
Таблиця пропозицій стейкхолдерів  

щодо удосконалення освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 012 Дошкільна освіта 

галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я 

та по батькові 
Місце роботи Пропозиції, зауваження Відповідь 

1.  Афрамчук 

Тетяна 

Анатоліївна 

Княжпільський ЗДО, завідувач Програма продумана, допоможе 

майбутньому фахівцю отримати 

необхідні знання. Варто включити 

вивчення ведення документації в ЗДО.  

Вивчення ведення документообігу в 

закладах дошкільної освіти включено у 

освітні компоненти «Організація управління 

дошкільною освітою» та «Методичний 

супровід освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти» 

2.  Бабюк Сергій 

Миколайович  

Кам'янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, доцент 

кафедри теорії і методики фізичного 

виховання 

Зауважень немає. 

Гарне поєднання спеціальностей 

Дошкільна освіта та Початкова освіта 

значно розширює можливолсті 

працевлаштування випускників 

 

3.  Баранюк Наталія 

Володимирівна  

Дунаєвецький ЗДО № 4 «Теремок», 

завідувач 

Немає   

4.  Барицька 

Олександра 

Анатоліївна 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна 

академія, доцент кафедри теорії та 

методики музичного мистецтва 

Все враховано  

5.  Вашак Оксана 

Олексіївна 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені 

В.Г. Короленка, доцент кафедри 

дошкільної освіти 

З метою підвищення рівня 

конкурентоспроможності майбутніх 

фахівців, включити вивчення 

організації приватних закладів 

дошкільної освіти та надання платних 

освітніх послуг 

Навчальна дисципліна «Організація 

приватного закладу дошкільної освіти», де 

передбачено вивчення теми про надання 

платних освітніх послуг в закладах 

дошкільної освіти, буде запропонована для 

включення в каталог вибіркових навчальних 

дисциплін. 

6.  Волкова Наталія 

Іванівна 

Вінницький комунальний заклад 

ДНЗ №72, завідувач 

Збільшити обсяги практики  Обсяги практик зі спеціальності передбачені 

обсягом 18 кредитів ЄКТС, що складає 20% 

обсягу освітньо-професійної програми і 

відповідає вимозі Стандарту вищої освіти за 



спеціальністю 012 Дошкільна освіта для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

7.  Дзендзюр 

Світлана 

Антонівна 

Мушкутинецький заклад дошкільної 

освіти «Сонечко» Дунаєвецької ОТГ,  

директор  

Немає  

8.  Калинюк 

Євгенія 

Миколаївна 

Управління освіти і науки Камянець-

Подільської міської ради, начальник 

відділу дошкільної та інклюзивної 

освіти 

Структура освітньо-професійної 

програми передбачає набуття 

студентами - майбутніми педагогами 

професійно-фахових знань, умінь та 

навичок. 

 

9.  Карпина Альона 

Василівна  

Вінницький комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний заклад №59», 

директор 

Включити вивчення дисципліни 

«Наступність роботи закладів 

дошкільної освіти та початкової 

школи».  

Навчальна дисицпліна «Наступність роботи 

закладів дошкільної освіти та початкової 

школи» буде запропонована для включення 

в каталог вибіркових навчальних дисциплін. 

10.  Кифчук Оксана 

Анатоліївна 

Миньковецький заклад дошкільної 

освіти «Калинка» Дунаєвецької ОТГ, 

директор  

Ввести вивчення інноваційних 

технологій, методів та прийомів. 

Тема інноваційних педагогічних технологій 

розглядається в курсі «Актуальні проблеми 

дошкільної освіти», а їх практичне 

використання у курсі «Освітні технології 

навчання дітей дошкільного віку» 

11.  Кордубан 

Марина 

Валерiiвна 

Харківський національний 

педагогічний університет імені Г.С. 

Сковороди, доцент кафедри теорії і 

технологій дошкільної освіти 

та мистецьких дисциплін  

Поєднання дошкільної освіти та 

початкової освіти є актуальним на 

сьогодні. 

 

12.  Лісецька Аліна 

Анатоліївна 

Нестеровецький ЗДО «Лелека» 

Дунаєвецької ОТГ, директор 

Вдосконалювати практичні 

компетентності майбутнього 

управлінця 

Пропозиція буде врахована викладачами при 

складанні планів практичних занять. 

Також практична підготовка здобувача 

вищої освіти забезпечується проходженням 

виробничої практики. 

13.  Лозінська 

Наталія Іванівна 

Кам'янець-подільський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) №17 

«Світлячок» комбінованого типу, 

завідувач 

Надалі забезпечувати такий рівень 

підготовки 

 



14.  Мастикаш 

Наталія 

Валодимирівна 

Червоноградський ЗДО ясла - садок № 

9, директор 

Збільшити години на практичну 

підготовку фахівців. 

На проходження практики в закладах 

дошкільної освіти передбачено 18 кредитів 

ЄКТС, що цілком забезпечує формування у 

здобувачів вищої освіти достатнього рівня 

практичних навичок. Також програмою 

передбачена виробнича педагогічна 

практика в початковій школі 

15.  Мельник Тетяна 

Іванівна 

Кам'янець-Подільський заклад 

дошкільної освіти №23, вихователь-

методист 

Відсутні  

16.  Мотрій Світлана 

Сергіївна 

Чаньківський ЗДО «Сонечко» 

Дунаєвецької ОТГ, директор 

Немає  

17.  Наумчук Галина 

Сергіївна 

Лиманської селищної ради 

Роздільнянського району ЗДО 

загального розвитку №1 «Капітошка», 

директор 

Можливість студентам більше 

практикуватися 

На проходження практики в закладах 

дошкільної освіти передбачено 18 кредитів 

ЄКТС, що цілком забезпечує формування у 

здобувачів вищої освіти достатнього рівня 

практичних навичок. Також програмою 

передбачена виробнича педагогічна 

практика в початковій школі 

18.  Новікова Раїса 

Василівна 

Кам’янець-Подільський ЗДО № 3 

компенсуючого типу, директор 

Якісна підготовка  

19.  Оніщук Світлана 

Іванівна 

Хмельницького ДНЗ № 5 «Соловейко», 

завідувач 

Більше впроваджувати дисциплін з 

використанням інноваційних технологій 

навчання 

Тема інноваційних педагогічних технологій 

розглядається в курсі «Актуальні проблеми 

дошкільної освіти», а їх практичне 

використання у курсі «Освітні технології 

навчання дітей дошкільного віку» 

20.  Олійник Олена 

Михайлівна 

Кам'янець-Подільський ЗДО №21, 

вихователь-методист 

Оптимальна програма для здобуття 

кваліфікації магістра 

 

21.  Оліярник 

Мар'яна 

Богданівна 

Червоноградський ЗДО №13, директор  немає  

22.  Осадчук 

Людмила 

Олександрівна  

Камянець-Подільський Центр 

професійного розвитку педагогічного 

працівника, методист 

Підготувати компетентного педагога, 

здатного до гуманної взаємодії з дітьми 

дошкільного віку 

У цьому полягає мета освітньо-професійної 

програми 



23.  Свирида 

Сніжана 

Петрівна 

Кам’янець-Подільський ДНЗ №8, 

вихователь-методист 

Підготувати компетентного фахівця У цьому полягає мета освітньо-професійної 

програми 

24.  Середа Інна 

Миколаївна 

Кадиєвецький ЗДО «Дюймовочка» 

Орининської сільської ради, директор 

Сприяти у подальшому розвитку 

сучасних інноваційних підходів в 

організації освітнього процесу. 

Тема інноваційних педагогічних технологій 

розглядається в курсі «Актуальні проблеми 

дошкільної освіти», а їх практичне 

використання у курсі «Освітні технології 

навчання дітей дошкільного віку» 

25.  Словінська 

Олександра 

Олександрівна 

Баговицький ЗДО «Колобок» Слобідко-

Кульчієвецької сільської ради, 

директор 

Збільшити кількість годин для вивчення 

технологій дошкільної освіти 

Проєктна група вважає, що для вивчення 

навчальної дисципліни «Освітні технології 

навчання дітей дошкільного віку» 

передбачено достатньо часу (5 кредитів 

ЄКТС) 

26.  Солов'янчук 

Ольга 

Володимирівна 

Кам'янець-Подільський ЗДО № 2, 

вихователь-методист  

Ознайомлення студентів із освітніми 

програмами  

Освітньо-професійні програми розміщено на 

сайті Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка у 

загальному доступі  

27.  Становська 

Валентина 

Броніславівна 

Держанівський ЗДО «Сонечко» 

Дунаєвецької ОТГ, завідувач 

Немає  

28.  Потапчук Тетяна 

Володимирівна  

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника, 

професор кафедри теорії та методики 

дошкільної та спеціальної освіти 

Розширити регіональний контекст, 

подати бази практик 

Регіональний контекст враховано під час 

укладання програм практик. 

29.  Туральчук 

Наталія 

Олександрівна 

Кам’янець-Подільський ЗДО №  12, 

вихователь-методист 

Немає  

30.  Чорненька 

Наталія 

Олександрівна 

Грушківський ДНЗ «Пролісок»  

Кам’янець-Подільської ОТГ, завідувач 

ОПП відповідає всім вимогам   

31.  Шевеленко 

Таісія Антонівна  

Управління освіти і науки Камянець-

Подільської міської ради, головний 

спеціаліст відділу дошкільної та 

інклюзивної освіти 

Врахувати можливість 

працевлаштування випускників за 

двома спеціальностями  

 



32.  Юрчук Лариса 

Григорівна 

Кам’янець-Подільський ЗДО №23 

«Лелека», вихователь-методист 

Гарна програма  

  


