/single-post/2020/02/11/Ту-Бі-Шват---Новий-рік-дерев-в-Kidzone   участь у яких завжди 
зумовлено мотивацією з боку здобувачів, наприклад, це волонтерська практика в освітньо-ресурсному центрі 
«Маале», навчання за програмою «Учитель діаспори».

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
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Працюючи над оновленням змісту програми, ми спиралися на Закони України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про вищу освіту», НРК України, Державний стандарт початкової освіти, концепцію Нової 
української школи, Концепцію розвитку педагогічної освіти, Методичні рекомендації про викладання навчальних 
предметів у закладах загальної середньої освіти, щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 
початкових класів закладу загальної середньої освіти тощо та професійним стандартом «Вчитель початкових класів 
закладу загальної середньої освіти» (наказ МОНУ від 10.08.2018 № 1143). Мета програми, цілі, фокус та орієнтація, 
предметна область діяльності, компетентності визначають, а освітні компоненти реалізують зміст підготовки 
магістрів до виконання ними передбачених професійним стандартом трудових функцій, а саме: А «Планування і 
здійснення освітнього процесу», Б «Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому 
середовищі та родині», «Створення освітнього середовища», Г «Рефлексія та професійний саморозвиток», Д 
«Проведення педагогічних досліджень», Є «Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, 
виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти», Ж «Узагальнення власного 
педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті», З «Оцінювання  результатів роботи вчителів 
початкових класів закладу загальної середньої освіти».

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Гармонійність співвідношення обсягу освітніх компонентів з фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти 
досягається через виважений розподіл  часу на окремі освітні компоненти (з урахуванням норм часу на самостійну 
роботу) на засіданні кафедри педагогіки та психології та добору оптимальних форм і видів навчання. У роботі 
кафедри активно впроваджуються ресурси Інституту для організації самостійного та дистанційного навчання: 
бібліотека з читальним залом та цифровим ресурсом професійної, навчально-методичної та наукової літератури 
(для зручності магістрантів графік роботи бібліотеки включає неділю); проведення викладачами консультацій у 
позанавчальнй час та в різні дні тижня з використанням платформи Zoom, організація самостійної роботи за 
інструкціями та вказівками викладачів. Інститут продовжує роботу над упровадженням у навчальний процес 
технології Moodle з метою застосування елементів дистанційного навчання. У практиці нашої роботи – досвід 
проведення навчальних занять у режимі он-лайн, наукових заходів, атестації здобувачів.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не здійснювалася.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://www.bethana.org.ua/kopiya-pravila-priema?lang=uk

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Особа має право пройти конкурсний відбір для вступу на програму за результатами вступних випробувань, якщо має 
перший (бакалаврський) рівень зі спеціальностей галузі знань 01Освіта/Педагогіка або на умовах перехресного 
вступу (на підставі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та освітнього ступеня магістра, 
здобутого за іншою спеціальністю/ напрямом підготовки) за умови успішного проходження додаткових вступних 
випробувань, а саме: іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування (педагогіка і психологія). Отже, на 
програму вступають ті здобувачі вищої освіти, які володіють іноземною (англійською) мовою на рівні, що 
уможливлює науково-дослідну роботу під час навчання, а також ті, які мають достатній рівень психолого-
педагогічної підготовки для продовження навчання на другому (магістерському) рівні.
Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань. Конкурсний бал розраховується за 
формулою: конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +П3, де П1 – оцінка вступного іспиту з англійської мови, П2 – оцінка 
фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), П3 – середній бал додатка до диплома 
(бакалавра, спеціаліста, магістра), на підставі якого здійснюється вступ. Обраховуючи середній бал додатка до 
диплома документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), беруть до уваги всі диференційні 
оцінки з навчальних дисциплін, курсових робіт, практик, атестації здобувачів вищої освіти.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедуру визнання результатів навчання, здобутих в інших закладах вищої освіти, визначено у п. 2.7 Положення 
про організацію освітнього процесу в ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана»   https://690a6833-7626-4322-94cc-
6f6bde8377c6.filesusr.com/ugd/de9706_38e7f36afeda48a48b31d3fb344b6f26.pdf
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Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Випадків переведення здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня на ОП з інших закладів вищої освіти 
не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Процедуру визнання результатів навчання, здобутих в інших закладах вищої освіти, визначено в Положенні про 
врахування результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті  https://690a6833-7626-
4322-94cc-6f6bde8377c6.filesusr.com/ugd/de9706_f83ed88723ba4a5dbe503a6750fa189d.pdf  розміщеному на веб-сайті 
Інституту, також воно зберігається на кафедрі та в навчальній частині. На перших загальних зборах здобувачів 
вищої освіти інформують про процедуру  зарахування результатів навчання, здобутих у формальній або 
інформальній  освіті.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Випадків застосування вказаних правил на програмі не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Застосування в освітньому процесі різноманітних форм і методів викладання регламентує Положення про 
організацію освітнього процесу в ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана». На підставі Положення та Закону України «Про 
вищу освіту» викладання в Інституті забезпечено правом викладача на вибір форм і методів навчання. Відповідно до 
вимог часу викладачі намагаються впроваджувати в освітній процес інтерактивні форми навчання як такі, що 
сприяють підвищенню якості навчання здобувачів вищої освіти, є додатковим засобом розвитку професійної 
компетентності (наприклад, ознайомлення на практиці з інноваційними технологіями навчання, які можуть бути 
адаптованими до використання в навчальному процесі початкової школи). До таких форм можна уналежнити 
навчання через дебати, рольові ігри, проєкти, групові дискусії, тренінги тощо. Вони вдало поєднуються з 
позааудиторною роботою та заходами неформальної освіти. Сприяє досягненню програмних результатів навчання 
та розвиткові професійної майстерності майбутніх магістрів початкової освіти чергування та поєднання академічних 
і творчих завдань; поєднання навчання та науки через долучення студентів до написання магістерської роботи. В 
умовах карантину викладачі і студенти активно використовували платформу Zoom, Skype.
Ознайомлення здобувачів вищої освіти на першому занятті з вимогами щодо результатів навчання також сприяє 
плануванню студентами власної навчальної діяльності для досягнення результатів.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Концептуальним у побудові ОП, її реалізації є студентоцентрований підхід, оскільки саме він забезпечує активну 
дієву участь здобувача вищої освіти, переключаючи головну роль в освітньому процесі з викладача на студента. 
Компетентнісний підхід в організації освітнього процесу націлено на визначений виважений результат, що 
передбачає застосування та поєднання різноманітних педагогічних технологій, спрямованих на стимулювальну 
мотивацію та включення студентів у процес цілепокладання, проектування і рефлексії, забезпечення актуальності 
змісту навчального заняття і досвіду власної педагогічної діяльності здобувачів вищої освіти та їхню майбутню 
професійну діяльність, забезпечення міждисциплінарних зв’язків для створення інтегративного уявлення про 
майбутню професійну діяльність та трудові функції. Навчання в умовах карантину зумовило його 
практикоорієнтованість, адже застосовані викладачами технології та елементи дистанційного навчання, побудова 
алгоритму заняття, розподілу часу між пасивною та активною діяльністю дало змогу майбутнім магістрам, які 
працюють у школі, адаптувати власний досвід навчання до професійної діяльності, не відриваючись від 
виробництва. Навчання за програмою «Учитель діаспори» уможливило участь здобувачів у додаткових дискурсах 
щодо досвіду організації освітнього процесу в державі Ізраїль під час карантину, а також спробувати власні сили в 
моделюванні освітнього процесу за запропонованими під час навчання моделями.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Відповідно до закону України «Про вищу освіту» та Положення про організацію навчання в ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-
Хана» викладачі мають академічну свободу, вибираючи форми і методи викладання та процедури оцінювання рівня 
засвоєння здобувачами вищої освіти програмних результатів навчання за ОП, проводячи наукові дослідження та 
поширюючи їх результати; а також мають свободу вираження власної фахової думки, свободу від втручання у 
професійну діяльність. Здобувачі вищої освіти мають змогу формувати індивідуальний навчальний план, обираючи 
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з переліку вибіркових дисциплін навчального плану ті, що відповідають їхнім потребам та уявленням про майбутню 
професійну педагогічну діяльність.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

У своїй діяльності Інститут дотримується політики відкритості та публічної доступності інформації, зокрема тієї, що 
стосується освітньої діяльності. На офіційному веб-сайті Інституту розміщено ОП, навчальні плани, очікувані 
програмні результати навчання. Процедури проходження контролю визначено у п. 13 Положення про організацію 
освітнього процесу в ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана». Лінк На початку кожного семестру до відома здобувачів вищої 
освіти кожен викладач навчальної дисципліни доводить інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 
навчання, порядку та критеріїв оцінювання; епізодично викладачі кафедри педагогіки та психології здійснюють 
опитування щодо обізнаності студентів з вимогами до оцінювання рівня засвоєння програмних результатів 
навчання. Здобувачам вищої освіти надається перелік інформаційного забезпечення дисциплін, включаючи 
Інтернет-ресурси, доступ до бібліотеки та читального залу Інституту, які тісно співпрацюють з кафедрами та іншими 
структурними підрозділами Інституту.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

У процесі навчання здобувачі вищої освіти повинні бути підготовленими до виконання професійних завдань в галузі 
науково-дослідної діяльності: володіти науково-педагогічним апаратом, мати здатність, дотримуючись наукової 
етики та розвитку дослідницької культури, застосовувати науково-педагогічні категорії і наукові методи 
дослідження, спрямовані на виконання завдань розвитку, навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку; 
бути готовими створювати інноваційні педагогічні технології; здійснювати керівництво науково-дослідною 
діяльністю студентів.  У здобувачів вищої освіти повинні бути сформовані певні компетентності, виражені у 
програмних результатах навчання, зокрема: ПРН1 Демонструвати цілісне уявлення про досягнення сучасних 
методологічних учень, основні етапи й особливості розвитку філософії освіти, володіти основними світоглядними 
орієнтирами в розвитку сучасної освіти; ПРН3 Оцінювати педагогічні явища та факти у взаємозв’язку з соціальним, 
політичним, економічним і екологічним контекстом; застосовувати методологію наукових досліджень у 
професійній діяльності: формулювати і виконувати професійні завдання в галузі науково-дослідницької та 
практичної діяльності; ПРН4 Організовувати власну науково-дослідницьку роботу та керувати науково-дослідною 
діяльністю студентів у ході викладання дисциплін фахової підготовки вчителів початкової освіти; ПРН5 Виявляти 
готовність розвивати свій науково-теоретичний потенціал у педагогічній сфері, самостійно добувати знання і вміння 
з питань організації освітньої процесу, методичної роботи та наукової діяльності в сучасній школі; неперервно 
вдосконалювати свою особистість, підвищувати інтелектуальний та культурний рівень.
Для досягнення таких результатів до ОП включено освітній компонент «Методологія науково-педагогічних 
досліджень», навчальна діяльність за яким полягає в опануванні змістом навчальної дисципліни та практичному 
застосуванні набутих знань, умінь і навичок під час проходження науково-педагогічної практики, написання 
магістерських робіт; участі в проєктах, підготовки до семінарів, вебінарів.  Залучення викладачів та здобувачів вищої 
освіти до друкування результатів досліджень у науковому збірнику Інституту «Сучасні дослідження з педагогіки і 
психології, Збірник наукових праць», участі у Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Сучасна освіта: 
методологія, теорія, практика» (2018, 2019, 2020) забезпечує поєднання навчання та досліджень. Заплановано 
висвітлення результатів, отриманих під час написання кваліфікаційних магістерських робіт, через публікацію в 
науковому журналі Інституту та участь здобувачів у науково-практичних конференціях, які проходять на базі 
Інституту.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Викладач О. І. Шиман створив курси дисциплін «Електронні освітні ресурси для початкової школи» та «Організація 
дистанційного навчання у початковій школі», спрямовані на реалізацію освітнього процесу в початковій школі в 
умовах карантину. Результати досліджень професора кафедри педагогіки та психології А. П. Самодрина відбито в 
курсі «Філософія освіти», де підставі досягнень сучасної науки розкриваються такі поняття, як «профільна освіта», 
«освіта дорослих», «етнокультурна цілісність», «ноосферний світогляд», «ноосферна освіта». Викладач О. О. 
Базилевська з дисципліни «Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами» 
виокремила курс  «Корекційне спрямування Петриківського розпису». Доцент Г. М. Виноградов у дисципліні 
«Законодавче та нормативно-правове регулювання охорони дитинства в Україні» аналізує питання «Порівняльна 
характеристики законодавчої бази охорони дитинства в Україні та Ізраїлі. Етичні аспекти»; у дисципліні «Правовий 
захист осіб з обмеженими можливостями здоровʼя в Україні» подає аналіз питання «Соціально-етичні аспекти 
врегулювання прав осіб з обмеженими можливостями здоров’я». А викладач О. В. Овчаренко доповнила дисципліну 
«Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової школи» модулем «Організаційна та контрольно-
оцінювальна діяльність учителя та організатора освіти засобами ІКТ». Також дисципліну «Організація інклюзивної 
освіти в закладах загальної середньої освіти» доповнено модулем «Організація інклюзивного навчання молодших 
школярів з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти».

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

У співпраці з педагогічним коледжем «Орот Ісраєль» реалізується спільна освітня програма «Учитель діаспори»,  
https://www.bethana.org.ua/single-post/2020/04/27/Шановні-викладачі-та-студенти-просимо-звернути-увагу-на-
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новий-розклад-занять, https://www.bethana.org.ua/single-post/2020/01/27/Візит-Алізи-Ліпскер, 
https://www.bethana.org.ua/single-post/2019/01/22/Визит-Ализы-Липскер, https://www.bethana.org.ua/single-
post/2019/11/19/Відбувся-приїзд-викладачів-з-Ізраїлю, після закінчення якої студенти отримують відповідний 
сертифікат. Викладають на програмі науково-педагогічні працівники Інституту та коледжу «Орот Ісраєль». Мови 
викладання – українська, іврит, російська. Інтернаціоналізація наукової діяльності здійснюється через проведення 
науково-практичних конференцій, зокрема з міжнародною участю: ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» (з міжнародною участю), ІІІ Всеукраїнська науково-
практична конференція (з міжнародною участю) (12.03.2020), Міжнародний науково-практичний вебінар «Україна 
і Світ: ціннісно-смислові орієнтири розвитку гуманітарно-педагогічної освіти» (20.05.2020), Міжнародний вебінар 
«Сучасна освіта: методологія, теорія, практика», на листопад 2020 р. заплановано І Всеукраїнську науково-
практичну конференцію (з міжнародною участю) «Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, 
перспективи».

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Організаційно-процесуальний складник освітнього процесу передбачає наявність у системі освітнього процесу 
оціночно-коригувального компоненту. Його складає проведення процедур оцінювання (поточного та підсумкового) 
і відповідні подальші коригувальні процедури. Поліпшення якості діагностування та контролю досягнень 
програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти, їх об’єктивне оцінювання є важливим засобом 
оперативного управління процесом викладання і навчання та його коригування. Процедуру проведення 
контрольних заходів (поточних, підсумкових, державної атестації) прописано в документі Інституту «Положення 
про організацію освітнього процесу у Приватній установі «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-
педагогічний інститут «Бейт-Хана». Результати засвоєння програмних результатів навчання відбиває досягнутий 
здобувачами освіти рівень загальних та фахових компетентностей, які вимірюються за допомогою певних критеріїв. 
Види підсумкового контрольного заходу визначено в навчальному плані для кожної навчальної дисципліни, а 
форму обирає викладач. Перевага віддається письмовому опитуванню, зокрема тестуванню з використанням 
відповідей відкритого та закритого типу, як більш об’єктивному та такому, що унеможливлює суб’єктивний підхід. 
Для оцінювання співвідношення вимог до рівня компетентностей вимірюють результати комплексних контрольних 
робіт, використовують критеріальне оцінювання, показником якого є оцінки за рейтинговою шкалою. Вимоги до 
критеріїв: чіткість, зрозумілість для здобувачів вищої освіти і доведення до їх відома на початку вивчення 
дисципліни. Здобувач вищої освіти повинен мати можливість обрати рівень складності завдання; використовувати 
додаткові джерела інформації; апелювати до виставленої викладачем оцінки. Обов’язковою умовою є пояснення 
викладачем свого оцінного судження про якість виконання завдання з акцентом на відносному просуванні 
здобувачів вищої освіти, які раніше показували слабші результати.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів і критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується якістю уніфікованих стандартизованих методик, доступністю інформації щодо процедури 
оцінювання для здобувачів вищої освіти, своєчасного оголошення оцінок, відвідуванням консультацій перед 
контрольним заходом.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Вид, форму, обсяг, зміст, структуру контрольного заходу, а також критерії оцінювання визначає викладач. Вони 
проходять процедуру розгляду і схвалення на засіданні кафедри, затверджуються проректором з навчальної роботи. 
Матеріали до державної атестації розглядаються на засіданні Вченої ради, затверджуються ректором Інституту. На 
початку семестру викладач повинен ознайомити здобувачів вищої освіти з видом контрольних заходів, пакетом 
матеріалів до них, прозоро та зрозуміло пояснити процедуру контролю, а під час консультації перед підсумковою 
формою контролю додатково пояснити процедуру перескладання.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

У звʼязку з відсутністю стандарту вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта другого (магістерського) рівня в 
Інституті обрано такі форми – публічний захист магістерської роботи та комплексний кваліфікаційний екзамен. 
Умови  проведення захисту магістерської роботи відповідають прозорості та публічності, забезпечують академічну 
доброчесність. Комплексний кваліфікаційний екзамен передбачає поєднання різних форм, зокрема завдань у 
тестовій формі та завдань практичного спрямування. В умовах карантину було використано дистанційні форми 
роботи із забезпеченням аутентифікації кожного здобувача вищої освіти. Порядок роботи екзаменаційної комісії 
визначено в Положенні про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії ПУ «ВНЗ «МГПІ 
«Бейт-Хана».
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Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедуру проведення контрольних заходів визначено в Положенні про організацію освітнього процесу в ПУ «ВНЗ 
«МГПІ «Бейт-Хана». Це Положення розміщено на веб-сайті Інституту, його примірники зберігаються на кафедрах. 
Інформацію про це Положення здобувачі отримують від гаранта ОП на загальних зборах, які проводяться з усіма 
здобувачами вищої освіти в перші дні навчального року.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів під час проведення контрольних заходів   забезпечено унормуванням цих процедур, 
застосуванням стандартизованої та уніфікованої системи діагностики; використанням чітко визначених критеріїв 
оцінювання; дотриманням розкладу екзаменів та використанням затверджених  матеріалів. Усна форма екзамену 
передбачає оголошення оцінок одразу після закінчення екзамену із занесенням їх до залікових книжок та 
екзаменаційно-залікових відомостей. Письмова форма екзамену передбачає оголошення оцінок на слідуючий день 
після закінчення екзамену із занесенням їх до залікових книжок та екзаменаційно-залікових відомостей. Усі 
матеріали до контрольних заходів оприлюднюються  заздалегідь і є у вільному доступі на кафедрі психології та 
педагогіки. Критерії оцінювання доводяться до відома студентів перед початком занять з дисципліни.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедуру повторного проходження контрольних заходів виписано в Положенні про організацію освітнього 
процесу в ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана».

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Якщо здобувач вищої освіти вважає, що під час проходження процедури  оцінювання з боку викладача було 
виявлене суб’єктивне ставлення, унаслідок чого занижено оцінку, то в день оголошення результатів студент має 
право подати до навчальної частини апеляцію, якщо є письмовий варіант відповіді.   Розпорядженням проректора з 
навчальної роботи відповідно до процедури створюється комісія щодо розгляду апеляції, до складу якої входить 
викладач-екзаменатор, інший викладач з цієї ж дисципліни та завідувач кафедри.  Проводиться засідання комісії 
щодо розгляду письмової відповіді, яке фіксується в протоколі. Оцінка, виставлена комісією, апеляції не підлягає. 
Додаткове опитування студента не проводиться.
Прикладів застосування відповідних правил на ОП, що акредитується, не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності описано в документі «Положення про 
порядок дотримання академічної доброчесності у Приватній установі «Вищий навчальний заклад «Міжнародний 
гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана».  https://690a6833-7626-4322-94cc-
6f6bde8377c6.filesusr.com/ugd/8c3c75_1cbe7533ab2f4764a2bb28edd09b0b7e.pdf 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

З метою протидії порушенням академічної доброчесності на ОП в Інституті     використовуються безкоштовні 
компʼютерні програми, зокрема AdvegoPlagiatus, які уможливлюють перевірку тексту або файлу на плагіат у 
середовищі Інтернет. Головним рішенням у протидії порушенню академічної доброчесності є системний контроль 
за її дотриманням та формування в учасників освітнього процесу системи цінностей Інституту, складниками якої є 
доброчесність та відповідальність.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

З метою популяризації політики академічної доброчесності в освітньому процесі Інституту нетерпимо ставляться до 
списування та використання чужих навчальних або наукових досягнень, не приймаються роботи із встановленим 
порушенням академічної доброчесності. Про необхідність дотримання принципів академічної доброчесності 
учасників освітнього процесу інформують на загальних зборах, конференціях та інших заходах. Навчальні або 
наукові досягнення учасників освітнього процесу заохочуються морально та матеріально.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Процедуру реагування на порушення академічної доброчесності визначено в Положенні про порядок дотримання 
академічної доброчесності в ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана». Як наслідки передбачено:
– позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
– відмова в присудженні або позбавлення присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
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– позбавлення права обіймати певні посади.
У випадку порушення академічної доброчесності здобувачем вищої освіти передбачено:
– повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
– повторне проходження відповідного освітнього компонента ОП;
– відрахування із закладу освіти;
– призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, 
тести тощо); 
– унесення прізвища здобувача вищої освіти до реєстру порушників академічної доброчесності.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Процедуру конкурсного добору викладачів прописано в Положенні про проведення конкурсного відбору викладачів 
у Приватній установі «Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана». 
Відповідно до неї здобувач подає перелік професійних та наукових досягнень, які вивчає Вчена рада. Однією з 
процедур встановлення рівня професіоналізму може бути проведення здобувачем пробного заняття.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

До організації та реалізації освітнього процесу роботодавці залучаються на різних етапах: від розроблення програм 
до викладання на них.
Традиційно до викладання залучаються випускники Інституту, а нині вчителі  закладів загальної середньої освіти, та 
вихователі закладів дошкільної освіти. Такий досвід дає змогу продемонструвати в дії здобувачам вищої освіти 
результат навчання, професійного зростання, саморозвитку. На сьогодні в Інституті викладає (за сумісництвом) 
учитель початкової школи і колишня випускниця Д. С. Баркова. Постійними учасниками науково-практичних 
конференцій та керівниками педагогічної практики є директор та вчителі закладу освіти «Навчально-виховний 
комплекс № 144 «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських 
традицій – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)»; директор Приватного закладу «Загальноосвітній 
навчальний заклад ІІ–ІІІ ступеня «Гуманітарний профільний ліцей імені Хаї-Мушки Шнеєрсон» І. В. Федоренко. 
Консультаційний супровід волонтерської практики здійснюють працівники освітньо-ресурсного центру «Маале».

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До освітньої, науково-практичної діяльності були залучені М. І. Романенко, д. філос. н., професор, радник 
Дніпровської академії неперервної освіти; Р. Гехтман, методист Центру єврейської освіти України; Н. В. Бакуліна, к. 
пед. н., керівник Центру єврейської освіти України, старший науковий співробітник відділу навчання мовам 
національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України; І. Я. Щупак, к. іст.н., Ph. D., 
директор «Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» https://www.bethana.org.ua/single-
post/2019/12/13/Освітній-процес-в-українських-школах  і музею «Пам’ять єврейського народу Голокост в Україні», 
заслужений працівник освіти України; В. Г. Рибалка, науковий співробітник музею «Пам’ять єврейського народу і 
Голокост в Україні»; О. О. Базилевська, к. пед. н., старший викладач кафедри корекційної освіти Дніпровської 
академії неперервної освіти; В. С. Дудник, завідувач науково-дослідницьким відділом інформаційних технологій та 
дистанційного навчання Дніпровської академії неперервної освіти; В. В. Рибалка, д. психол. н., професор, провідний 
науковий співробітник відділу педагогічної психології та психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України; В. С. Первий, д. мед. н., професор, психотерапевт; С. В. Сапожніков, д. пед. н., професор, 
професор кафедри психології та педагогіки Університету ім. Альфреда Нобеля.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійний розвиток викладачів ОП відбувається в різних формах, основною з яких, відповідно до нормативної 
бази, є підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації забезпечує можливість професійного спілкування, обміну 
цінним досвідом, слугує стимулом для зростання й розвитку Інституту. Розвиток викладачів, спрямований на 
розвиток професійної компетентності, відбувається у співпраці з іншими закладами вищої освіти, з якими Інститут 
підтримує партнерські зв’язки, серед них: КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпровської обласної 
ради», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара, Університет імені Альфреда Нобеля, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет», Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України, 
КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради», Інститут вищої 
освіти НАПН України, Академічний педагогічний коледж ім. Гордона (м. Хайфа, Ізраїль) тощо. 
https://www.bethana.org.ua/nashi-partnery Розвиток викладацької майстерності в Інституті стимулює професійне 
спілкування та можливість обміну досвідом з науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти України 
та зарубіжжя.
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Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Адміністрація Інституту працює над створенням системи матеріального заохочення, яка буде відрізнятися від 
типової тарифної сітки врахуванням бонусів професійної активності та саморозвитку. Основою цієї системи стане 
рейтинг викладача, а одним із критеріїв рейтингу – відгуки здобувачів вищої освіти, отримані після анонімного 
анкетування на час та після закінчення курсу вивчення дисципліни; опитування випускників через рік після 
закінчення закладу.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Аудиторії Інституту забезпечені ПК, обладнані мультимедійним проекторами, плазмами, інтерактивними дошками. 
Бібліотека закладу здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів. Наявна 
потрібна кількість підручників і посібників, що забезпечують ефективну реалізацію освітнього процесу за ОП. 
Працює їдальня, цілодобова охорона, функціонує гуртожиток. Викладання дисциплін забезпечено відповідними 
навчально-методичними комплексами. Навчальний корпус, бібліотеку, гуртожиток підключено до системи WI-Fi.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Здобувачі вищої освіти, які вступають на ОП, є свідомими, сформованими особистостями з власною світоглядною 
позицією, професійними та особистісними потребами, які прагнуть задовольнити. Однією із таких є потреба 
продовжити (або почати) вивчення дисциплін етнонаціонального циклу. Після перегляду ОП до переліку 
обов’язкових освітніх компонентів було внесено «Основи єврейської освіти», а до переліку вільного вибору 
«Методику навчання мови іврит у початковій школі» та «Методику навчання предметів іудаїки у початковій школі». 
Доповнює цей напрям спільна освітня програма з педагогічним коледжем «Орот Ісраєль», після закінчення якої 
видається сертифікат «Учитель діаспори». На базі бібліотеки працює методичний центр «БеЯхад», де зібрано 
навчально-методичні посібники з дисциплін етнонаціонального циклу, які викладають у закладах освіти. До 
переліку вільного вибору внесено освітній компонент «Корекційне спрямування Петриківського розпису», який 
водночас задовольняє потребу здобувачів у розвитку творчості та має професійне спрямування. Освітні компоненти 
(перелік вільного вибору) «Електроні освітні ресурси для початкової школи» та «Організація дистанційного 
навчання» поглиблюють можливості магістрантів створювати електронне освітнє середовище.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Діяльність Інституту відповідає вимогам з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та протипожежної 
безпеки, що супроводжується відповідними документами. Спільно з НМЦ ЦЗ та БЖД Дніпропетровської області 
проводяться об’єктові тренування з питань цивільного захисту. Учасники освітнього процесу, працівники проходять 
відповідні види інструктажів, що фіксується у відповідних журналах. На території Інституту ведеться відео-
спостереження і працює цілодобова охорона, яку забезпечено постійним телефонним зв’язком з адміністрацією 
Інституту. Психолого-педагогічний чинник освітнього середовища Інституту передбачає створення сприятливого 
мікроклімату, який забезпечується культурою спілкування всіх суб’єктів освітнього процесу, якістю викладання, 
стилем педагогічного спілкування. Якість викладання своєю чергою передбачає високий науковий рівень і 
доступність викладу, а також формування мотивів навчання, мотивів майбутньої професійної діяльності. До послуг 
здобувачів і співробітників внутрішній двір Інституту, який у теплу пору року використовується як зона рекреації та 
дозвілля. У поточному фінансовому році планується обладнання його спортивним інвентарем для організації 
відпочинку і дозвілля. Адміністрація Інституту прагне підтримувати спокійний мікроклімат у колективі в дусі 
співпраці та академічного товариства. Викладацький склад забезпечує доброзичливу, спокійну атмосферу під час 
занять і контрольних заходів. Студенти, які виявляють низький рівень стресостійкості, мають можливість 
звернутися до психолога.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітню підтримку здобувачів освіти забезпечує кадрова політика Інституту, що полягає у введенні до складу 
професійноактивних, творчих викладачів; створенні та вдосконаленні цифрового навчального середовища з 
розміщенням повного навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів ОП, до якого увійдуть методичні 
матеріали, монографії, навчальні посібники, навчальні видання, статті, наукові праці викладачів, магістрів, 
матеріали наукового журналу, конференцій тощо; налагодженні міжнародних зв’язків із закладами вищої освіти, 
які працюють за схожими ОП підготовки; функціонуванні методичного центру з викладання предметів 
етнонаціонального циклу. Інформаційну підтримку забезпечує бібліотека, устаткована комп’ютерами, 
підключеними до мережі Інтернет, оргтехнікою. Її фонд налічує 17 085 примірників навчальної та художньої 
літератури. Бібліотека має власну електронну базу, до якої внесено бібліографічні дані книжкового фонду (5 896 
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примірників), інформаційні ресурси 35 періодичних фахових видань, електронний систематичний каталог статей 
(СКС). Доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою: депозитарій High Wire Press 
(підрозділ бібліотеки Стенфордського університету). Містить більше 1 200 журналів, 6 058 073 повнотекстових 
рецензованих статей у вільному Інтернет-доступі; Electronic Journals Library – колекція електронних академічних 
журналів; налічує понад 64 тис. назв, з них у безкоштовному доступі – близько 29 тис. найменувань; OAPEN (Open 
Access Publishing in European Networks) – колекція наукових праць з гуманітарних та суспільних дисциплін; VSL 
Open – спеціалізований інструмент для пошуку широкого спектру наукових публікацій та баз даних; 
Academicjournals – повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, 
юридичних наук, мистецтва та освіти; Journals4Free – портал академічних журналів відкритого доступу (понад 7 000 
найменувань). Інтегрований з базами даних Web of Science, Scopus, Index Copernicus, Google Scholar. Directory of 
Open Access Journals (DOAJ) – каталог журналів відкритого доступу, який підтримується науковою бібліотекою 
університету м. Лунд (Швеція). Система є відкритою для розміщення наукових періодичних видань; Directory of 
Open Access Books (DOAB – директорія книг відкритого доступу авторитетних іноземних видавництв; Elsevier – 
електронна база даних, що містить журнали видавництва Elsevier у відкритому доступі. На інформаційному стенді та 
веб-сайті Інституту розміщуються графіки навчального процесу, розклади занять, консультацій, факультативів 
тощо.
Матеріальна підтримка забезпечується обладнанням навчальних аудиторій та бібліотеки ПК, мультимедійними 
проекторами, інтерактивними дошками, плазмами; підключенням навчального корпусу Інституту та гуртожитку до 
WI-FI, забезпеченням своєчасного початку опалювального сезону. 
В Інституті функціонує гуртожиток, який стовідсотково забезпечує потреби студентів у проживання, а також 
цілодобова охорона.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Випадків вступу на навчання осіб з особливими освітніми потребами не було.
У разі виникнення такої ситуації буде забезпечено право громадян України безоплатно здобувати вищу освіту, вищу 
освіту за другою спеціальністю, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи 
посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджує висновок медико-соціальної експертної 
комісії, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. Також буде передбачено повне або часткове 
фінансове забезпечення їх утримання на період здобуття вищої освіти за кожним освітнім рівнем.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Адміністрація Інституту приділяє значну увагу політиці попередження конфліктних ситуацій. Її сутність полягає в 
недопустимості або зведені до мінімуму вірогідності виникнення конфліктної ситуації та її подальшого 
деструктивного розвитку. Протиріччя, які супроводжують такі ситуації, здебільшого розгортаються в площині 
суб’єкт-суб’єктних стосунків і мають причину або особистісних непорозумінь, або необізнаності та 
непоінформованості. З метою профілактики конфліктних ситуацій створюються організаційно-управлінські та 
соціально-психологічні умови їх попередження. Працює система інформування та доступності документів, що 
регламентують освітній процес, процедури контролю, а також система контролю за тим, як відбувається освітній 
процес. Керівників підрозділів та викладачів поінформовано про технологію попередження конфліктів, вони також 
володіють нею. Технологія попередження конфліктів базується на знаннях способів, засобів та прийомів впливу на 
ситуацію, що теоретично може перерости в конфлікт. Найчастіше чинниками конфліктів є ті, що визначаються 
акцентованими рисами характеру та низьким рівнем емоційної культури і які здебільшого притаманні стосункам 
«студент-студент», тому й вирішуються вони на міжособистісному рівні. Для здобувачів вищої освіти проводяться 
психологічні заходи, їм також надано можливість звернутися за консультацією, у разі потреби, до викладачів 
психології. Причиною конфлікту «викладач-студент» є сприйняття студентами оцінки як неадекватної. І це 
потребує попередження або врегулювання та виокремлення досвіду. Управління конфліктами передбачає системну 
роботу Інституту, що полягає в послідовному спостереженні за освітнім процесом, передбачення можливих «зон» 
конфлікту або спрямування їх до конструктивного розв’язання. Попередження конфлікту передбачає створення 
ситуації, яка його унеможливлює. Усі викладачі попереджаються про відповідальність щодо випадків корупції, 
наслідком яких є звільнення. Номер телефону ректора оприлюднено в загальному доступі. В Інституті вчать бути 
толерантними та поважати особистість іншого, тому жодних конфліктів, пов’язаних з дискримінацією або 
сексуальними домаганнями, зафіксовано не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП викладено у відповідному 
Положенні про розробку та перегляд освітніх програм у ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана», яке розміщено на 
офіційному веб-сайті.   https://690a6833-7626-4322-94cc-
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Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Освітня програма переглядається з метою оперативного реагування на змінні потреби здобувачів вищої освіти та 
роботодавців, упровадження новітніх досягнень науки і практики з відповідних галузей та створення іміджу 
сучасного закладу вищої освіти з потужною професійною підготовкою, з метою усунення зауважень, отриманих 
після проходження процедури зовнішнього оцінювання якості освіти за ОП. До уваги береться термін підготовки 
здобувачів вищої освіти, період акредитації ОП, висновки та пропозиції стейкхолдерів, тенденції ринку праці, 
результати новітніх досліджень науки та практики, результати процедур зовнішнього оцінювання якості вищої 
освіти, але такий перегляд відбувається не  менше ніж 1 раз на 3 роки. До перегляду ОП можуть залучатися науково-
педагогічні працівники закладів вищої освіти, які працюють за аналогічними освітніми програмами, зокрема і 
представники закладів вищої освіти іноземних держав, з якими ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана» має договори про 
співпрацю, представники засновника Інституту – благодійної організації «Всеукраїнський єврейський благодійний 
культурно-просвітницький фонд «Ор-Авнер «Хабад Любавич» («Світло Авнера «Хабад Любавич»), роботодавці, 
здобувачі вищої освіти, колишні випускники Інституту, які працюють за спеціальністю, інші стейкхолдери. 
Алгоритм перегляду такий: 
1. Запрошення до робочої групи з оновлення ОП стейкхолдерів (через оголошення на сайті, сповіщення в 
телефонному режимі, через електронну пошту або в інший спосіб).
2. Затвердження в наказі Інституту складу робочої групи щодо оновлення ОП.
3. Ознайомлення з проєктом оновленої програми он-лайн або оф-лайн, унесення та обговорення пропозицій на 
відкритому засіданні робочої групи.
4. Розміщення на веб-сайті оновленого проєкту ОП з пропозицією громадського обговорення та надання 
рекомендацій щодо змін.
5. Затвердження проєкту ОП на засіданні Вченої ради Інституту.
Зміни, унесені після останнього перегляду ОП, були спрямовані на задоволення попиту роботодавців з урахуванням 
галузевого та регіонального контексту та на усунення зауважень після проходження акредитації ОП Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Залучення здобувачів вищої освіти до перегляду та оновлення ОП передбачено в Положенні про розробку та 
перегляд освітніх програм у ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана». Для збирання потрібної інформації обрано такі 
інструменти: анонімне опитування з використанням відкритих та закритих питань для задоволення потреб 
здобувачів вищої освіти в особистісному і професійному розвитку після вивчення курсу дисциплін; аналіз звітів та 
результатів підсумкової конференції після проведення практик; проведення фокус-груп тощо. Після закінчення 
державної атестації магістри отримали пропозицію заповнити анонімні анкети щодо задоволення ОП та освітнім 
процесом за нею. Питання анкети розробив викладач психології, завданням якого було тактовне та коректне їх 
формулювання. Негативного відзиву на ОП та організацію освітнього процесу (якщо кількість незадоволених 
студентів дорівнює 49 % з числа опитуваних) зафіксовано не було. До перегляду ОП було залучено випускницю 
Гречину Н. та здобувачку Захарову Н., студентку групи ПО-19 М.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Органи студентського самоврядування беруть участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості освіти через 
участь в опитуваннях як респонденти – участь в обговоренні та розв’язанні проблем, виявлених під час опитування 
– подання пропозицій щодо поліпшення інформаційного, матеріально-технічного, кадрового забезпечення 
освітнього процесу – участь у науково-практичній діяльності Інституту – участь у профорієнтаційних заходах 
закладу. Представники органів студентського самоврядування присутні на засіданнях Вченої ради Інституту, з ними 
погоджуються питання відрахування здобувачів вищої освіти, якщо ті порушують Правила внутрішнього 
розпорядку, академічно неуспішні тощо.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Роботодавці (директори закладів загальної середньої освіти), соціальні партнери, представники єврейських 
організацій, які провадять формальну і неформальну освіту, представники громадських організацій та інші 
зацікавлені особи (стейкхолдери) можуть бути залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур, 
вони мають змогу висловити власний погляд щодо відповідності компетенцій випускників потребам ринку праці, 
щодо ролі ОП у вирішенні проблемних питань початкової освіти, реальних перспектив випускників на освітньому 
ринку праці; щодо їхнього статусу. До перегляду ОП було залучено представників засновника Інституту – 
Благодійної організації «Всеукраїнський єврейський благодійний культурно-просвітницький фонд «Ор-Авнер 
«Хабад Любавич» («Світло Авнера «Хабад Любавич»), які вирішують питання покращення матеріально-технічного 
і фінансового забезпечення освітнього процесу за цією ОП, представника громадської організації «Українська 
асоціація педагогічної освіти», роботодавців: директора Комунального закладу освіти «Навчально-виховний 
комплекс № 144 «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу,єврейських 
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традицій – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) Дніпровської міської ради, а також випускницю 2020 
року, учителя Гречіну Н., здобувачку вищої освіти, учителя Захарову Н.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Стратегія діяльності Інституту передбачає програму сприяння працевлаштуванню студентів ще на етапі їх навчання. 
Проходження практичного навчання на базі організацій та установ, закладів загальної середньої освіти, участь у 
різноманітному культурному житті міста та єврейської громади створюють сприятливі умови для самопрезентації 
здобувачами вищої освіти особистісних та навчальних досягнень. Залучення здобувачів вищої освіти до програм 
неформальної освіти, які об’єднують молодь України, Європи, Ізраїлю та країн СНД уможливлюють встановлення 
корисних професійних контактів та дають змогу бути обізнаними з потребами ринку праці та особливостях 
працевлаштування в різних країнах. В Інституті діє програма супроводу професійного росту випускників. Її 
реалізації сприяє організація та проведення на базі Інституту конференцій, круглих столів, методологічних 
семінарів та семінарів-практикумів, курсів підвищення кваліфікації як в очній формі, так і з використанням IT-
технологій. Випускники Інституту працюють у системі освіти та в інших установах на території України, Ізраїлю, 
Німеччини, США, Австралії, Грузії, Молдови, Литви. В Інституті створено Центр допрофесійної підготовки, 
діяльність якого визначає відповідне Положення. Однією із функцій Центру є збирання інформації щодо 
працевлаштування та кар’єрного зростання випускників. Підтримувати з випускниками постійний зв’язок, бути 
свідками їхніх професійних успіхів також дає змогу сторінка в соціальній мережі Фейсбук.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Під час реалізації ОП і здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти виявлено відсутність 
механізмів урегулювання результатів неформальної/ інформальної освіти здобувачів вищої освіти. Відповідно було 
розроблено Положення про порядок зарахування результатів навчання, здобутих у неформальній/інформальній 
освіті; для підвищення якості освіти та проходження  контрольних процедур студентами-іноземцями було введено 
дисципліну «Українська мова як іноземна»; на подолання виявленого недостатнього рівня готовності переважної 
більшості учасників освітнього процесу до роботи в режимі он-лайн було проведено консультації та майстер-класи 
щодо застосування технологій дистанційного навчання, а до навчального плану, на задоволення потреб здобувачів 
вищої освіти, уведено відповідні дисципліни. Здобувачі вищої освіти скаржилися на недостатність інформування 
про заходи Інституту через веб-сайт. Відповідно було створено групи Whats App за курсами, через які з дотриманням 
принципів публічності та прозорості студенти отримували інформацію від викладачів та адміністрації Інституту. 
Для розширення можливості проходження практичної підготовки з методики викладання дисциплін 
етнокультурного компонента було укладено Договір про співпрацю з єврейським культурним центром 
«Соломоніка», який має великий досвід навчання в дистанційному режимі.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

На усунення зауважень, зазначених в експертному висновку галузевої ради Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, було здійснено:
1. Характеристика ОП:
– приведено у відповідність кваліфікації ОП до галузі знань і спеціальності;
– для здобувачів, які вступили на умовах перехресного вступу, розроблено окремий навчальний план;
– термін навчання за ОП змінено на 1 рік 4місяці;
– конкретизовано та уточнено мету, основний фокус, особливості ОП, загальні та  фахові компетентності відповідно 
до спеціальності 013 Початкова освіта;
– приведено у відповідність кваліфікації, указані в підрозділі «Придатність та працевлаштування»;
– узгоджено відповідність між цілями та результатами навчання;
– до процесу оновлення ОП залучено різних стейкхолдерів.
2. Структура і зміст ОП:
– усунуто дублювання в змісті програм дисциплін, переглянуто структуру їх;
– збільшено кількість кредитів на компоненти практичного спрямування, на  підготовку магістерської роботи;
–  урізноманітнено перелік вибіркових дисциплін;
– удосконалено механізм індивідуального вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін;
– поновлено відповідно до вимог навчальні програми;
– ведеться робота над створенням силабусів.
3. Доступ до ОП і визнання результатів навчання:
– діють посилання на програми вступних іспитів на веб-сайті ЗВО.
4. Навчання і викладання за ОП:
– на сайті ЗВО розміщено комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін;
– створено систему анкетування здобувачів вищої освіти щодо їхньої задоволеності освітнім процесом;
– до освітнього процесу залучено різних стейкхолдерів;
– для контролю та оцінювання магістерських робіт як голову екзаменаційної комісії запрошено науково-
педагогічного працівника іншого ЗВО;
– запроваджено програму «AdvegoPlagiatus».
5. Людські ресурси:
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– оновлено склад проектної (робочої) групи забезпечення ОП.
6. Освітнє середовище та матеріальні ресурси:
– розроблено Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ПУ «ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана».
7. Внутрішнє забезпечення якості ОП:
– до процесу внутрішнього забезпечення якості ОП залучено роботодавців та інших стейкхолдерів;
– до процесу перегляду ОП залучено представників студентського самоврядування.
8. Прозорість та публічність:
– інформацію про склад кафедри, на якій реалізується ОП, розміщено на веб-сайті.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Залучення представників академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП вищої освіти 
відбувається згідно з Європейськими стандартами та рекомендаціями щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG), 
Законом України «Про вищу освіту». Відповідно до них в Інституті розроблено низку Положень та інших 
документів, що регламентують заходи внутрішнього забезпечення якості освіти, а саме: принципи та процедури 
забезпечення якості освіти, оцінювання та періодичний перегляд ОП, протидія порушенню доброчесності, конкурс 
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, студентське самоврядування. Відповідно до 
системи управління освітнім процесом кожна управлінська ланка має свої функції і зону відповідальності. 
Адміністрація здійснює управлінську діяльність щодо планування та реалізації процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП, використання інших механізмів, спрямованих на удосконалення якості освітньої 
діяльності. Завідувачі кафедр забезпечують оцінку якості ОП, діагностику результатів навчання, професійну 
активність та підвищення кваліфікації викладача як однієї з основних умов якості освіти. Викладачі гарантують 
відповідність змісту дисципліни і програмних результатів навчання за конкретною дисципліною загальним та 
фаховим компетентностям, визначеним в ОП, забезпечують якість ОП, координуючи та оцінюючи різні освітні 
компоненти навчального плану, міждисциплінарні зв’язки та ураховуючи результати оцінювання, зокрема і 
зауваження зовнішніх експертів.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Адміністрація Інституту опікується:
– питаннями організації навчального процесу, термінами, графіками навчального процесу, державної атестації;
– розробленням і затвердженням внутрішніх Положень, які регулюють діяльність Інституту відповідно до 
нормативно-правової бази України;
– розробленням та затвердженням річних та щомісячних планів роботи Інституту;
– плануванням шляхів забезпечення якості освіти, а саме: реалізацією стратегії, політики, цілей та вимог до якості 
вищої освіти;
– дотриманням чинної нормативно-правової бази освіти та впровадженням в освітній процес нормативно-
методичної бази забезпечення освітньої діяльності;
– забезпеченням безпечних умов праці, навчання та проживання в гуртожитку Інституту.
Вчена рада відповідає за 
– розроблення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої та наукової діяльності Інституту;
– підготовку пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 
Інституті на підставі узагальненого аналізу результатів процедури оцінювання якості освітнього процесу (навчання і 
викладання), наукової діяльності суб’єктів освітнього процесу;
– розроблення стандартів ОП, навчальних планів та навчально-методичних комплексів дисциплін.
Викладачі кафедри відповідають за
– якість навчально-методичного забезпечення освітнього процесу за ОП;
– професійну активність;
– залучення студентів до науково-дослідної діяльності;
– виконання пропозицій та рекомендацій Ученої ради.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу визначено в Положенні про організацію освітнього процесу в 
ПУ ВНЗ «МГПІ «Бейт-Хана», яке розміщено на сайті інституту:  https://690a6833-7626-4322-94cc-
6f6bde8377c6.filesusr.com/ugd/de9706_38e7f36afeda48a48b31d3fb344b6f26.pdf

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

https://690a6833-7626-4322-94cc-6f6bde8377c6.filesusr.com/ugd/de9706_8625e9ab242c4c1aa6c7068acc7b2c00.pdf
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Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://690a6833-7626-4322-94cc-6f6bde8377c6.filesusr.com/ugd/de9706_fa3eb144165e4535b33a3ac704a53784.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Для визначення сильних та слабких сторін ОП було використано елементи SVOT-аналізу. Показниками 
безпосереднього оточення є користувачі: заклади загальної середньої освіти, зокрема і спеціалізовані з вивченням 
мови іврит, історії єврейського народу та єврейських традицій України (26), країн близького (11) та дальнього 
зарубіжжя, центри єврейських громад України (130). Показники внутрішнього середовища Інституту – кадровий 
склад, матеріально-технічна база, розташування.
Економічні  чинники. Сильні сторони: підготовка вчителів початкової освіти зі знанням української мови та мови 
іврит, з додатковим сертифікатом «Учитель діаспори»,  здатних до організації інклюзивного та дистанційного 
навчання.
Політичні чинники. Сильні сторони ОП стверджує і розвиває культурні, економічні та наукові зв’язки між Україною 
та Ізраїлем; забезпечує академічну мобільність студентів і викладачів на теренах Євросоюзу, Ізраїлю та США.
Ринкові чинники. Сильні сторони:  на роботодавців ОП вивищує пропозиції щодо вищих щаблів підготовки 
педагогів, здатних  розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі початкової освіти, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується невизначеністю умов і вимог; учителів, здатних 
здійснювати педагогічну діяльність у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти з вивченням івриту в 
Україні та країнах зарубіжжя, у класах з інклюзивним навчанням, з навчанням у дистанційній формі, що підвищує 
шанси працевлаштування випускників за фахом в Україні, країнах зарубіжжя; забезпечує виклик суспільства на 
освіту впродовж життя, зокрема освіту дорослих.
Технологічні чинники. Сильні сторони: у межах освітнього процесу на ОП набуває конкретного змісту співпраця із 
ЗВО України і зарубіжжя; зокрема Ізраїлю; розвиток наукових комунікацій, проведення на базі Інституту науково-
практичних конференцій, семінарів з підвищення кваліфікації, освітньо-культурне взаємозбагачення освітнього 
простору педагогічної системи регіону.
Слабкі сторони – технології дистанційного навчання потребують додаткового технічного оснащення кожної 
навчальної аудиторії.
Правові  чинники. Сильні сторони – дотримання правової легітимності в межах легалізації всіх проєктів, наявність 
Ліцензії МОН України на право здійснення діяльності у сфері вищої освіти, дотримання правових норм сертифікації 
випускників, видача дипломів державного зразка.
Соціальні чинники. Сильні сторони: сучасна матеріально-технічна база, розвинута інфраструктура; посилює  
соціальний аспект, діючи географічно у складі ділового та КДЦ Менора, сприяння  працевлаштуванню випускників.
Кадровий склад. Сильні сторони: забезпечення державних ліцензійних вимог до науково-педагогічних працівників, 
можливість запрошення до проведення  лекцій викладачів педагогічного коледжу «Орот Ісраель», на підставі 
Договору про співпрацю.
Слабкі сторони – не всі викладачі є штатними працівниками Інституту.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Освітня програма передбачає випереджальне реагування освітньої системи на поклик часу. Насамперед це 
стосується педагогічної свідомості тих, хто її реалізує, а саме: фахівців у галузі початкової освіти, де потрібно по-
новому і з великою відповідальністю виконувати завдання розвитку молодої особистості, орієнтуючись на її запити, 
можливості й пізнавальну активність.
Освітня програма своїм ресурсом містить завдання впровадження Нової української школи, реалізацію технології 
щодо підготовки учнів до вибору власної освітньої траєкторії в умовах допрофільного навчання, подальшого 
вдосконалення вимог неперервної освіти, поглиблення управлінської і науково-дослідної компетентності здобувачів 
освіти.
У подальшому передбачено уточнення мети ОП, а у зв’язку з цим –  переосмислення дисципліни «Філософія освіти» 
з позиції концептуалізації формування сучасного світогляду і внесення елементів ноосферної освіти до всіх освітніх 
компонентів програми.
Освітня програма також передбачає продовження поглиблення знань із застосування ІТ у навчально-виховному 
процесі, розвиток дистанційного навчання здобувачів як для форс-мажорних ситуацій, на зразок пандемії COVID-19, 
так і для вдосконалення шляхів доставки інформації в умовах нового типу суспільства – інформаційного.
Значним ціннісно-смисловим ресурсом ОП є усвідомлювати по-новому педагогічну культуру, яка поряд з 
традиційними освітніми компонентами мусить через низку гуманітарно-політичних наук розкрити по-новому 
єднання Людини і Світу, зокрема:
– навчити віднаходити в кожній дидактичний одиниці змісту освіти яким чином можливо приборкати неприязнь і 
гнів, поганий настрій, переборювати власне Я в негативному плані й ставати позитивним, якщо рецептів для цього 
може бути стільки, скільки людей, адже людський мозок оригінальний і неповторний, а розвиненість центрів у 
ньому міжособистісно сягає відмінності майже в 50 разів;
– посилити процеси інтеграції людських зусиль і колегіальності рішень у напрямі самовдосконалення поведінки, 
протидіяти егоїзму вчинку, відчуженню і соціокультурній неприязні;
– сприяти, щоб з розвитком еволюції людське «еgо» ставало б спорідненим «со-еgо», тобто кол-егі-умом людей на 
планеті, а їх операції (дії) повинні перетворюватися на ефективну кооперацію розуму завдяки 
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науковоорганізованому процесу освіти в нетрях неоднорідної, геосфернодетермінованої біосфери;
– педагогічно перевиховувати рефлекторну діяльність і впливати на характері поведінку в час, коли, перенаселивши 
Землю і побудувавши технологічний побут, здебільшого здолавши голод, людина опустилася до задоволення своїх 
біологічних примх, які все більше стали «нею оволодівати» на противагу «розвиненому раціоналізму».

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: 

Дата: 
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Методологія науково-
педагогічних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

РП_методологія 
науково-

педагогічних 
досліджень у 

ЗВО.pdf

DmOp0hUnR1tMlRK
PwhiyZGmeon5ep04
W6cXOHX2dZuw=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію  - 2013 р.)  
дидактичні та наочні матеріали

Методика навчання 
мови іврит у 
початковій школі

навчальна 
дисципліна

сілабус_методика 
навчання мови 

іврит.pdf

E1UwMlFTvvtbU14fS
WGlMbqeofOxqgBx

HoJLy368udE=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2013 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Законодавче та 
нормативно-правове 
регулювання охорони 
дитинства в Україні

навчальна 
дисципліна

РП_Законодавче 
та нормативно-

правове 
регулювання 

охорони 
дитинства в 

Україні.pdf

258ckgG+vFQViOjxj
qc75GSlbEozYzYaDX

fZdL6AyTc=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2014 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Правовий захист осіб з 
обмеженими 
можливостями 
здоров’я  в Україні

навчальна 
дисципліна

РП_Правовий 
захист осіб з 
обмеженими 

можливостями 
здоров_я в 
Україні.pdf

XUQIWGIW3RAemJ
M1K7nM4xd3XwNPj
LM0A3Z9dEFiF0c=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2014 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Магістерська робота підсумкова 
атестація

1_МР_магістерські 
роботи.pdf

O/1xQBx38PPIdaU2
EIDptGg6SgoRl6Cz6

0aNesrltSE=

Педагогічна 
(асистентська) 
практика

практика РП_Педагогічна 
(асистентська) 

практика.pdf

Q91yI44YPxO9et/D7
So/HbqagZlq16gkeO

7q2XZNr5o=

Науково-дослідна 
практика

практика РП_Науково-
дослідна 

практика.pdf

6qE/1z+GY43WDJj6
nrmO2D4l3U5p5WC

mLjneKdKaJro=

Виробнича практика 
за спеціальністю

практика РП_Виробнича 
практика за 

спеціальністю.pdf

sJfbu71RkfrgW4rcW
Xe6oEiQvAR7f6B1ZY

H6ynk2nzE=

Наскрізна програма 
практики

практика Наскрізна 
програма 

практики_ПО_маг
істри.pdf

HkXOLNWjutIH4lK
4NTQbtobt5P5ltrqUZ

fV66FX2tJQ=

Корекційне 
спрямування 
Петриківського 
розпису

навчальна 
дисципліна

РП_Корекційне 
спрямування 

Петриківського 
розпису.pdf

EV90Lqh0AzoRmv4
YQIOSnENNGnmMu
Kt282gDUgwLhfE=

Обладнання для петриківського 
розпису, 1 персональний 
комп'ютер (введено в дію - 2012 
р.)  мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Методика викладання 
педагогіки та фахових 
дисциплін

навчальна 
дисципліна

РП_Методика 
викладання 

педагогіки та 
фахових 

дисциплін.pdf

zRIy6HgVWMLVgsJ
/yvy2XKboBcFcbyu4t

ZYG4OUrad4=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2014 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Сучасний імідж 
вчителя початкової 
освіти

навчальна 
дисципліна

РП_сучасний імідж 
вчителя 

початкової 
освіти.pdf

FcALHWnubH7xrdv
uOgyR+cVXRpMtpd
IVnWBFgU/mLfw=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2014 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Методика навчання навчальна силабус_методика 780MJu0gByuz2pEq 1 персональний комп'ютер 



предметів юдаїки в 
початковій школі

дисципліна навчання 
предметів 
юдаїки.pdf

lh9dhWd4wdTOLi01
N81emgMhFL4=

(введено в дію - 2018 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Електронні освітні 
ресурси для 
початкової школи

навчальна 
дисципліна

РП_Електронні 
освітні ресурси для 

початкової 
школи.pdf

iR2VWcrSgaWgPb/U
DvP9ciFe65dm0fOLz

qSvfNdeMDQ=

10 персональних комп'ютерів 
(введено в дію - 2016 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Інформаційно-
комунікаційні 
технології в 
педагогічній 
діяльності

навчальна 
дисципліна

силабус_Інформаці
йно-комунікаційні 

технології в 
педагогічній 

діяльності.pdf

klap7AYX8+1uFgKP
OuIV0xFHK4XbUiA

CDSn5hZ5+03w=

10 персональних комп'ютерів 
(введено в дію - 2015 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Організація 
дистанційного 
навчання у початковій 
школі

навчальна 
дисципліна

РП_Організація 
дистанційного 

навчання у 
початковій 

школі.pdf

/Z2qPTMWR7D4S5
OXs8CP0cumMaFM
oUsrX+8qllYF7JY=

10 персональних комп'ютерів 
(введено в дію - 2015 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Українська мова як 
іноземна

навчальна 
дисципліна

РП_українська 
мова як 

іноземна.pdf

TKXUtmCVtq1bTnW
V+PZjZd49MHIRRe

aFykmWtB18iu4=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2014 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Основи єврейської 
освіти

навчальна 
дисципліна

сілабус_ОСНОВИ 
ЄВРЕЙСЬКОЇ 

ОСВІТИ 
Бакуліна.pdf

jUMCuEUyF3gnzEd
Hl71zZYgHHRJg408

zD+6/rKtMjUE=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2014 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Організація 
інклюзивної освіти в 
закладах загальної 
середньої освіти

навчальна 
дисципліна

РП_Організація 
інклюзивної освіти 

в закладах 
середньої 

освіти.pdf

cq3Hzapz97vuoqcJO
jfgI1+gagjxWfBBOse

/l1+8WgY=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2014 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Управління освітнім 
процесом у закладах  
загальної середньої 
освіти

навчальна 
дисципліна

РП_Управління 
освітнім процесом 

у закладах 
загальної середньої 

освіти.pdf

Jbb55qG+yy29JgM3
8Rw1aCSqtAyOjTdu

GjuNrhIZLUc=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2017 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Інноваційні технології 
навчання освітніх 
галузей початкової 
освіти

навчальна 
дисципліна

РП_Інноваційні 
технології 

навчання освітніх 
галузей початкової 

освіти.pdf

DCkJw3pxUwGUwd
PGs+m/iYsVVHzQp5

c7VcIC5p+gUQg=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2018 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

силабус_Англійська 
мова за 

професійним 
спрямуванням.pdf

jIjGYeO41NtDOt9AU
hTbSxBlu8iM3YX7is

YmOTTvCdo=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2014 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Педагогіка та 
психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

РП_Педагогіка та 
психологія вищої 

школи.pdf

ctoehNdBwLUazlMX
3P5sYEo5yq6OMZyyi

cPDXY1Bm1M=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2014 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

Філософія освіти навчальна 
дисципліна

РП_філософія 
освіти.pdf

LO3qA1A6cMT4/bBg
GhSvAD+oQ7af66ze

m778+64x2Hk=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію  - 2013 р.)  
дидактичні та наочні матеріали

Технології психолого-
педагогічного 
супроводу дітей з 
особливими 
потребами в 
інклюзивних класах 
закладів загальної 
середньої освіти

навчальна 
дисципліна

РП_Технології 
психолого-

педагогічного 
супроводу.pdf

Xp3/SkduysLeyNaK/
RBseM0OuttC3f4Pg

uA06jiHmRE=

1 персональний комп'ютер 
(введено в дію - 2015 р.)  
мультимедійний проектор, 
проекційний екран, дидактичні 
та наочні матеріали

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 



для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення
 

  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

252639 Базилевська 
Оксана 
Олександрів
на

Доцент 
кафедри 
педагогіки і 
психології, 
Сумісництв
о

Кафедра 
педагогіки і 
психології

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 
Педагогічне 

училище 
Дніпропетровс

ького 
національного 
університету, 

рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
010102 

Початкове 
навчання, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 045568, 

виданий 
12.12.2017

15 Технології 
психолого-
педагогічного 
супроводу 
дітей з 
особливими 
потребами в 
інклюзивних 
класах закладів 
загальної 
середньої 
освіти

Освіта: Департаметнт 
освіти і науки 
Дніпропетровської 
обласної державної 
адміністрації; 
Комунальний вищий 
навчальний заклад 
"Дніпропетровський 
обласний інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти"; 
підвищувала 
кваліфікацію за фахом 
"вчитель-дефектолог 
та вихователь спец. 
загальноосвітніх 
навчальних закладів, 
НРЦ для дітей з 
ООП". Присвоєна 
категорія: "спеціаліст 
вищої категорії". 
Свідоцтво про 
підвищенння 
кваліфікації СПК № 
ДН 24983906/8516-17 
від 17.11.2017 р.
Наявність публікацій:
1. Базилевська О.О. 
Формування 
громадянської 
культури та 
національної 
свідомості в учнів з 
особливими освітніми 
потребами шляхом 
упровадження 
петриківського 
розпису в позаурочну 
роботу / О.О. 
Базилевська // 
Особлива дитина: 
навчання та 
виховання. – 2016. – 
№ 2. – С. 59-66. 
2. Базилевська О.О. 
Соціокультурна 
компетентність як 
складова 
громадянського та 
естетичного 
виховання учнів / О.О. 
Базилевська // зб. 
наук. праць 
«Педагогічні науки». 
– Вип. LXXXІІ. – Т.2. 
– Х. – 2018. – С. 62 – 
66.
2. Основні друковані 
праці за фахом:
П. 2
1. Базилевська О.О. 
Образотворча 
діяльність учнів з 
особливими освітніми 
потребами як засіб 
соціокультурного 
інтегрування / О.О. 



Базилевська // 
Педагогіка вищої та 
середньої школи. – 
2015. – Вип. 44. – С. 
136-140.
2. Базилевська О.О. 
Корекційне 
спрямування занять 
гурткової роботи з 
декоративно-
прикладного 
мистецтва / О.О. 
Базилевська // Освіта 
осіб з особливими 
потребами: шляхи 
розбудови. – 2015. – 
Вип. 9. – С. 14-19.
3.Базилевська О.О. 
Комплексне 
використання 
корекційно-
розвивальних методів 
на заняттях з 
образотворчого 
мистецтва з дітьми з 
особливими 
потребами / О.О. 
Базилевська // Освіта 
осіб з особливими 
потребами: шляхи 
розбудови. – 2015. – 
Вип. 10. – С. 10-14.
4. Базилевська О.О. 
Соціокультурна 
компетентність як 
складова 
громадянського та 
естетичного 
виховання учнів з 
особливими освітніми 
потребами / О.О. 
Базилевська // зб. 
наук. праць «Освіта 
осіб з особливими 
потребами: шляхи 
розбудови». – Вип.  13. 
– К. – 2017. – С. 32 – 
38.
5.  Базилевська О.О. 
Соціокультурна 
компетентність як 
складова 
громадянського та 
естетичного 
виховання учнів з 
особливими освітніми 
потребами / О.О. 
Базилевська // зб. 
наук. праць «Освіта 
осіб з особливими 
потребами: шляхи 
розбудови». – Вип.  13. 
– К. – 2017. – С. 32 – 
38.
6.Базилевська О.О. 
Науково-
методологічні та 
організаційні засади 
педагогічного 
супроводу 
інклюзивного 
навчання в закладах 
загальної середньої 
освіти // 
О.О.Базилевська 
//Інноваційна 
педагогіка. Вип. 11. –  
Т. – 3. – О. – 2019. – С. 
135 – 140.
П. 8. 
Є науковим 



керівником НДР 
«Науково-
методологічні та  
організаційні засади  
педагогічного 
супроводу 
інклюзивного 
навчання в закладах 
загальної середньої 
освіти» (№ державної  
реєстрації 
№0118U004949).
П. 14. Є керівником 
постійно діючого 
студентського 
наукового гуртка 
"Науково-
методологічні та  
організаційні засади  
педагогічного 
супроводу 
інклюзивного 
навчання в закладах 
загальної середньої 
освіти ".
П. 15. 
1. Базилевська О.О. 
Розвиток критичного 
мислення молодших 
школярів в умовах 
Нової української 
школи / О.О. 
Базилевська, 
В.А.Чигрина// 
збірник наукових 
робіт учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Актуальні питання 
сучасних педагогічних 
та психологічних 
наук» (15 – 16 лютого 
2019р. м. Одеса). – О. 
– 2019. – С. 6 – 11.
2. Базилевська О.О. 
Формування 
соціокультурної 
компетентності в 
учнів засобами 
образотворчого 
мистецтва в умовах 
Нової української 
школи / О.О. 
Базилевська, 
В.А.Чигрина // 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Філософсько-
світоглядні та 
культурологічні 
контексти 
неперервної освіти» 
(12 – 13квітня 2019 р. 
м. Дніпро). – Д.: СПД 
«Охотнік». – 2019. – С. 
234 – 236.
3. Базилевська О.О. 
Соціокультурне 
інтегрування як 
складова 
інклюзивного 
навчання / О.О. 
Базилевська, 
В.А.Чигрина // 
матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (з 



міжнародною участю) 
«Сучасна освіта: 
методологія, теорія, 
практика» (12 березня 
2019 р. м. Дніпро). – 
Д. – 2019. – С. 8 – 10.
4. Базилевська О.О. 
Професійно-трудова 
підготовка як один з 
провідних напрямів 
виховання та розвитку 
учнів з особливими 
освітніми потребами / 
О.О.Базилевська, В.А. 
Чигрина // Збірник 
тез наукових робіт 
учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції  
"Особистість, сім’я і 
суспільство: питання 
педагогіки та 
психології" (22–23 
листопада 2019 р. м. 
Львів). – Л. – 2019. – 
Ч. 1. – С. 52 – 54 с.
5. Базилевська О.О. 
Особливості 
діяльності вчителя з 
корекційної освіти в 
інклюзивному 
освітньому просторі / 
О.О.Базилевська, В.А. 
Чигрина // 
INTERNATIONAL 
FORUM: PROBLEMS 
AND SCIENTIFIC 
SOLUTIONS 
Proceedings of the 3rd 
International Scientific 
and Practical 
Conference  (, 
AUSTRALIA 26-
28.04.2020) . –  
MELBOURNE. 2020. – 
С. 85 – 88 с.
П. 17 
Працювала в період 
2011-2018 рр.: 
старшим викладачем 
кафедри корекційної 
педагогіки 
Дніпропетровського 
обласного інституту 
післядипломної 
педагогічної освіти;
З 2018  – 2020 рр. 
старшим викладачем 
кафедри загальної, 
спеціальної 
педагогіки, 
реабілітації та 
інклюзивної освіти 
Дніпровської академії 
неперервної освіти;
З 2020р.   по 
теперішній час 
переведена на посаду 
доцента кафедри 
загальної, спеціальної 
педагогіки, 
реабілітації та 
інклюзивної освіти.
Поєднання науково - 
педагогічної роботи та 
практичної діяльності 
в КЗО 
«Багатопрофільний 
навчально – 
реабілітаційний 



ресурсно - 
методичний центр 
корекційної роботи та 
інклюзивного 
навчання» ДОР, з 
2012 по теперішній 
час.

236754 Сапожников 
Станіслав 
Володимиро
вич

Професор 
кафедри 
педагогіки і 
психології, 
Сумісництв
о

Кафедра 
педагогіки і 
психології

Диплом 
магістра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

000009 
Управління 
навчальним 

закладом, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003496, 

виданий 
26.06.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035701, 
виданий 

04.07.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027216, 

виданий 
20.01.2011, 

Атестат 
професора 

12ПP 011321, 
виданий 

25.02.2016

27 Методика 
викладання 
педагогіки та 
фахових 
дисциплін

Освіта: 
Республіканський 
вищий навчальний 
заклад "Кримський 
гуманітарний 
університет" (м. Ялта), 
захист дослідження на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук, 
2014 р. Тема: 
"Тенденції розвитку 
вищої педагогічної 
освіти в країнах 
Чорноморського 
регіону". Диплом ДД 
№ 003496, 26.06.2014 
р. Атестат професора 
кафедри педагогіки та 
психології 12ПР № 
011321, 25.02.2016 р. 
(протокол 1/01-П) 
Пройдено підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
"Психолого-
педагогічна освіта" 
(108 годин) для 
практичних 
психологів та 
викладачів 
психологічних 
дисциплін ЗВО. 
Класичний приватний 
університет, м. 
Запоріжжя (березень - 
квітень 2019 р.)
Наукова діяльність:
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: Протягом 
2014 - 2019 р.р. 
опубліковано 25 
статей у фахових 
виданнях України.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії: 
Опубліковано одну 
монографію : 
Сапожников С.В. 
Вища педагогічна 
освіта в країнах 
Чорноморського 
регіону: історія і 
сучасність: 
[монографія] / С.И. 
Сапожников. - 
Дніпропетровськ: 
Інновація, 2013. - 480 
с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 



наукового ступеня: 
Науковий керівник 
кандидатської 
дисертації Теплицької 
А.О. "Формування 
основ 
професіоналізму 
майбутніх учителів 
математики у процесі 
фахової підготовки" 
(2017 р.)
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
уУкраїни або 
іноземного 
рецензованого 
фахового видання: 
Головний редактор 
наукового журналу: 
"Сучасні дослідження 
з педагогіки і 
психології. Збірник 
наукових праць" 
(Засновники: ПУ 
"Вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 
гуманітарно-
педагогічний інститут 
"Бейт-хана" та 
Мелітопольський 
державний 
педагогічний 
університет)
Член редакційної 
колегії журналів: 
Вісник Університету 
імені Альфреда 
Нобеля. Серія 
Педагогіка і 
психологія. 
Педагогічні науки.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад): 1. 
Опонування 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук 
Чкани Ярослава 
Олеговича на тему: 
"Формування 
математичної 
компетентності 
майбутніх учителів 
фізико- математичних 
спеціальностей у 
фаховій підготовці" за 
спеціальністю 
13.00.04 у 
спеціалізованій вченій 
раді К 55.053.03 у 
Сумському 
державному 



педагогічному 
університеті імені А.С. 
Макаренка 
Міністерства освіти і 
науки України. ( 2018 
р.);
2. Опонування 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук 
Литвиненка 
Олександра 
Вікторовича 
"Підготовка майбутніх 
інженерів-педагогів 
до професійно- 
педагогічного 
проектування" 
13.00.04 у 
спеціалізованій вченій 
раді К 55.053.03 у 
Сумському 
державному 
педагогічному 
університеті імені 
А.С. Макаренка 
Міністерства освіти і 
науки України. (2018 
р.);
3. З березня 2015 року 
є членом 
спеціалізованої вченої 
ради Д 12.112.01 при 
Державному вищому 
навчальному закладі 
"Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет". З 
березня 2015 року є 
членом 
спеціалізованої вченої 
ради К. 08.120.02 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.04 - теорія і 
методика професійної 
освіти (ВНЗ 
"Університет імені 
Альфреда Нобеля").
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
Є автором навчально-
методичних 
посібників: 
"Дипломна робота 
магістра: Організація 
та методика 
проведення науково-
психологічного 
дослідження" (2015 
р.).
Член журі ІІ етапу 



Всеукраїнської 
олімпіади з педагогіки 
у Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
М. Остроградського 
(10-12 квітня 2015 р.).
Досвід роботи за 
спеціальністю 25 
років.
Головний редактор 
наукового журналу: 
"Сучасні дослідження 
з педагогіки і 
психології. Збірник 
наукових праць" 
(Засновники: ПУ 
"Вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 
гуманітарно-
педагогічний інститут 
"Бейт-хана" та 
Мелітопольський 
державний 
педагогічний 
університет)
Член редакційної 
колегії журналів: 
Вісник Університету 
імені Альфреда 
Нобеля. Серія 
Педагогіка і 
психологія. 
Педагогічні науки.

362760 Виноградов 
Геннадій 
Миколайови
ч

Доцент 
кафедри, 
Сумісництв
о

Кафедра 
гуманітарної та 

соціально-
економічної 
підготовки

Диплом 
кандидата наук 

ИT 015012, 
виданий 

30.05.1990, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015600, 
виданий 

15.12.2005

39 Законодавче та 
нормативно-
правове 
регулювання 
охорони 
дитинства в 
Україні

Освіта: Диплом 
кандидата наук. 
Виданий рішенням 
ради 
Дніпропетровського 
державного 
університету імені 
300-річчя воз’єднання 
України з Росією. 
Серія ІТ № 015012 
03.11.1989 р. 
(протокол № 40).
Атестат доцента. Серія 
02ДЦ № 015600 від 15 
грудня 2005 року. 
Міністерство освіти і 
науки України, 
рішення Атестаційної 
колегії від 15 грудня 
2005 року. Протокол 
№ 5/06-Д
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії: 
Давньоруська 
державність: 
теологічно-
лінгвістична модель 
та принципи 
практичної реалізації: 
Монографія / 
Г.М.Виноградов.-Д.: 
Акцент ПП, 2018. - 
372с.
16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю: 
Членство в групі 
упорядників: 
Професори 
Дніпропетровського 
національного 
університету.: 
Біографічний 



довідник / Г.М. 
Виноградов та ін. - Д.: 
Вид-во Дніпропетр. у-
ту,2003.- 320 с.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 39 років
Участь у конференціях 
і семінарах:
1. Теоретико-
методологічні виміри 
сучасної медієвістки: 
ознаки "анабіозу" та 
імітування 
благополуччя / Г.М. 
Виноградов // 
Соціально-гуманітарні 
дослідження та 
інноваційна освітня 
діяльність: Матеріали 
ІІ Міжнародної 
наукової конференції, 
26-27 червня 2020 р., 
м. Дніпро / Наук.ред. 
О.Ю. Висоцький. - 
Дніпро: СПД 
"Охотник", 2020.-
С.87-88.
2. Нові обрії сервісу в 
умовах 
ранньомодерноої 
Східної Європи (ХVІ-
ХVІІ ст.) Текст / Г.М. 
Виноградов, В.С. , І.А. 
Данилюк // Сучасні 
тенденції та актуальні 
питання розвитку 
сфери гостинності, 
туризму, сервісу і 
виробництва: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
науковців, молодих 
вчених і студентів. 
Дніпро, 15 травня 2019 
р. - Дн.: ДГУ, 2019. - 
С.133-136.
3. "Полюддя" як 
складова 
середньовічної 
податкової системи 
Русі Текст / Г.М. 
Виноградов // ХІІІ 
міжнародна наукова 
конференція "Історія 
торгівлі, податків та 
мита". 24-25 жовтня 
2019 р., Дніпро: Тези 
доповідей.- К.: Ін-т 
історії країни НАН 
України; Університет 
митної справи та 
фінансів, 2019.- С.9-11
4. Релігійні фактори 
як визначальні 
напрямків і цілей 
глобальних 
міграційних процесів 
пізньоантичної та 
ранньосередньовічної 
доби Текст / Г.М. 
Виноградов // Освіта і 
наука в умовах 
глоболізації: 
Матеріали ІІ 



Всеукраїнської 
наукової конференції ( 
присвяченої 100-
річчю Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара).26-27 
жовтня 2018 р., м. 
Дніпро / Нак. ред. 
О.Ю. Висоцький. - 
Дніпро: СПД 
"Охотнік", 2018. -Ч. ІІ. 
- С. 92-94.
5. Поглиблене 
історичне 
обгрунтування як 
засіб посилення 
туристичної 
привабливості 
регіону: на прикладі 
Середнього 
Подніпров'я Текст / 
Г.М. Виноградов, Є. В. 
Намлієв // 
Перспективи розвитку 
готельно-ресторанної 
індустрії України: 
теорія, практика, 
інновації розвитку: 
Тези доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 
Мукачеве, 21 березня 
2018 р. - Мукачеве: 
РВВ МДУ, 2018. - 
С.43-45.

362760 Виноградов 
Геннадій 
Миколайови
ч

Доцент 
кафедри, 
Сумісництв
о

Кафедра 
гуманітарної та 

соціально-
економічної 
підготовки

Диплом 
кандидата наук 

ИT 015012, 
виданий 

30.05.1990, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
015600, 
виданий 

15.12.2005

39 Правовий 
захист осіб з 
обмеженими 
можливостями 
здоров’я  в 
Україні

Освіта: Диплом 
кандидата наук. 
Виданий рішенням 
ради 
Дніпропетровського 
державного 
університету імені 
300-річчя воз’єднання 
України з Росією. 
Серія ІТ № 015012 
03.11.1989 р. 
(протокол № 40).
Атестат доцента. Серія 
02ДЦ № 015600 від 15 
грудня 2005 року. 
Міністерство освіти і 
науки України, 
рішення Атестаційної 
колегії від 15 грудня 
2005 року. Протокол 
№ 5/06-Д
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії: 
Давньоруська 
державність: 
теологічно-
лінгвістична модель 
та принципи 
практичної реалізації: 
Монографія / 
Г.М.Виноградов.-Д.: 
Акцент ПП, 2018. - 
372с.
16) участь у 
професійних 
об'єднаннях за 
спеціальністю: 
Членство в групі 
упорядників: 
Професори 



Дніпропетровського 
національного 
університету.: 
Біографічний 
довідник / Г.М. 
Виноградов та ін. - Д.: 
Вид-во Дніпропетр. у-
ту,2003.- 320 с.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п'яти років:
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 39 років
Участь у конференціях 
і семінарах:
1. Теоретико-
методологічні виміри 
сучасної медієвістки: 
ознаки "анабіозу" та 
імітування 
благополуччя / Г.М. 
Виноградов // 
Соціально-гуманітарні 
дослідження та 
інноваційна освітня 
діяльність: Матеріали 
ІІ Міжнародної 
наукової конференції, 
26-27 червня 2020 р., 
м. Дніпро / Наук.ред. 
О.Ю. Висоцький. - 
Дніпро: СПД 
"Охотник", 2020.-
С.87-88.
2. Нові обрії сервісу в 
умовах 
ранньомодерноої 
Східної Європи (ХVІ-
ХVІІ ст.) Текст / Г.М. 
Виноградов, В.С. , І.А. 
Данилюк // Сучасні 
тенденції та актуальні 
питання розвитку 
сфери гостинності, 
туризму, сервісу і 
виробництва: 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
науковців, молодих 
вчених і студентів. 
Дніпро, 15 травня 2019 
р. - Дн.: ДГУ, 2019. - 
С.133-136.
3. "Полюддя" як 
складова 
середньовічної 
податкової системи 
Русі Текст / Г.М. 
Виноградов // ХІІІ 
міжнародна наукова 
конференція "Історія 
торгівлі, податків та 
мита". 24-25 жовтня 
2019 р., Дніпро: Тези 
доповідей.- К.: Ін-т 
історії країни НАН 
України; Університет 
митної справи та 
фінансів, 2019.- С.9-11
4. Релігійні фактори 
як визначальні 
напрямків і цілей 
глобальних 
міграційних процесів 
пізньоантичної та 
ранньосередньовічної 
доби Текст / Г.М. 



Виноградов // Освіта і 
наука в умовах 
глоболізації: 
Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
наукової конференції ( 
присвяченої 100-
річчю Дніпровського 
національного 
університету імені 
Олеся Гончара).26-27 
жовтня 2018 р., м. 
Дніпро / Нак. ред. 
О.Ю. Висоцький. - 
Дніпро: СПД 
"Охотнік", 2018. -Ч. ІІ. 
- С. 92-94.
5. Поглиблене 
історичне 
обгрунтування як 
засіб посилення 
туристичної 
привабливості 
регіону: на прикладі 
Середнього 
Подніпров'я Текст / 
Г.М. Виноградов, Є. В. 
Намлієв // 
Перспективи розвитку 
готельно-ресторанної 
індустрії України: 
теорія, практика, 
інновації розвитку: 
Тези доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 
Мукачеве, 21 березня 
2018 р. - Мукачеве: 
РВВ МДУ, 2018. - 
С.43-45.

362805 Мамчич 
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Петрівна

Завідувач 
кафедрою, 
доцент 
кафедри, 
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місце 
роботи

Кафедра 
гуманітарної та 
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економічної 
підготовки

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015326, 
виданий 

03.07.2002, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012544, 
виданий 

15.06.2006

24 Українська 
мова як 
іноземна

Освіта: Диплом 
кандидата наук ДК 
№015326 виданий 
03.07.2002 
р.Дніпропетровський 
національний 
університет
Атестат доцента. Серія 
02ДЦ, № 012544. 
Виданий 
Міністерством освіти і 
науки України. 
Рішення Атестаційної 
колегії від 15 червня 
2006 р.Протокол № 
3/04-Д.
1. Основні публікації 
за напрямом:
1. Узуальні 
фразеологізми та 
авторські інновації в 
художніх творах 
Василя Чапленка // 
Український смисл: 
наук. зб. / за ред. 
проф. І. С. Попової. – 
Дніпропетровськ: 
Акцент ПП, 2015. – С. 
72–80.
2. Просторічна 
лексика як 
особливість 
авторського стилю 
Лесі Степовички // 
Дослідження з 
лексикології і 
граматики української 
мови: зб. наук. праць / 
за ред. І. С. Попової. – 



Дніпропетровськ: 
Видавець Біла К. О., 
2015. – Вип. 16. – С. 
30–38.
3. Тестові завдання з 
культури мови в 
сертифікаційній 
роботі з української 
мови і літератури // 
Український смисл: 
науковий збірник / за 
ред. проф. І. С. 
Попової. – 
Дніпропетровськ: 
Ліра, 2016. – С. 66–77.
4. Синонімічний 
потенціал художніх 
творів // Актуальні 
питання та проблеми 
розвитку сучасної 
мови і літератури: 
Міжнародна науково-
практична 
конференція (м. 
Одеса, 18–19 серпня 
2017 р.). – Одеса: 
Південноукраїнська 
організація «Центр 
філологічних 
досліджень», 2017. – 
С. 22–26.
Семантико-
стилістичні 
особливості назв 
спорідненості у творах 
Оксані Забужко // 
Сучасні дослідження 
філологічних наук: 
проблеми та рішення: 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (м. 
Запоріжжя, 25–26 
серпня 2017 р.). – 
Запоріжжя: 
Класичний приватний 
університет, 2017. – С. 
29–32.
2. Науково-дослідні 
роботи:
Виконавець науково-
дослідної роботи 
«Динамічні процеси у 
лексиці і граматиці 
української мови», № 
державної реєстрації 
0116U003359 (2016–
2018 рр.).
3. Участь у 
конференціях і 
семінарах:
1. Власне 
висловлення: виклики 
теми, оцінювання, 
методики // V 
Міжнародна науково-
методична 
конференція «Освітні 
вимірювання – 2015. 
Реформування 
зовнішнього 
незалежного 
оцінювання: 
методологія, модель, 
основні складові». – 
Одеса, 2015. – 
електронний вигляд.
2. Участь у VІ 
Усеукраїнській 
науково-практичній 



конференції 
«Культура мови в 
українському 
суспільстві»:
3. Тестові завдання з 
культури мови в 
сертифікаційній 
роботі з української 
мови і літератури // 
Український смисл: 
науковий збірник / за 
ред. проф. І. С. 
Попової. – 
Дніпропетровськ: 
Ліра, 2016. – С. 66–77.
4. Внутрішня форма 
синонімічних фразем 
біблійного 
походження // 
Лексико-граматичні 
інновації в сучасних 
слов’янських мовах: 
VІІІ Міжнародна 
наукова конференція 
(м. Дніпро, 6–7 квітня 
2017 р.): матеріали / 
уклад. О. К. Куварова; 
під заг. ред. проф. Т. 
С. Пристайко. – 
Дніпро: Акцент ПП, 
2017. – С. 88–89.
5. Виклики для 
системи зовнішнього 
незалежного 
оцінювання у світлі 
розвитку нової 
української школи // 
Теорія та практика 
інноваційного 
розвитку сучасної 
освіти в контексті її 
реформування: І 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція (м. 
Дніпро, 21 березня 
2019 р.): матеріали / 
уклад. А. В. Зіневич; 
під заг. ред. К. Г. 
Головачової. – 
Дніпро, 2020. – С. 88–
92.
5.Керівництво 
науково-дослідною 
роботою студентів:
1. Керівництво 
здобувачкою освіти 
Кривохат Ганною 
Сергіївною – 
переможцем 
Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт з 
природничих, 
технічних та 
гуманітарних наук з 
науковою роботою 
«Особливості говірки 
села Пальмирівка 
П’ятихатського району 
Дніпропетровської 
області» (2017 р.)
2. Керівництво 
здобувачкою освіти 
Кривохат Ганною 
Сергіївною – 
переможцем 
Стипендіальної 
програми 
«Завтра.UA» з 
науковою роботою 



«Семантико-
стилістичні 
особливості 
позанормативної 
лексики в 
постмодерній прозі 
Любка Дереша» (2016 
р.).
3. Керівництво 
здобувачкою освіти 
Ларіною Кариною 
Сергіївною – 
переможцем Х 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
української мови 
серед студентів 
закладів фахової 
передвищої освіти (ІІІ 
етап) (2020 р.).
4. Керівництво 
здобувачкою освіти 
Шевченко Катериною 
Євгеніївною – 
переможцем Х 
Всеукраїнської 
олімпіади з 
української мови 
серед студентів 
закладів фахової 
передвищої освіти (ІІІ 
етап) (2020 р.).
Керівництво 
здобувачкою освіти 
Івоніною Ганною 
Олександрівною – 
переможцем Х 
Міжнародного мовно-
літературного 
конкурсу учнівської та 
студентської молоді 
імені Тараса 
Шевченка (обласний 
етап) (2020 р.).

236754 Сапожников 
Станіслав 
Володимиро
вич

Викладач, 
Сумісництв
о

Кафедра 
педагогіки і 
психології

Диплом 
магістра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

000009 
Управління 
навчальним 

закладом, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003496, 

виданий 
26.06.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035701, 
виданий 

04.07.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027216, 

виданий 
20.01.2011, 

Атестат 
професора 

12ПP 011321, 
виданий 

25.02.2016

25 Педагогіка та 
психологія 
вищої школи

Освіта: 
Республіканський 
вищий навчальний 
заклад "Кримський 
гуманітарний 
університет" (м. Ялта), 
захист дослідження на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук, 
2014 р. Тема: 
"Тенденції розвитку 
вищої педагогічної 
освіти в країнах 
Чорноморського 
регіону". Диплом ДД 
№ 003496, 26.06.2014 
р. Атестат професора 
кафедри педагогіки та 
психології 12ПР № 
011321, 25.02.2016 р. 
(протокол 1/01-П) 
Пройдено підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
"Психолого-
педагогічна освіта" 
(108 годин) для 
практичних 
психологів та 
викладачів 
психологічних 
дисциплін ЗВО. 
Класичний приватний 
університет, м. 
Запоріжжя (березень - 



квітень 2019 р.)
Наукова діяльність:
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: Протягом 
2014 - 2019 р.р. 
опубліковано 25 
статей у фахових 
виданнях України.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії: 
Опубліковано одну 
монографію : 
Сапожников С.В. 
Вища педагогічна 
освіта в країнах 
Чорноморського 
регіону: історія і 
сучасність: 
[монографія] / С.И. 
Сапожников. - 
Дніпропетровськ: 
Інновація, 2013. - 480 
с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня: 
Науковий керівник 
кандидатської 
дисертації Теплицької 
А.О. "Формування 
основ 
професіоналізму 
майбутніх учителів 
математики у процесі 
фахової підготовки" 
(2017 р.)
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
уУкраїни або 
іноземного 
рецензованого 
фахового видання: 
Головний редактор 
наукового журналу: 
"Сучасні дослідження 
з педагогіки і 
психології. Збірник 
наукових праць" 
(Засновники: ПУ 
"Вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 
гуманітарно-
педагогічний інститут 
"Бейт-хана" та 
Мелітопольський 
державний 
педагогічний 
університет)
Член редакційної 



колегії журналів: 
Вісник Університету 
імені Альфреда 
Нобеля. Серія 
Педагогіка і 
психологія. 
Педагогічні науки.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад): 1. 
Опонування 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук 
Чкани Ярослава 
Олеговича на тему: 
"Формування 
математичної 
компетентності 
майбутніх учителів 
фізико- математичних 
спеціальностей у 
фаховій підготовці" за 
спеціальністю 
13.00.04 у 
спеціалізованій вченій 
раді К 55.053.03 у 
Сумському 
державному 
педагогічному 
університеті імені А.С. 
Макаренка 
Міністерства освіти і 
науки України. ( 2018 
р.);
2. Опонування 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук 
Литвиненка 
Олександра 
Вікторовича 
"Підготовка майбутніх 
інженерів-педагогів 
до професійно- 
педагогічного 
проектування" 
13.00.04 у 
спеціалізованій вченій 
раді К 55.053.03 у 
Сумському 
державному 
педагогічному 
університеті імені 
А.С. Макаренка 
Міністерства освіти і 
науки України. (2018 
р.);
3. З березня 2015 року 
є членом 
спеціалізованої вченої 
ради Д 12.112.01 при 
Державному вищому 
навчальному закладі 
"Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет". З 
березня 2015 року є 
членом 
спеціалізованої вченої 
ради К. 08.120.02 з 



правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.04 - теорія і 
методика професійної 
освіти (ВНЗ 
"Університет імені 
Альфреда Нобеля").
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
Є автором навчально-
методичних 
посібників: 
"Дипломна робота 
магістра: Організація 
та методика 
проведення науково-
психологічного 
дослідження" (2015 
р.).
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
олімпіади з педагогіки 
у Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
М. Остроградського 
(10-12 квітня 2015 р.).
Досвід роботи за 
спеціальністю 25 
років.
Головний редактор 
наукового журналу: 
"Сучасні дослідження 
з педагогіки і 
психології. Збірник 
наукових праць" 
(Засновники: ПУ 
"Вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 
гуманітарно-
педагогічний інститут 
"Бейт-хана" та 
Мелітопольський 
державний 
педагогічний 
університет)
Член редакційної 
колегії журналів: 
Вісник Університету 
імені Альфреда 
Нобеля. Серія 
Педагогіка і 
психологія. 
Педагогічні науки.

362815 Бакуліна 
Наталія 
Валеріївна

Викладач, 
Сумісництв
о

Кафедра 
педагогіки і 
психології

20 Методика 
навчання 
предметів 
юдаїки в 
початковій 
школі

Освіта: Диплом 
кандидата 
педагогічних наук. 
Серія: ДК, № 010692. 
Виданий: Інститут 
педагогіки НАПН 
України 25 січня 2013 
року
Участь в конференціях 
і семінарах: 1. 



Бакуліна Н. В. 
Застосування 
інноваційних 
технологій у 
дистанційному 
навчанні предметів 
юдаїки. Сучасні 
виклики і актуальні 
проблеми науки, 
освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві диспути 
[зб. наук. пр.] : 
матеріали V міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф., м. Київ, 03 
черв. 2020 р. Київ, 
2020. С. 159-172.
2. Бакуліна Н. В. 
Ефективні 
інструменти 
впровадження 
дистанційного 
навчання у 
глобалізованому світі. 
Педагогічна 
компаративістика і 
міжнародна освіта - 
2020: глобалізований 
простір інновацій : зб. 
тез IV міжнар. 
інтернет-конф., м. 
Київ, 28 трав.2020 р. 
Київ, 2020. С .53-55. 
3. Бакуліна Н. В. 
Виклики та проблеми 
підготовки та 
підвищення 
кваліфікації вчителів 
мови іврит, історії та 
культури єврейського 
народу до 
компетентнісно 
орієнтованого 
навчання учнів. 
Компетентнісно 
орієнтоване навчання: 
виклики та 
перспективи : зб. тез І 
всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф., м. 
Київ, 30 вер. 2019 р. 
Київ, 2019. С. 5-8.
4. Бакуліна Н. В. 
Пріоритети розвитку 
освіти з огляду на 
глобальні проблеми 
сучасності. Шляхи 
розвитку науки в 
сучасних кризових 
умовах : зб. тез I 
міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., м. 
Дніпро, 28-29 трав. 
2020 р. Дніпро, 2020. 
Т. 1. С. 56-59.
5. Бакуліна Н. В. 
Міжнародний 
педагогічний семінар 
«Повертаємося до 
коріння – працюємо 
на благо 
майбутнього». Освіта і 
суспільство. 2019. №8. 
С. 5. Наявність 
виданого підручника 
чи монографії: 
1. Бакуліна Н. В. Мова 
іврит, 1 клас : підруч. 
для загальноосвіт. 
навч. закл. із 



навчанням укр. мовою 
/ Н. В. Бакуліна. – К.: 
Пед. думка, 2012. – 
128 с. : іл. 
2. Бакуліна Н. В. 
Буквар. Іврит : підруч. 
для загальноосвіт. 
навч. закл. із 
навчанням укр. 
мовою. 2 клас / Н. В. 
Бакуліна. – Київ: Сам, 
2017. – 144 с. : іл. 
3. Бакуліна Н., Фалеса 
І. Іврит : підруч. для 1 
кл. аг. сер. осв. з навч. 
укр. мовою. Чернівці : 
Букрек, 2018. 88 с. : іл.
4. Бакуліна Н. В. Іврит 
: підр. для 2 кл. закл. 
заг. сер. осв. Чернівці : 
Букрек, 2019. 144 с. : 
іл.
Наявність публікацій 
в фахових виданнях 
України: 
1. Експертиза 
шкільних підручників 
: інструктивно-
методичні матеріали 
для експертизи 
електронних версій 
проектів підручників 
для учнів 9 класу 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
[посібник] : 
[Експертиза 
шкільного 
підручника: коментарі 
й рекомендації 
експертам : Мови 
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monograph / Edit. I. F. 
Prokopenko, I. M. 
Trubavina. – Prague, 
OKTAN PRINT s.r.o., 
2020– 674 p. (с.274-
283),
ISBN 978-80-907570-
6-
6.Thepublicationisassig
nedwith a DOI number:  
https://doi.org/10.4648
9/TAPOFT
UDC 378 P 80
SapozhnikovS., 
KoroliovaL., 
SapozhnikovaD.
7. Порівняльний 
аналіз етапів розвитку 
вищої педагогічної 
освіти Румунії та 
України
Щомісячний науково-
педагогічний журнал 
«Молодь і ринок», 
№3(182) серпень 
2020, (с.152-155), 
Дрогобицький 
державний 
педагогічний 
університет (фахове 
видання, журнал 
категорії “Б”)здано до 
друку (вихід статті у 
жовтні 2020)

322903 Шиман 
Олександра 
Іванівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
педагогіки і 
психології

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут 
інженерів 

залізничного 
транспорту ім. 
С.М.Кірова, рік 

закінчення: 

24 Інформаційно-
комунікаційні 
технології в 
педагогічній 
діяльності

Освіта: Харківський 
інститут інженерів ім.. 
Кірова, 1979 р. 
Диплом Д-І №377438
Науковий ступінь: 
Доцент кафедри 
обробки і захисту 
інформації, рішення
атестаційної колегії 



1979, 
спеціальність:  

Організація 
механізованої 

обробки 
економічної 
інформації, 

Диплом 
спеціаліста, 

Бердянський 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
010102 

Початкове 
навчання, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 034226, 

виданий 
11.05.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

022828, 
виданий 

15.10.2009

від 15 жовтня 2009 р.
Диплом 12ДЦ 
№022828 Кандидат
педагогічних наук, 
спеціальність теорія і
методика навчання 
(інформатика)
Диплом ДК №034226
Наукова діяльність
1. Практичний курс з 
використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій. 
Навч.посіб. для 
студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
педагогічних ВНЗ. –
Запоріжжя: 
«Просвіта», 2009.-158 
с. 
Рекомендовано 
Міністерством освіти і 
науки України (лист 
№ 14/18 – Г – 2812
від 23.12.2008 р.)
2. Психолого-
педагогічні проблеми 
сільської школи: 
зб.наук. праць 
Уманського ДПУ імені 
П.Тичини/ Гол.ред. 
Побіріченко Н.С. – 
Умань: ФОП Жовтий 
О.О., 2014. – Випуск 
51. – С. 35-44 
3. Дидактико-
методична підготовка 
майбутніх фахівців 
початкової освіти: 
компетентнісний 
підхід: колективна 
монографія / [за заг. 
Ред.. :проф.. Л.В. 
Коваль, А.М. 
Крамаренко, доц. К.І. 
Степанюк ]. – 
Бердянськ : Видавець 
Ткачук О.В., 2015. – С. 
57-103 
4.  Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах: зб. наук. 
пр./[редкол.: Т.І.
Сущенко (голов. ред.) 
та ін.]. - 
Дніпропетровськ Роял 
Принт, 2015. – С.130-
132 5. «Сучасні 
технології навчання в 
початковій 
школі:питання та 
відповіді для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного  
рівня спеціаліст 
спеціальності 
7.01010201 Початкова 
освіта/за ред. д. н., 
проф. Л.В. Коваль, д. 
пед.. н., проф.. А.М. 
Крамаренко. – 
Бердянськ: Видавець 
Ткачук О.В., 2016». – 
с.208- 285

236723 Овчаренко 
Олена 

Викладач, 
Основне 

Кафедра 
педагогіки і 

Диплом 
магістра, 

13 Інноваційні 
технології 

Освіта: 
Республіканський 



Вадимівна місце 
роботи

психології "Класичний 
приватний 

університет", 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

000009 
Управління 

навчальними 
закладами, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 016204, 
виданий 

10.10.2013

навчання 
освітніх 
галузей 
початкової 
освіти

вищий навчальний 
заклад "Кримський 
гуманітарний 
університет" (м. Ялта), 
захист дослідження на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук. 
Тема: "Тенденції 
розвитку єврейської 
освіти в Україні 
(кінець ХІХ – початок 
ХХІ століття)". 
Диплом ДК № 
016205, Атестаційна 
колегія, рішення від 
10.10.2013 р. 
Університет імені 
Альфреда Нобеля, м. 
Дніпро, Довідка про 
підсумки стажування 
№1352/5 від 
28.12.2017. Строк 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування): з 
12.12.2017 р. по 
27.12.2017 р.
участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
Міжнародні проекти, 
пов'язані з 
інклюзивною освітою: 
1. Бостон, США; 
Хайфа,Ізраїль.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
2012–2018 рр.: 
організаційна робота 
на посаді завідувача 
відділу ліцензування 
та акредитації ПУ 
ВНЗ МГПІ «Бейт-
Хана». Підготовка 
ліцензійних, 
акредитаційних справ, 
складання навчальних 



планів, освітньо-
професійних програм, 
освітньо-
кваліфікаційних 
характеристик, 
освітніх стандартів 
закладу, іншої 
документації. 
Результати:
2013 р.:
1) ліцензування 
освітньої діяльності з 
надання освітньої 
послуги у сфері вищої 
освіти: 6.030103 
«Практична 
психологія» (освітньо-
кваліфікаційний 
рівень «бакалавр»);
2) ліцензування 
освітньої діяльності з 
надання освітньої 
послуги у сфері вищої 
освіти: 6.030504 
«Економіка 
підприємства»(освітн
ьо-кваліфікаційний 
рівень «бакалавр»);
3) повторна 
акредитація напрямів 
(спеціальностей) 
5.01010201 
«Початкова освіта», 
5.01010101 
«Дошкільна освіта» 
(освітньо-
кваліфікаційний 
рівень «молодший 
спеціаліст»);
4) ліцензування 
діяльності з надання 
освітньої послуги у 
сфері вищої освіти: 
підготовка до вступу у 
вищі навчальні 
заклади громадян 
України.
2015 р.:
1) повторна 
акредитація освітньої 
діяльності з надання 
освітньої послуги у 
сфері вищої освіти: 
спеціальностей013 
«Початкова освіта», 
012 «Дошкільна 
освіта» (освітній 
рівень «бакалавр»).
2017 р.:
1) 
акредитаціяосвітньої 
діяльності з надання 
освітньої послуги у 
сфері вищої освіти за 
спеціальністю 
«Психологія» 
(освітній рівень 
«бакалавр»).
2018 р.:
1) ліцензування 
освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти 
щодо надання освітніх 
послуг зі 
спеціальності 053 
Психологія за другим 
(магістерським) 
рівнем;
2) ліцензування 
освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти 



щодо надання освітніх 
послуг зі 
спеціальності 013 
Початкова освіта за 
другим 
(магістерським) 
рівнем.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування 
діяльності освітнього 
Ресурсного центру для 
дітей з особливими 
потребами з 2015 року 
по теперішній час.
18) 
науковеконсультуванн
яустанов, 
підприємств, 
організаційпротягом 
не меншедвохроків. 
Наукове 
консультування в 
Освітньому 
Ресурсному центрі для 
дітей з особливими 
потребами 
Благодійної 
організації 
Благодійний фонд 
МААЛЕ (Дніпро) – 5 
років (з 2015 року по 
теперішній час).
Проблематика 
консультацій 
педагогічного 
персоналу ОРЦ:
1) організація 
методичної роботи з 
навчання і виховання 
дітей дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку;
2) підготовка 
вихованців ОРЦ до 
інклюзивного 
навчання у закладах 
дошкільної і загальної 
середньої освіти;
3) PR: просування 
інформації щодо 
діяльності ОРЦ в 
соціальних мережах: 
Фейсбук, Твіттер, 
Інстаграм; професійні 
взаємозв'язки з 
профільними 
організаціями в сфері 
спеціальної освіти в 
Україні;
4) міжнародне 
співробітництво:
? з благодійними 
організаціями 
Великого Бостона 
(Массачусетс, США) – 
CombinedJewishPhilan
thropies (CJP), 
Actionfor Post-Soviet 
Jewry (APSJ): 
proposalwriting 
(підготовка запитів на 
отримання грантів); 
звітна документація; 
презентація освітньої 
діяльності ОРЦ;
? координація 



спільних міжнародних 
освітніх проектів 
(Освітній Ресурсний 
центр для дітей з 
особливими 
потребами (м. Дніпро, 
Україна) – 
Педагогічний коледж 
«Гордон» (м. Хайфа, 
Ізраїль) – проведення 
онлайн-конференцій, 
семінарів на базі ОРЦ; 
аналіз і презентація 
досвіду на сайті ОРЦ;
5) координація 
спільних освітніх 
проектів з ПУ ВНЗ 
МГПІ "Бейт-Хана" 
(організація 
педагогічної практики 
студентів 
педагогічних 
спеціальностей; 
підготовка 
співробітників ОРЦ до 
участі в науково-
практичних 
конференціях 
інституту; 
координація навчання 
батьків вихованців 
ОРЦ на педагогічних 
спеціальностях в 
інституті);
6) консультування 
педагогів по 
запровадженню 
технологій 
індивідуального та 
дистанційного 
навчання, ІКТ-
технологій, 
використанню в 
освітньому процесі 
інтерактивної дошки 
SMART Boardта 
програмного 
забезпечення SMART 
Notebook.

362815 Бакуліна 
Наталія 
Валеріївна

Викладач, 
Сумісництв
о

Кафедра 
педагогіки і 
психології

20 Методика 
навчання мови 
іврит у 
початковій 
школі

Освіта: Диплом 
кандидата 
педагогічних наук. 
Серія: ДК, № 010692. 
Виданий: Інститут 
педагогіки НАПН 
України 25 січня 2013 
року
Участь в конференціях 
і семінарах: 1. 
Бакуліна Н. В. 
Застосування 
інноваційних 
технологій у 
дистанційному 
навчанні предметів 
юдаїки. Сучасні 
виклики і актуальні 
проблеми науки, 
освіти та 
виробництва: 
міжгалузеві диспути 
[зб. наук. пр.] : 
матеріали V міжнар. 
наук.-практ. інтернет-
конф., м. Київ, 03 
черв. 2020 р. Київ, 
2020. С. 159-172.
2. Бакуліна Н. В. 
Ефективні 
інструменти 



впровадження 
дистанційного 
навчання у 
глобалізованому світі. 
Педагогічна 
компаративістика і 
міжнародна освіта - 
2020: глобалізований 
простір інновацій : зб. 
тез IV міжнар. 
інтернет-конф., м. 
Київ, 28 трав.2020 р. 
Київ, 2020. С .53-55. 
3. Бакуліна Н. В. 
Виклики та проблеми 
підготовки та 
підвищення 
кваліфікації вчителів 
мови іврит, історії та 
культури єврейського 
народу до 
компетентнісно 
орієнтованого 
навчання учнів. 
Компетентнісно 
орієнтоване навчання: 
виклики та 
перспективи : зб. тез І 
всеукр. наук.-практ. 
інтернет-конф., м. 
Київ, 30 вер. 2019 р. 
Київ, 2019. С. 5-8.
4. Бакуліна Н. В. 
Пріоритети розвитку 
освіти з огляду на 
глобальні проблеми 
сучасності. Шляхи 
розвитку науки в 
сучасних кризових 
умовах : зб. тез I 
міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф., м. 
Дніпро, 28-29 трав. 
2020 р. Дніпро, 2020. 
Т. 1. С. 56-59.
5. Бакуліна Н. В. 
Міжнародний 
педагогічний семінар 
«Повертаємося до 
коріння – працюємо 
на благо 
майбутнього». Освіта і 
суспільство. 2019. №8. 
С. 5. Наявність 
виданого підручника 
чи монографії: 
1. Бакуліна Н. В. Мова 
іврит, 1 клас : підруч. 
для загальноосвіт. 
навч. закл. із 
навчанням укр. мовою 
/ Н. В. Бакуліна. – К.: 
Пед. думка, 2012. – 
128 с. : іл. 
2. Бакуліна Н. В. 
Буквар. Іврит : підруч. 
для загальноосвіт. 
навч. закл. із 
навчанням укр. 
мовою. 2 клас / Н. В. 
Бакуліна. – Київ: Сам, 
2017. – 144 с. : іл. 
3. Бакуліна Н., Фалеса 
І. Іврит : підруч. для 1 
кл. аг. сер. осв. з навч. 
укр. мовою. Чернівці : 
Букрек, 2018. 88 с. : іл.
4. Бакуліна Н. В. Іврит 
: підр. для 2 кл. закл. 
заг. сер. осв. Чернівці : 
Букрек, 2019. 144 с. : 



іл.
Наявність публікацій 
в фахових виданнях 
України: 
1. Експертиза 
шкільних підручників 
: інструктивно-
методичні матеріали 
для експертизи 
електронних версій 
проектів підручників 
для учнів 9 класу 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
[посібник] : 
[Експертиза 
шкільного 
підручника: коментарі 
й рекомендації 
експертам : Мови 
національних 
меншин] / Бакуліна 
Н. В., Курач Л. І., 
Фідкевич О. Л. / за 
ред. О. М. Топузова. – 
К. : Педагогічна 
думка, 2016. – 128 с. – 
С. 53-60. 
(Представлено під час 
семінарів експертів, 
грудень 2016 / лютий 
2017 року, м. Київ, 
Інститут педагогіки)
2. Експертиза 
шкільних підручників 
: інструктивно-
методичні матеріали 
для експертизи 
електронних версій 
проектів підручників 
для учнів 8 класу 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
[посібник] : 
[Експертиза 
шкільного 
підручника: коментарі 
й рекомендації 
експертам : Мови 
національних 
меншин] / Бакуліна 
Н. В., Курач Л. І., 
Фідкевич О. Л. / за 
ред. О. М. Топузова, 
Н. Б. Вяткіної. – К. : 
Педагогічна думка, 
2016. – 128 с. – С. 65-
71. (Представлено під 
час семінарів 
експертів, лютий 2016 
року, м. Київ, Інститут 
педагогіки).
3. Bakuina N. V. Taking 
into consideration the 
peculiarities of the 
Hebrew vocabulary in 
the selection of the 
lexical material for the 
formation of the 
pupils’linguistic and 
cultural competence / 
N. Bakulina // 
Ukrainian educational 
journal. – 2015. – № 2. 
– С. 103–124.
4. Bakulina N. V. Long-
distance learning in the 
globalized world: 
contemporary 
tendencies and 
experience of 



implementation. 
Ukrainian Educational 
Journal, 2020. № 3. С. 
18-33 (англ. мовою)
Подано до друку.
5. Nataliia Bakulina. 
Linguistic basis of the 
selection of the content 
of instruction at the 
lexical level of the 
Hebrew language for 
the formation of 
linguistic-cultural 
competence of 
elementary school 
students / Nataliia 
Bakulina // Book of 
scientific works of 
Berdyansk State 
Pedagogical University 
(Pedagogical Science). 
– Berdyansk : BSPU, 
2013. – № 1. – 316 p. – 
P. 14-30. – англ.
Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю 20 
років.
Членкиня 
Громадської 
організації 
«Українська асоціація 
педагогічної освіти» 
(Протокол №6 від 
19.09.2019 р.). 

322903 Шиман 
Олександра 
Іванівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
педагогіки і 
психології

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут 
інженерів 

залізничного 
транспорту ім. 
С.М.Кірова, рік 

закінчення: 
1979, 

спеціальність:  
Організація 

механізованої 
обробки 

економічної 
інформації, 

Диплом 
спеціаліста, 

Бердянський 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
010102 

Початкове 
навчання, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 034226, 

виданий 
11.05.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

022828, 
виданий 

15.10.2009

24 Організація 
дистанційного 
навчання у 
початковій 
школі

Освіта: Харківський 
інститут інженерів ім.. 
Кірова, 1979 р. 
Диплом Д-І №377438
Науковий ступінь: 
Доцент кафедри 
обробки і захисту 
інформації, рішення
атестаційної колегії 
від 15 жовтня 2009 р.
Диплом 12ДЦ 
№022828 Кандидат
педагогічних наук, 
спеціальність теорія і
методика навчання 
(інформатика)
Диплом ДК №034226
Наукова діяльність
1. Практичний курс з 
використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій. 
Навч.посіб. для 
студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
педагогічних ВНЗ. –
Запоріжжя: 
«Просвіта», 2009.-158 
с. 
Рекомендовано 
Міністерством освіти і 
науки України (лист 
№ 14/18 – Г – 2812
від 23.12.2008 р.)
2. Психолого-
педагогічні проблеми 
сільської школи: 
зб.наук. праць 
Уманського ДПУ імені 
П.Тичини/ Гол.ред. 
Побіріченко Н.С. – 
Умань: ФОП Жовтий 
О.О., 2014. – Випуск 
51. – С. 35-44 



3. Дидактико-
методична підготовка 
майбутніх фахівців 
початкової освіти: 
компетентнісний 
підхід: колективна 
монографія / [за заг. 
Ред.. :проф.. Л.В. 
Коваль, А.М. 
Крамаренко, доц. К.І. 
Степанюк ]. – 
Бердянськ : Видавець 
Ткачук О.В., 2015. – С. 
57-103 
4.  Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах: зб. наук. 
пр./[редкол.: Т.І.
Сущенко (голов. ред.) 
та ін.]. - 
Дніпропетровськ Роял 
Принт, 2015. – С.130-
132 5. «Сучасні 
технології навчання в 
початковій 
школі:питання та 
відповіді для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного  
рівня спеціаліст 
спеціальності 
7.01010201 Початкова 
освіта/за ред. д. н., 
проф. Л.В. Коваль, д. 
пед.. н., проф.. А.М. 
Крамаренко. – 
Бердянськ: Видавець 
Ткачук О.В., 2016». – 
с.208- 285

322903 Шиман 
Олександра 
Іванівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
педагогіки і 
психології

Диплом 
спеціаліста, 
Харківський 

інститут 
інженерів 

залізничного 
транспорту ім. 
С.М.Кірова, рік 

закінчення: 
1979, 

спеціальність:  
Організація 

механізованої 
обробки 

економічної 
інформації, 

Диплом 
спеціаліста, 

Бердянський 
державний 

педагогічний 
університет, 

рік закінчення: 
2003, 

спеціальність: 
010102 

Початкове 
навчання, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 034226, 

виданий 
11.05.2006, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

022828, 
виданий 

15.10.2009

24 Електронні 
освітні ресурси 
для початкової 
школи

Освіта: Харківський 
інститут інженерів ім.. 
Кірова, 1979 р. 
Диплом Д-І №377438
Науковий ступінь: 
Доцент кафедри 
обробки і захисту 
інформації, рішення
атестаційної колегії 
від 15 жовтня 2009 р.
Диплом 12ДЦ 
№022828 Кандидат
педагогічних наук, 
спеціальність теорія і
методика навчання 
(інформатика)
Диплом ДК №034226
Наукова діяльність
1. Практичний курс з 
використання 
сучасних 
інформаційних 
технологій. 
Навч.посіб. для 
студентів 
гуманітарних 
спеціальностей 
педагогічних ВНЗ. –
Запоріжжя: 
«Просвіта», 2009.-158 
с. 
Рекомендовано 
Міністерством освіти і 
науки України (лист 
№ 14/18 – Г – 2812
від 23.12.2008 р.)
2. Психолого-
педагогічні проблеми 
сільської школи: 



зб.наук. праць 
Уманського ДПУ імені 
П.Тичини/ Гол.ред. 
Побіріченко Н.С. – 
Умань: ФОП Жовтий 
О.О., 2014. – Випуск 
51. – С. 35-44 
3. Дидактико-
методична підготовка 
майбутніх фахівців 
початкової освіти: 
компетентнісний 
підхід: колективна 
монографія / [за заг. 
Ред.. :проф.. Л.В. 
Коваль, А.М. 
Крамаренко, доц. К.І. 
Степанюк ]. – 
Бердянськ : Видавець 
Ткачук О.В., 2015. – С. 
57-103 
4.  Педагогіка 
формування творчої 
особистості у вищій і 
загальноосвітній 
школах: зб. наук. 
пр./[редкол.: Т.І.
Сущенко (голов. ред.) 
та ін.]. - 
Дніпропетровськ Роял 
Принт, 2015. – С.130-
132 5. «Сучасні 
технології навчання в 
початковій 
школі:питання та 
відповіді для 
студентів освітньо-
кваліфікаційного  
рівня спеціаліст 
спеціальності 
7.01010201 Початкова 
освіта/за ред. д. н., 
проф. Л.В. Коваль, д. 
пед.. н., проф.. А.М. 
Крамаренко. – 
Бердянськ: Видавець 
Ткачук О.В., 2016». – 
с.208- 285

236754 Сапожников 
Станіслав 
Володимиро
вич

Викладач, 
Сумісництв
о

Кафедра 
педагогіки і 
психології

Диплом 
магістра, 

Гуманітарний 
університет 

"Запорізький 
інститут 

державного та 
муніципальног
о управління", 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

000009 
Управління 
навчальним 

закладом, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 003496, 

виданий 
26.06.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 035701, 
виданий 

04.07.2004, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
027216, 

виданий 
20.01.2011, 

Атестат 

25 Сучасний 
імідж вчителя 
початкової 
освіти

Освіта: 
Республіканський 
вищий навчальний 
заклад "Кримський 
гуманітарний 
університет" (м. Ялта), 
захист дослідження на 
здобуття наукового 
ступеня доктора 
педагогічних наук, 
2014 р. Тема: 
"Тенденції розвитку 
вищої педагогічної 
освіти в країнах 
Чорноморського 
регіону". Диплом ДД 
№ 003496, 26.06.2014 
р. Атестат професора 
кафедри педагогіки та 
психології 12ПР № 
011321, 25.02.2016 р. 
(протокол 1/01-П) 
Пройдено підвищення 
кваліфікації за 
програмою 
"Психолого-
педагогічна освіта" 
(108 годин) для 
практичних 
психологів та 
викладачів 
психологічних 



професора 
12ПP 011321, 

виданий 
25.02.2016

дисциплін ЗВО. 
Класичний приватний 
університет, м. 
Запоріжжя (березень - 
квітень 2019 р.)
Наукова діяльність:
2) наявність не менше 
п'яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: Протягом 
2014 - 2019 р.р. 
опубліковано 25 
статей у фахових 
виданнях України.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії: 
Опубліковано одну 
монографію : 
Сапожников С.В. 
Вища педагогічна 
освіта в країнах 
Чорноморського 
регіону: історія і 
сучасність: 
[монографія] / С.И. 
Сапожников. - 
Дніпропетровськ: 
Інновація, 2013. - 480 
с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня: 
Науковий керівник 
кандидатської 
дисертації Теплицької 
А.О. "Формування 
основ 
професіоналізму 
майбутніх учителів 
математики у процесі 
фахової підготовки" 
(2017 р.)
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
уУкраїни або 
іноземного 
рецензованого 
фахового видання: 
Головний редактор 
наукового журналу: 
"Сучасні дослідження 
з педагогіки і 
психології. Збірник 
наукових праць" 
(Засновники: ПУ 
"Вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 
гуманітарно-
педагогічний інститут 
"Бейт-хана" та 
Мелітопольський 



державний 
педагогічний 
університет)
Член редакційної 
колегії журналів: 
Вісник Університету 
імені Альфреда 
Нобеля. Серія 
Педагогіка і 
психологія. 
Педагогічні науки.
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад): 1. 
Опонування 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук 
Чкани Ярослава 
Олеговича на тему: 
"Формування 
математичної 
компетентності 
майбутніх учителів 
фізико- математичних 
спеціальностей у 
фаховій підготовці" за 
спеціальністю 
13.00.04 у 
спеціалізованій вченій 
раді К 55.053.03 у 
Сумському 
державному 
педагогічному 
університеті імені А.С. 
Макаренка 
Міністерства освіти і 
науки України. ( 2018 
р.);
2. Опонування 
дисертації на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата 
педагогічних наук 
Литвиненка 
Олександра 
Вікторовича 
"Підготовка майбутніх 
інженерів-педагогів 
до професійно- 
педагогічного 
проектування" 
13.00.04 у 
спеціалізованій вченій 
раді К 55.053.03 у 
Сумському 
державному 
педагогічному 
університеті імені 
А.С. Макаренка 
Міністерства освіти і 
науки України. (2018 
р.);
3. З березня 2015 року 
є членом 
спеціалізованої вченої 
ради Д 12.112.01 при 
Державному вищому 
навчальному закладі 
"Донбаський 
державний 
педагогічний 
університет". З 



березня 2015 року є 
членом 
спеціалізованої вченої 
ради К. 08.120.02 з 
правом прийняття до 
розгляду та 
проведення захистів 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.04 - теорія і 
методика професійної 
освіти (ВНЗ 
"Університет імені 
Альфреда Нобеля").
13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
Є автором навчально-
методичних 
посібників: 
"Дипломна робота 
магістра: Організація 
та методика 
проведення науково-
психологічного 
дослідження" (2015 
р.).
Член журі ІІ етапу 
Всеукраїнської 
олімпіади з педагогіки 
у Кременчуцькому 
національному 
університеті імені 
М. Остроградського 
(10-12 квітня 2015 р.).
Досвід роботи за 
спеціальністю 25 
років.
Головний редактор 
наукового журналу: 
"Сучасні дослідження 
з педагогіки і 
психології. Збірник 
наукових праць" 
(Засновники: ПУ 
"Вищий навчальний 
заклад "Міжнародний 
гуманітарно-
педагогічний інститут 
"Бейт-хана" та 
Мелітопольський 
державний 
педагогічний 
університет)
Член редакційної 
колегії журналів: 
Вісник Університету 
імені Альфреда 
Нобеля. Серія 
Педагогіка і 
психологія. 
Педагогічні науки.

236723 Овчаренко 
Олена 
Вадимівна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
педагогіки і 
психології

Диплом 
магістра, 

"Класичний 
приватний 

університет", 

13 Організація 
інклюзивної 
освіти в 
закладах 
загальної 

Освіта: 
Республіканський 
вищий навчальний 
заклад "Кримський 
гуманітарний 



рік закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
000009 

Управління 
навчальними 

закладами, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 016204, 

виданий 
10.10.2013

середньої 
освіти

університет" (м. Ялта), 
захист дослідження на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук. 
Тема: "Тенденції 
розвитку єврейської 
освіти в Україні 
(кінець ХІХ – початок 
ХХІ століття)". 
Диплом ДК № 
016205, Атестаційна 
колегія, рішення від 
10.10.2013 р. 
Університет імені 
Альфреда Нобеля, м. 
Дніпро, Довідка про 
підсумки стажування 
№1352/5 від 
28.12.2017. Строк 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування): з 
12.12.2017 р. по 
27.12.2017 р.
участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи, наявність 
звання “суддя 
міжнародної 
категорії”:
Міжнародні проекти, 
пов'язані з 
інклюзивною освітою: 
1. Бостон, США; 
Хайфа,Ізраїль.
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факу
льтету/відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або 
іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів 
вищої освіти 
підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного 
управління 
(відділу)/лабораторії/і
ншого навчально-
наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/відповідаль
ного секретаря 
приймальної комісії 
та його заступника:
2012–2018 рр.: 
організаційна робота 
на посаді завідувача 
відділу ліцензування 
та акредитації ПУ 
ВНЗ МГПІ «Бейт-
Хана». Підготовка 
ліцензійних, 
акредитаційних справ, 
складання навчальних 
планів, освітньо-
професійних програм, 
освітньо-



кваліфікаційних 
характеристик, 
освітніх стандартів 
закладу, іншої 
документації. 
Результати:
2013 р.:
1) ліцензування 
освітньої діяльності з 
надання освітньої 
послуги у сфері вищої 
освіти: 6.030103 
«Практична 
психологія» (освітньо-
кваліфікаційний 
рівень «бакалавр»);
2) ліцензування 
освітньої діяльності з 
надання освітньої 
послуги у сфері вищої 
освіти: 6.030504 
«Економіка 
підприємства»(освітн
ьо-кваліфікаційний 
рівень «бакалавр»);
3) повторна 
акредитація напрямів 
(спеціальностей) 
5.01010201 
«Початкова освіта», 
5.01010101 
«Дошкільна освіта» 
(освітньо-
кваліфікаційний 
рівень «молодший 
спеціаліст»);
4) ліцензування 
діяльності з надання 
освітньої послуги у 
сфері вищої освіти: 
підготовка до вступу у 
вищі навчальні 
заклади громадян 
України.
2015 р.:
1) повторна 
акредитація освітньої 
діяльності з надання 
освітньої послуги у 
сфері вищої освіти: 
спеціальностей013 
«Початкова освіта», 
012 «Дошкільна 
освіта» (освітній 
рівень «бакалавр»).
2017 р.:
1) 
акредитаціяосвітньої 
діяльності з надання 
освітньої послуги у 
сфері вищої освіти за 
спеціальністю 
«Психологія» 
(освітній рівень 
«бакалавр»).
2018 р.:
1) ліцензування 
освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти 
щодо надання освітніх 
послуг зі 
спеціальності 053 
Психологія за другим 
(магістерським) 
рівнем;
2) ліцензування 
освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти 
щодо надання освітніх 
послуг зі 
спеціальності 013 



Початкова освіта за 
другим 
(магістерським) 
рівнем.
18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років:
Наукове 
консультування 
діяльності освітнього 
Ресурсного центру для 
дітей з особливими 
потребами з 2015 року 
по теперішній час.
18) 
науковеконсультуванн
яустанов, 
підприємств, 
організаційпротягом 
не меншедвохроків. 
Наукове 
консультування в 
Освітньому 
Ресурсному центрі для 
дітей з особливими 
потребами 
Благодійної 
організації 
Благодійний фонд 
МААЛЕ (Дніпро) – 5 
років (з 2015 року по 
теперішній час).
Проблематика 
консультацій 
педагогічного 
персоналу ОРЦ:
1) організація 
методичної роботи з 
навчання і виховання 
дітей дошкільного та 
молодшого шкільного 
віку;
2) підготовка 
вихованців ОРЦ до 
інклюзивного 
навчання у закладах 
дошкільної і загальної 
середньої освіти;
3) PR: просування 
інформації щодо 
діяльності ОРЦ в 
соціальних мережах: 
Фейсбук, Твіттер, 
Інстаграм; професійні 
взаємозв'язки з 
профільними 
організаціями в сфері 
спеціальної освіти в 
Україні;
4) міжнародне 
співробітництво:
? з благодійними 
організаціями 
Великого Бостона 
(Массачусетс, США) – 
CombinedJewishPhilan
thropies (CJP), 
Actionfor Post-Soviet 
Jewry (APSJ): 
proposalwriting 
(підготовка запитів на 
отримання грантів); 
звітна документація; 
презентація освітньої 
діяльності ОРЦ;
? координація 
спільних міжнародних 
освітніх проектів 
(Освітній Ресурсний 



центр для дітей з 
особливими 
потребами (м. Дніпро, 
Україна) – 
Педагогічний коледж 
«Гордон» (м. Хайфа, 
Ізраїль) – проведення 
онлайн-конференцій, 
семінарів на базі ОРЦ; 
аналіз і презентація 
досвіду на сайті ОРЦ;
5) координація 
спільних освітніх 
проектів з ПУ ВНЗ 
МГПІ "Бейт-Хана" 
(організація 
педагогічної практики 
студентів 
педагогічних 
спеціальностей; 
підготовка 
співробітників ОРЦ до 
участі в науково-
практичних 
конференціях 
інституту; 
координація навчання 
батьків вихованців 
ОРЦ на педагогічних 
спеціальностях в 
інституті);
6) консультування 
педагогів по 
запровадженню 
технологій 
індивідуального та 
дистанційного 
навчання, ІКТ-
технологій, 
використанню в 
освітньому процесі 
інтерактивної дошки 
SMART Boardта 
програмного 
забезпечення SMART 
Notebook.

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 9 Здійснювати 
наукове 
прогнозування 
особистісного 
розвитку та 
проектування 
психолого-
педагогічного 
керівництва 
індивідуальним 
розвитком 
особистості 
дитини молодшого 
шкільного віку

Інноваційні технології 
навчання освітніх 
галузей початкової 
освіти

метод проектів; 
моделювання; «коло ідей», 
дискусія; проблемний 
виклад; дослідницький

Екзамен



СПРН 1 
Відтворювати 
теоретико-
методологічні, 
нормативно-
правові та 
організаційно-
методичні засади 
організації 
інклюзивної освіти; 
здійснювати 
планування 
алгоритму та 
застосування 
технологій 
психолого-
педагогічного 
супроводу дітей з 
особливими 
потребами в 
процесі інклюзивної 
освіти

Правовий захист осіб з 
обмеженими 
можливостями 
здоров’я  в Україні

лекція; «коло ідей», 
«мозковий штурм», аналіз 
ситуації/випадку/дилеми, 
правила діалогу та дискусії, 
«ажурна пилка»; дерево 
рішень; демонстрація, 
презентація

Залік

Корекційне 
спрямування 
Петриківського 
розпису

лекція; «коло ідей», 
«мозковий штурм», аналіз 
ситуації/випадку/дилеми, 
правила діалогу та дискусії, 
«ажурна пилка»; дерево 
рішень; демонстрація, 
презентація

Екзамен

Технології психолого-
педагогічного 
супроводу дітей з 
особливими 
потребами в 
інклюзивних класах 
закладів загальної 
середньої освіти

лекція; «коло ідей», 
«мозковий штурм», аналіз 
ситуації/випадку/дилеми, 
правила діалогу та дискусії, 
«ажурна пилка»; дерево 
рішень; демонстрація, 
презентація

Екзамен

Електронні освітні 
ресурси для 
початкової школи

лекція; «коло ідей», 
«мозковий штурм», аналіз 
ситуації/випадку/дилеми, 
правила діалогу та дискусії, 
«ажурна пилка»; дерево 
рішень; демонстрація, 
презентація

Залік

Організація 
інклюзивної освіти в 
закладах загальної 
середньої освіти

лекція; «коло ідей», 
«мозковий штурм», аналіз 
ситуації/випадку/дилеми, 
правила діалогу та дискусії, 
«ажурна пилка»; дерево 
рішень; демонстрація, 
презентація

Залік

ПРН 15 Уміти 
ефективно 
взаємодіяти з 
працівниками 
закладу освіти, 
органами 
управління і 
самоврядування; 
батьківською і 
педагогічною 
спільнотою; 
налагоджувати 
професійну 
комунікацію; 
критично 
оцінювати вплив 
власної діяльності 
на сумарний 
результат роботи 
колективу

Сучасний імідж 
вчителя початкової 
освіти

«метод Прес», рольова гра, 
імітація, аналіз 
ситуації/випадку/дилеми;

Залік

Інформаційно-
комунікаційні 
технології в 
педагогічній 
діяльності

«метод Прес», рольова гра, 
імітація, аналіз 
ситуації/випадку/дилеми;

Екзамен

Управління освітнім 
процесом у закладах  
загальної середньої 
освіти

«метод Прес», рольова гра, 
імітація, аналіз 
ситуації/випадку/дилеми;

Екзамен

Філософія освіти «метод Прес», рольова гра, 
імітація, аналіз 
ситуації/випадку/дилеми;

Екзамен

ПРН 14 
Здійснювати 
функції управління 
освітнім процесом 
у початковій 
школі, 
застосовуючи 
сучасні, науково 
обґрунтовані, 
традиційні та 
інноваційні засоби, 
методи, прийоми, 
технології

Організація 
інклюзивної освіти в 
закладах загальної 
середньої освіти

обговорення, інструктаж; 
моделювання; «мозковий 
штурм», рольова гра; есе; 
презентація

Залік

Основи єврейської 
освіти

обговорення, інструктаж; 
моделювання; «мозковий 
штурм», рольова гра; есе; 
презентація

Залік

Електронні освітні 
ресурси для 
початкової школи

обговорення, інструктаж; 
моделювання; «мозковий 
штурм», рольова гра; есе; 
презентація

Залік

Організація 
дистанційного 
навчання у початковій 

обговорення, інструктаж; 
моделювання; «мозковий 
штурм», рольова гра; есе; 

Залік



школі презентація

ПРН 13 
Модифікувати та 
створювати 
максимально 
сприятливе 
освітнє середовище 
для розвитку, 
навчання і 
виховання дітей 
молодшого 
шкільного віку

Законодавче та 
нормативно-правове 
регулювання охорони 
дитинства в Україні

«коло ідей», «акваріум», 
«мозковий штурм», «метод 
Прес», «займи позицію», 
«навчаючись-учусь», 
«мікрофон», рольова гра, 
імітація, «ажурна пилка», 
«ток-шоу»

Залік

Електронні освітні 
ресурси для 
початкової школи

«коло ідей», «акваріум», 
«мозковий штурм», «метод 
Прес», «займи позицію», 
«навчаючись-учусь», 
«мікрофон», рольова гра, 
імітація, «ажурна пилка», 
«ток-шоу»

Залік

Основи єврейської 
освіти

«коло ідей», «акваріум», 
«мозковий штурм», «метод 
Прес», «займи позицію», 
«навчаючись-учусь», 
«мікрофон», рольова гра, 
імітація, «ажурна пилка», 
«ток-шоу»

Залік

Організація 
інклюзивної освіти в 
закладах загальної 
середньої освіти

«коло ідей», «акваріум», 
«мозковий штурм», «метод 
Прес», «займи позицію», 
«навчаючись-учусь», 
«мікрофон», рольова гра, 
імітація, «ажурна пилка», 
«ток-шоу»

Залік

Управління освітнім 
процесом у закладах  
загальної середньої 
освіти

«коло ідей», «акваріум», 
«мозковий штурм», «метод 
Прес», «займи позицію», 
«навчаючись-учусь», 
«мікрофон», рольова гра, 
імітація, «ажурна пилка», 
«ток-шоу»

Екзамен

Інноваційні технології 
навчання освітніх 
галузей початкової 
освіти

«коло ідей», «акваріум», 
«мозковий штурм», «метод 
Прес», «займи позицію», 
«навчаючись-учусь», 
«мікрофон», рольова гра, 
імітація, «ажурна пилка», 
«ток-шоу»

Екзамен

ПРН 12 Володіти 
методами та 
формами 
методичної 
роботи, уміти 
створювати умови 
для безперервного 
навчання та 
ефективного 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників

Організація 
дистанційного 
навчання у початковій 
школі

бесіда, обговорення, 
інструктаж;
самоуправління, метод 
проектів; рішень, 
асоціативний кущ; 
презентація

Залік

Інформаційно-
комунікаційні 
технології в 
педагогічній 
діяльності

бесіда, обговорення, 
інструктаж; 
самоуправління, метод 
проектів; рішень, 
асоціативний кущ;  
презентація

Екзамен

Управління освітнім 
процесом у закладах  
загальної середньої 
освіти

бесіда, обговорення, 
інструктаж; 
самоуправління, метод 
проектів; рішень, 
асоціативний кущ;  
презентація

Екзамен

Педагогіка та 
психологія вищої 
школи

бесіда, обговорення, 
інструктаж; 
самоуправління, метод 
проектів; рішень, 
асоціативний кущ;  
презентація

Екзамен

ПРН 11 Володіти 
іноземною мовою в 

Інформаційно-
комунікаційні 

інструктаж, навчальна 
дискусія, дебатування; 

Екзамен



обсязі, потрібному 
для здійснення 
науково-дослідної 
діяльності, роботи 
з науковою та 
методичною 
літературою в 
галузі педагогіки 
та психології; усній 
та письмовій 
комунікації, 
професійному 
спілкуванні

технології в 
педагогічній 
діяльності

ілюстрування, 
спостереження; практичні 
роботи, метод проектів; 
коментоване читання, 
дерево рішень, асоціативний 
кущ, таблиця «З-Х-Д», есе

Українська мова як 
іноземна

інструктаж, навчальна 
дискусія, дебатування; 
ілюстрування, 
спостереження; практичні 
роботи, метод проектів; 
коментоване читання, 
дерево рішень, асоціативний 
кущ, таблиця «З-Х-Д», есе

Залік

Англійська мова за 
професійним 
спрямуванням

інструктаж, навчальна 
дискусія, дебатування; 
ілюстрування, 
спостереження; практичні 
роботи, метод проектів; 
коментоване читання, 
дерево рішень, асоціативний 
кущ, таблиця «З-Х-Д», есе

Екзамен

ПРН 10 
Застосовувати 
знання 
законодавчої та 
нормативно-
правової бази 
освіти в Україні; 
міжнародних та 
державних актів 
України в галузі 
охорони 
дитинства, 
правового захисту 
осіб з особливими 
потребами в 
професійній 
діяльності

Законодавче та 
нормативно-правове 
регулювання охорони 
дитинства в Україні

лекція, обговорення, бесіда; 
метод проектів; «коло ідей», 
«метод Прес», «ажурна 
пилка», «ток-шоу»; дерево 
рішень, асоціативний кущ, 
таблиця «З-Х-Д»; 
презентація

Залік

Правовий захист осіб з 
обмеженими 
можливостями 
здоров’я  в Україні

лекція, обговорення, бесіда; 
метод проектів; «коло ідей», 
«метод Прес», «ажурна 
пилка», «ток-шоу»; дерево 
рішень, асоціативний кущ, 
таблиця «З-Х-Д»; 
презентація

Залік

ПРН 7 Адаптувати 
до освітнього 
процесу в 
початковій школі 
сучасні досягнення 
науки: інноваційні 
педагогічні та 
інформаційні 
технології

Електронні освітні 
ресурси для 
початкової школи

лекція, проблемне 
навчання, портфоліо; 
робота в малих групах; 
демонстрація, презентація

Залік

Інформаційно-
комунікаційні 
технології в 
педагогічній 
діяльності

лекція, проблемне 
навчання, портфоліо; 
робота в малих групах; 
демонстрація, презентація

Екзамен

Організація 
інклюзивної освіти в 
закладах загальної 
середньої освіти

лекція, проблемне 
навчання, портфоліо; 
робота в малих групах; 
демонстрація, презентація

Залік

Управління освітнім 
процесом у закладах  
загальної середньої 
освіти

лекція, проблемне 
навчання, портфоліо; 
робота в малих групах; 
демонстрація, презентація

Екзамен

Інноваційні технології 
навчання освітніх 
галузей початкової 
освіти

лекція, проблемне 
навчання, портфоліо; 
робота в малих групах; 
демонстрація, презентація

Екзамен

СПРН 2 Розуміти 
та 
інтерпретувати 
основні засади, 
концептуальні 
наукові положення 
з історіографії та 
методології 
єврейської освіти в 
Україні та світі; 
аналізувати 
основні підходи та 

Методика навчання 
предметів юдаїки в 
початковій школі

СПРН 2 Розуміти та 
інтерпретувати основні 
засади, концептуальні 
наукові положення з 
історіографії та методології 
єврейської освіти в Україні 
та світі; аналізувати основні 
підходи та етапи розвитку 
єврейської освіти; 
здійснювати порівняльний 
аналіз освітніх систем у 
галузі єврейської освіти в 

Екзамен



етапи розвитку 
єврейської освіти; 
здійснювати 
порівняльний 
аналіз освітніх 
систем у галузі 
єврейської освіти в 
Україні

Україні
Методика навчання 
мови іврит у 
початковій школі

лекція, бесіда, обговорення; 
вправа, метод проектів; 
«коло ідей», «мозковий 
штурм», «метод Прес», 
«займи позицію», «ажурна 
пилка», «ток-шоу»; дерево 
рішень, асоціативний кущ, 
таблиця «З-Х-Д», 
тричастинний щоденник, 
есе; презентація

Екзамен

Основи єврейської 
освіти

лекція, бесіда, обговорення; 
вправа, метод проектів; 
«коло ідей», «мозковий 
штурм», «метод Прес», 
«займи позицію», «ажурна 
пилка», «ток-шоу»; дерево 
рішень, асоціативний кущ, 
таблиця «З-Х-Д», 
тричастинний щоденник, 
есе; презентація

Залік

ПРН 6 
Демонструвати 
володіння 
теоретичними та 
методичними 
засадами 
викладання 
дисциплін фахової 
підготовки 
майбутніх 
вчителів з 
початкової освіти 
в закладах вищої 
освіти

Методика викладання 
педагогіки та фахових 
дисциплін

лекція, навчальна дискусія, 
інструктаж; індивідуальні 
роботи, метод проектів; 
«коло ідей», «акваріум», 
«мозковий штурм», «метод 
прес», «займи позицію», 
«навчаючись-учусь»;
презентація

Залік

Інноваційні технології 
навчання освітніх 
галузей початкової 
освіти

лекція, навчальна дискусія, 
інструктаж;
індивідуальні роботи, метод 
проектів; «коло ідей», 
«акваріум», «мозковий 
штурм», «метод прес», 
«займи позицію», 
«навчаючись-учусь»; 
презентація

Екзамен

Педагогіка та 
психологія вищої 
школи

лекція, навчальна дискусія, 
інструктаж;
індивідуальні роботи, метод 
проектів; «коло ідей», 
«акваріум», «мозковий 
штурм», «метод прес», 
«займи позицію», 
«навчаючись-учусь»; 
презентація

Екзамен

ПРН 5 Виявляти 
готовність 
розвивати свій 
науково-
теоретичний 
потенціал у 
педагогічній сфері, 
самостійно 
добувати знання і 
вміння з питань 
організації 
освітньої процесу, 
методичної роботи 
та наукової 
діяльності в 
сучасній школі; 
неперервно 
вдосконалювати 
свою особистість, 
підвищувати 
інтелектуальний 
та культурний 
рівень

Методологія науково-
педагогічних 
досліджень

обговорення, навчальна 
дискусія; презентація

Екзамен

Магістерська робота обговорення; 
самоуправління, 
індивідуальні роботи; 
таблиця «З-Х-Д»

Публічний захист

Сучасний імідж 
вчителя початкової 
освіти

обговорення; 
самоуправління, 
індивідуальні роботи; 
таблиця «З-Х-Д»

Залік

Філософія освіти обговорення; 
самоуправління, 
індивідуальні роботи; 
таблиця «З-Х-Д»

Екзамен

ПРН 4 
Організовувати 
власну науково-
дослідницьку 
роботу та 

Педагогіка та 
психологія вищої 
школи

вправа, тренування, метод 
проектів; «мікрофон», 
рольова гра; презентація

Екзамен

Методологія науково- обговорення, навчальна Екзамен



керувати науково-
дослідною 
діяльністю 
студентів під час 
викладання 
дисциплін фахової 
підготовки 
вчителів 
початкової освіти

педагогічних 
досліджень

дискусія; презентація

Методика викладання 
педагогіки та фахових 
дисциплін

тренування, метод проектів; 
«мікрофон», рольова гра; 
презентація

Залік

Магістерська робота тренування, метод проектів; 
«мікрофон», рольова гра; 
презентація

Публічний захист

Науково-дослідна 
практика

тренування, метод проектів; 
«мікрофон», рольова гра; 
презентація

Залік

Педагогічна 
(асистентська) 
практика

тренування, метод проектів; 
«мікрофон», рольова гра; 
презентація

Залік

ПРН 3 Оцінювати 
педагогічні явища 
та факти у 
взаємозв’язку з 
соціальним, 
політичним, 
економічним і 
екологічним 
контекстом; 
застосовувати 
методологію 
наукових 
досліджень у 
професійній 
діяльності: 
ставити і 
виконувати 
професійні 
завдання в галузі 
науково-
дослідницької та 
практичної 
діяльності

Виробнича практика 
за спеціальністю

навчальна дискусія; робота в 
малих групах, «займи 
позицію»; есе

Залік

Науково-дослідна 
практика

навчальна дискусія; робота в 
малих групах, «займи 
позицію»; есе

Залік

Педагогічна 
(асистентська) 
практика

навчальна дискусія; робота в 
малих групах, «займи 
позицію»; есе

Залік

Інноваційні технології 
навчання освітніх 
галузей початкової 
освіти

навчальна дискусія;  робота 
в малих групах, «займи 
позицію»; есе

Екзамен

Філософія освіти навчальна дискусія;  робота 
в малих групах, «займи 
позицію»; есе

Екзамен

Магістерська робота навчальна дискусія; робота в 
малих групах, «займи 
позицію»; есе

Публічний захист

Методика викладання 
педагогіки та фахових 
дисциплін

навчальна дискусія; робота в 
малих групах, «займи 
позицію»; есе

Залік

Методологія науково-
педагогічних 
досліджень

обговорення, навчальна 
дискусія; презентація

Екзамен

ПРН 2 Виявляти 
готовність 
переглядати 
власну 
концептуальну 
позицію з розвитку 
освіти; розуміти 
та 
інтерпретувати 
сучасні концепції, 
ключові напрями 
реформування, цілі, 
завдання, принципи 
розвитку освіти в 
Україні

Магістерська робота обговорення, навчальна 
дискусія; презентація

Публічний захист

Сучасний імідж 
вчителя початкової 
освіти

лекція, обговорення, 
тренування, самоуправління  
«ажурна пилка», «ток-шоу»

Залік

Організація 
інклюзивної освіти в 
закладах загальної 
середньої освіти

лекція, обговорення, 
тренування, самоуправління  
«ажурна пилка», «ток-шоу»

Залік

Філософія освіти лекція, обговорення,
тренування, самоуправління  
«ажурна пилка», «ток-шоу»

Екзамен

Основи єврейської 
освіти

лекція, обговорення, 
тренування, самоуправління 
«ажурна пилка», «ток-шоу

Ззалік

ПРН 1 
Демонструвати 
цілісне уявлення 
про досягнення 
сучасних 
методологічних 
учень, основні 

Методологія науково-
педагогічних 
досліджень

обговорення, навчальна 
дискусія; презентація

Екзамен

Магістерська робота обговорення, навчальна 
дискусія; презентація

Публічний захист



етапи і 
особливості 
розвитку філософії 
освіти, володіти 
основними 
світоглядними 
орієнтирами в 
розвитку сучасної 
освіти

Педагогіка та 
психологія вищої 
школи

лекція, обговорення, 
навчальна дискусія; 
презентація

Екзамен

Філософія освіти лекція, обговорення, 
навчальна дискусія; 
презентація

Екзамен

ПРН 8 
Інтегрувати 
зміст, методи, 
форми і засоби 
початкової освіти 
в цілі розвитку 
особистості і 
соціуму; уміти 
планувати 
психолого-
педагогічний 
супровід освітнього 
процесу в 
початковій школи; 
аналізувати та 
поєднувати 
методи 
діагностики та 
корекції 
психофізичного 
розвитку дітей 
молодшого 
шкільного віку

Організація 
інклюзивної освіти в 
закладах загальної 
середньої освіти

індивідуальні роботи, метод 
проектів; «коло ідей», 
«мозковий штурм», «метод 
Прес», «займи позицію», 
рольова гра, імітація, «ток-
шоу»; дерево рішень, 
асоціативний кущ, таблиця 
«З-Х-Д», тричастинний 
щоденник, есе

Залік

Інноваційні технології 
навчання освітніх 
галузей початкової 
освіти

індивідуальні роботи, метод 
проектів; «коло ідей», 
«мозковий штурм», «метод 
Прес», «займи позицію», 
рольова гра, імітація, «ток-
шоу»; дерево рішень, 
асоціативний кущ, таблиця 
«З-Х-Д», тричастинний 
щоденник, есе

Екззамен

СПРН 3 Володіти 
лінгводидактичним
и особливостями 
навчання мови 
іврит у початковій 
школі

Методика навчання 
предметів юдаїки в 
початковій школі

лекція, бесіда, інструктаж; 
вправа, індивідуальні 
роботи, метод проектів; есе; 
презентація

Екзамен

Методика навчання 
мови іврит у 
початковій школі

лекція, бесіда, інструктаж; 
вправа, індивідуальні 
роботи, метод проектів; есе; 
презентація

Екзамен

Основи єврейської 
освіти

лекція, бесіда, інструктаж; 
вправа, індивідуальні 
роботи, метод проектів; есе; 
презентація

Залік

 


