
Пропозиції та зауваження стейкхолдерів до проєкту ОПП «Дошкільна освіта» 

 

ПІП стейкхолдерів Установа / організація Пропозиції та зауваження щодо 

вдосконалення освітньої програми 

Примітка 

Мачинська Наталія 

Ігорівна 
доктор педагогічних наук, 

доцент 

Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

1. Скореговано ПРН відповідно до 

Стандарту. 

2. Збільшено кількість годин на 

практичну підготовку. 

Розглянуто та схвалено 
пропозицію  на засіданні 

кафедри дошкільної освіти. 

Протокол №10 від 05 лютого 

2021 р. 

Кушнір Валентина 

Миколаївна 
доктор педагогічних наук, 

професор 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

Переглянуто та оновлено перелік ОК 

вільного вибору та кількість кредитів 

на них (4 кредити) 

Розглянуто та схвалено 
пропозицію  на засіданні 

кафедри дошкільної освіти. 

Протокол №14 від 13 травня 

2021 р. 

Бурлаченко 

Світлана 

Юріївна 

Завідувач ЗДО №15 м.Умань Розширено зміст ОК. Організація і 

керівництво дошкільною освітою, 

питаннями внутрішнього аудиту, 

планування роботи з кадрами 

Розглянуто та схвалено 
пропозицію  на засіданні 

кафедри дошкільної освіти. 

Протокол №10 від 05 лютого 

2021 р. 
Абрамовська 

Віра 

Вікторівна 

Завідувач ЗДО №28 м.Умань Розширено зміст ОК. Педагогічні 

технології дошкільної освіти 

питаннями інклюзивної освіти. 

Розглянуто та схвалено 
пропозицію  на засіданні 

кафедри дошкільної освіти. 

Протокол №14 від 13 травня 

2021 р. 

Дідура  

Любов  

Олексіївна 

Завідувач ЗДО №25 м.Умань Розширено зміст дисциплін: Методична 

робота, Планування і управління в 

системі дошкільної освіти, питаннями  

реформування дошкільної освіти, 

оновлення Базового компоненту 

дошкільної освіти. 

Розглянуто та схвалено 
пропозицію  на засіданні 

кафедри дошкільної освіти. 

Протокол №14 від 13 травня 

2021 р. 

Укладачі Концепції 

вивчення іноземної мови 

 Збільшено кількість кредитів на ОК: 

Ділова іноземна мова (5 кредитів) 
Розглянуто та схвалено 
пропозицію  на засіданні 



Безлюдна Віта Валеріївна 

Свиридюк Ольга 

Володимирівна 

Заболотня Оксана Адольфівна 

кафедри дошкільної освіти. 

Протокол №14 від 13 травня 

2021 р. 

Випускники ОПП Дошкільна 

освіта  

 

   

Здобувачі: 

 

Белінська  Марина  (610 з група) 

Яременко Олена (610 з група) 

 

 Оновлено методи та технології 

викладання ОК викладачами кафедри 

технологій. 

Удосконалено організацію виробничої 

практики у дистанційному режимі 

задля  кращого оволодіння магістрами 

професійними навичками. 

Удосконалено форми та способи подачі 

освітнього матеріалу (тренінги, творчі 

завдання) з метою втілення 

студентоцентричного навчання і 

викладарря 

 

 
 


