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Загальна середня освіта та концепція Нової української школи 
передбачають набуття її випускником предметних і ключових 
компетентностей. Цей процес проходить на тлі зміни освітнього середовища, 
зміни змісту освіти, впровадження нової моделі оцінювання і починається з 
початкової школи, яка і зробила перші кроки в реалізації шкільної реформи. 
Відповідно потрібні зміни у фаховій підготовці вчителя початкової освіти, 
розвитку його особистості, адже законом України «Про освіту» за вчителем 
закріплено свободу у виборі технологій, навчальних матеріалів тощо, що у 
свою чергу передбачає наявність високого рівня сформованості його 
загальних та спеціальних компетентностей.

Зазначимо, що визначена мета освітньо-професійної програми 
Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка спеціальність 013 Початкова освіта «Забезпечення 
здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти фундаментальної 
теоретичної та практичної підготовки спрямованої на розвиток здатності 
до педагогічної діяльності на сучасному рівні, формування готовності до 
професійної, науково-експериментальної та інноваційної діяльності у галузі 
початкової освіти, особистісний розвиток» свідчить про врахування 
розробниками вимог роботодавців.

Предметна область діяльності, основний фокус та орієнтація програми 
відповідають цілісному підходу до її формування. Прикладну орієнтацію 
програми забезпечено освітніми компонентами, зміст яких ураховує основні 
напрямки діяльності майбутніх магістрів початкової освіти, перелік 
загальних та предметних компетентностей.

Дискусійним, на наш погляд, є розподіл дисциплін вільного вибору на 
«дисципліни вільного вибору в межах Інституту» і «дисципліни вільного 
вибору в межах спеціальності».

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми презентує 
послідовну реалізацію її мети з дотриманням міждисциплінарних зв’язків.

Відтак можна стверджувати, що рецензована освітньо-професійна 
програма Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти 
галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта 
Приватної установи «Заклад вищої освіти «Міжнародний гуманітарно- 
педагогічний інститут «Бейт-Хана» обіймає взаємопов’язані складові, що 
відбивають цілісній підхід до її формування. Перелік освітніх компонентів та 
їх змістовне наповнення відповідають заявленим компетентностям та 
програмним результатам навчання.



Рецензія обговорена та схвалена на засіданні кафедри педагогіки та 
методик навчання Хортицької національної академії (протокол № 10 від 
01.06.2021 р.).
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Освітньо-професійна програма, яка представлена на рецензування, 
відображає підготовку вчителя початкової освіти, ступеня вищої освіти 
«магістр».

Мета, цілі та зміст освітньо-професійної програми відповідають 
предметній сфері діяльності і зосереджені на підготовці сучасного фахівця, 
здатного до інноваційної професійної діяльності в умовах дистанційного та 
інклюзивного навчання.

Підібрані освітні компоненти програми спрямовані на якісну 
підготовку майбутнього магістра початкової освіти до здійснення трудових 
функцій відповідно до професійного стандарту «Вчитель початкових класів 
закладу загальної середньої освіти».

Потрібно звернути увагу на передбачене проходження практичного 
навчання майбутніх магістрів початкової освіти в Освітньому ресурсному 
центрі для дітей з особливими потребами «Маале», який працює на базі ПУ 
ЗВО МГПІ «Бейт-Хана». Такий підхід надає здобувачам вищої освіти 
додаткові можливості формування готовності до роботи в умовах 
інклюзивної освіти, здатності до комунікацій із суб’єктами процесу 
інклюзивної освіти, медіації.

Достатньо уваги приділено формуванню спеціальної компетентності 
стосовно моделювання, проектування та реалізації науково- 
експериментальної діяльності в системі початкової освіти в широких 
мультидисциплінарних контекстах, нових або незнайомих середовищах за 
наявності неповної чи обмеженої інформації, як необхідного професійної 
складової магістра початкової освіти, а саме: до переліку освітніх 
компонентів введено ОК Методологія науково-педагогічних досліджень та 
ОК Науково-експериментальна практика, що уможливлює досягнення 
майбутніми магістрами початкової освіти відповідних програмних 
результатів навчання.

Залучення до проведення на даній освітній програмі практичних занять 
з інноваційних технологій навчання галузей початкової освіти провідними 



вчителями початкової освіти сприяє ознайомленню та опануванню 
студентами передовим педагогічним досвідом у сфері початкової освіти.

Рецензована освітньо-професійна програма Початкова освіта другого 
(магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, 
спеціальність 013 Початкова освіта Приватної установи «Заклад вищої освіти 
«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» відповідає 
встановленим вимогам і може бути рекомендованою до впровадження.

Рецензія обговорена та схвалена на засіданні кафедри педагогіки і 
методики початкового навчання (протокол № 14 від 11 червня 2021 р.).
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Освітньо-професійна програма, представлена на рецензування, 
спрямована на задоволення потреб суспільства та держави в підготовці 
вчителів початкової освіти сучасних класів закладів загальної середньої 
освіти.

Зміст підготовки магістрів початкової освіти, окреслений освітніми 
компонентами, сформовано відповідно до вимог педагогічної діяльності у 
сфері початкової освіти; з урахуванням концепції Нової української школи та 
дистанційного навчання, пов’язаного з пандемією СОУЮ-19.

Передбачений освітньо-професійною програмою перелік 
компетентностей та програмних результатів навчання враховує вимоги до 
трудових функцій, предметів та засобів праці, знань, умінь та навичок 
майбутніх магістрів початкової освіти.

Формування визначених освітньо-професійною програмою загальних 
та спеціальних компетентностей забезпечено переліком освітніх 
компонентів. Перелік дисциплін вільного вибору студентів уможливлює 
реалізацію особистісного бачення траєкторії власного професійного 
розвитку.

Як позитивну ознаку програми слід зазначити, що до освітнього 
процесу залучені професіонали-практики, що уможливлює ознайомлення 
майбутніх магістрів початкової освіти з передовим педагогічним досвідом 
через майстер-класи, тренінги, практичні заняття тощо.

Передбачене практичне навчання містить різні види практик, 
спрямовані на підготовку до науково-експериментальної діяльності та 
виконання трудових функцій вчителя початкової освіти, зокрема й у класах 
з інклюзивним навчанням.

Підсумовуючи, зазначимо, що освітньо-професійна програма 
Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти галузь знань 
01 Освіта / Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта Приватної 
установи «Заклад вищої освіти «Міжнародний гуманітарно-педагогічний 
інститут «Бейт-Хана» може бути рекомендованою до впровадження.
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