
Затверджено на міжкафедральному семінарі кафедри теорії і практики 

початкової освіти, кафедри природничо-математичних дисциплін та 

інформатики в початковій освіті, кафедри музики і хореографії  

(протокол від «22» червня 2022 р.). 

 

 

Таблиця пропозицій та змін, що вносяться до Освітньої (освітньо-професійної) програми «Початкова освіта» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта 
 

№ 

з/п Пропозиція 
Автор  

(хто вносить) 

Дата 

внесення 
Запроваджені зміни 

Документ, 

дата 

затвердження 

1.  Внести зміни до складу робочої 

групи ОПП та рецензентів: 

1. Оновити склад робочої групи 

ОПП «Початкова освіта» у зв’язку 

із розробленням ОПП «Початкова 

освіта» бакалаврського рівня 

вищої освіти і формуванням у 

групі забезпечення спеціальності 

нової робочої групи. 

2. Оновити склад стейкхолдерів у 

робочій групі ОП.  

 

Гарант ОП – 

д.п.н., доц. 

Вікторенко І. Л. 
На підставі: 1. 

Положення про 

освітні програми в 

ДВНЗ «Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет».  

2. Рекомендацій 

НМВ, ПЛАПК. 

Із 17.01.2022 1. Оновлено склад робочої групи ОПП 

«Початкова освіта»: долучено к. філол .н., 

доц. І. М. Лобачову. До складу робочої 

групи входять: І. Л. Вікторенко (гарант 

освітньої програми), В. О. Гринько, 

І. М. Лобачова,  

С. В. Помирча. 

 

 

 

2. Оновлено склад стейкхолдерів у робочій 

групі ОП: вилучено Н. О. Луценко, 

випускницю ОП «Початкова освіта» 

спеціальності 013 Початкова освіта 2021 р.. 

Долучено А. С. Кураченко, здобувачку ОП 

«Початкова освіта»  спеціальності 013 

Початкова освіта денної форми навчання;  

Н. А. Міщенко, вчительку початкових класів 

Краматорської української гімназії, 

фахівець/практик зі спеціальності 013 

Початкова освіта.  

Протокол 

засідання кафедри 

теорії і практики 

початкової освіти 

№ 6 від 17.01.2022 



До складу стейкхолдерів у робочій групі ОП 

входять: О. Б. Валюх, директорка 

комунального закладу «Святогірський 

заклад загальної середньої освіти І–ІІІ 

ступенів Святогірської міської ради» 

(представник роботодавця); 

А. С.  Кураченко, здобувачка ОП 

«Початкова освіта»  спеціальності 013 

Початкова освіта денної форми навчання; 

О. В. Сиротенко, випускниця ОП 

«Початкова освіта» спеціальності 013 

Початкова освіта, 2020 рік випуску; 

Н. А. Міщенко, учителька початкових класів 

Краматорської української гімназії 

(фахівець/практик зі спеціальності 013 

Початкова освіта). 

2.  Внести до ОПП такі зміни 

відповідно до рішень та наказів 

ДДПУ, рекомендацій НМВ, 

ПЛАПК:  

1. Переглянути крайню дату 

розгляду/перегляду та 

затвердження ОП вченою радою 

ДДПУ – червень 2022 р.  

2. Додати до ОПП таблицю 

«Пропозиції та зміни, що 

вносяться в ОПП». 

3. Оновити склад рецензентів 

ОПП. 

Розширити коло рецензентів 

представником роботодавця,  

випускником ОПП «Початкова 

освіта». 

Гарант ОП – 

д.п.н., доц. 

І. Л. Вікторенко.  

На підставі: 

1. Наказів ДДПУ: 

 - від 13.01.22 №13 

«Щодо 

вдосконалення 

ОП» (за 

результатами 

акредитаційних 

експертиз); 

- від 31.12.2020 р. 

(зі змінами  

до наказу № 329 від 

09.06.2020 р.).       

- від 06.05.2021р. 

Із 02.02.2022  

 

 

1.Визначено термін перегляду та 

затвердження ОП вченою радою ДДПУ – 

червень 2022 р.  

 

 

2. Додано до ОПП таблицю «Пропозиції та 

зміни, що вносяться в ОПП». 

 

3. Оновлено склад рецензентів. Вилучено  

В. В. Макарчук, к.п.н., доц., завідувачку 

кафедри виховних технологій та 

педагогічної творчості, Уманський 

державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини. 

Протокол 

засідання кафедри 

теорії і практики 

початкової освіти 

№ 7 від 02.02.2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оновити перелік нормативних 

документів, на підставі яких 

вносяться зміни до ОП.  

5. Компетентності (ЗК, СК) та 

результати навчання (ПРН) 

розподілити на дві групи: 

визначені Стандартом ВО та 

Професійним стандартом вчителя 

(зі змінами  

наказу № 329 від 

09.06.2020 р.) 

«Щодо 

затвердження 

переліку 

обов’язкових 

дисциплін». 

2. Рекомендацій 

НМВ, ПЛАПК. 

Долучено А. І. Погорєлова, директора 

Слов’янського опорного ЗЗСО І–ІІІ ступенів 

Слов’янської міської ради Донецької області 

(представник роботодавця);  М. О. Мікуліну, 

учительку початкових класів Слов’янського 

ЗЗСО І–ІІІ ступенів № 1 Слов’янської 

міської ради Донецької області (випускниця, 

що працює за фахом). 

До складу рецензентів входять: 

А. І. Погорєлов, директор Слов’янського 

опорного ЗЗСО І–ІІІ ступенів Слов’янської 

міської ради Донецької області (представник 

роботодавця);  М. О. Мікуліна, учителька 

початкових класів Слов’янського ЗЗСО І–ІІІ 

ступенів № 1 Слов’янської міської ради 

Донецької області (випускниця, що працює 

за фахом); А. О. Міненок, д.п.н., проф. 

кафедри дошкільної та початкової освіти, 

Національний університет «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка (науково-

педагогічний працівник з іншого ЗВО з 

відповідною ОП професійною 

кваліфікацією). 

 

 

4. Оновлено перелік нормативних 

документів, на підставі яких вносяться зміни 

до ОП. 

5. Компетентності (ЗК, СК) та результати 

навчання (ПРН) розподілено на дві групи: 

визначені Стандартом ВО та Професійним 

стандартом вчителя та визначені ЗВО 

(робочою групою ОП). 



та визначені ЗВО (робочою 

групою ОП). 

6. Внести зміни до переліку та 

обсягу загальноуніверситетських 

дисциплін, що є обов’язковими до 

вивчення та спрямовані на 

забезпечення загальної та 

психолого-педагогічної 

підготовки:  

Професійна підготовка: 

1. Педагогіка – 3 кредити, 

залік. 

2. Психологія – 3 кредити, 

залік. 

Загальна підготовка: 

1. Історія України і української 

культури – 5 кредитів,

 екзамен. 

2. Українська мова (за 

професійним спрямуванням) – 5 

кредитів, екзамен. 

3. Філософія – 5 кредитів, екзамен. 

4. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) – 12 кредитів, 

заліки, екзамен. 

5. Основи безпеки життєдіяльності 

та охорони праці – 3 кредити, 

залік. 

6. Інклюзивна освіта – 3 кредити, 

залік. 

7. Фізичне виховання / Теорія та 

технології фізичного виховання – 

4 кредити, залік.  

 

6. Внесено зміни до переліку та обсягу 

загальноуніверситетських дисциплін, що є 

обов’язковими до вивчення та спрямовані на 

забезпечення загальної та психолого-

педагогічної підготовки:  

Професійна підготовка: 

1. Педагогіка – 3 кредити, залік. 

2. Психологія – 3 кредити, залік. 

Загальна підготовка: 

1. Історія України і української культури – 5 

кредитів, екзамен. 

2. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) – 5 кредитів, екзамен. 

3. Філософія – 5 кредитів, екзамен. 

4. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) – 12 кредитів, заліки, 

екзамен. 

5. Основи безпеки життєдіяльності та 

охорони праці – 3 кредити, залік. 

6. Інклюзивна освіта – 3 кредити, залік. 

7. Фізичне виховання / Теорія та технології 

фізичного виховання – 4 кредити, залік.  

8. Інформаційні технології – 3 кредити, 

залік. 

9. Основи медичних знань – 3 кредити, залік. 

10. Менеджмент, маркетинг, економіка 

освіти – 3 кредити, залік. 

11. Навчання через гру – 3 кредити, залік. 

12. Професійна  етика, естетика – 3 кредити, 

залік.  

 



8. Інформаційні технології – 3 

кредити, залік. 

9. Основи медичних знань – 3 

кредити, залік. 

10. Менеджмент, маркетинг, 

економіка освіти – 3 кредити, 

залік. 

11. Навчання через гру – 3 

кредити, залік. 

12. Професійна  етика, естетика – 

3 кредити, залік.  

3.  Оновити умови вступу відповідно 

до «Правил вступу до ДДПУ» 

2022 р.  

 

 

Гарант ОП – 

д.п.н., доц. 

І. Л. Вікторенко.  

На підставі: 

1. Наказів ДДПУ: 

 - від 13.01.22 №13 

«Щодо 

вдосконалення 

ОП» (за 

результатами 

акредитаційних 

експертиз); 

2. Правил прийому 

до ДДПУ у 2022 р. 

(від 30.05.2022). 

Із 02.06.2022 Передумови  вступу подано згідно з 

Правилами вступу 2022 року – 

Національний мультипредметний тест та 

мотиваційний лист. 

Протокол 

засідання кафедри 

теорії і практики 

початкової освіти 

№ 11 від 

02.06.2022 

4.  Внести зміни до першої 

особливості ОПП 013 Початкова 

освіта та відповідно оновити зміст 

СК-13, ПРН-17, визначені ЗВО. 

Гарант ОП – 

д.п.н., доц. 

І. Л. Вікторенко.  

На підставі:  

Протоколу 

міжкафедрального 

семінару кафедри 

Із 27.06.2022 1. Внесено зміни до першої особливості 

ОПП 013 Початкова освіта.  

Замінено «Поєднання діяльнісного та 

краєзнавчого підходів до формування 

професійної компетентності майбутнього 

бакалавра початкової освіти на основі 

системного введення до силабусів із 

Протокол 

засідання вченої 

ради ДВНЗ 

«ДДПУ» № 9 від 

27.06.2022 р. 



теорії і практики 

початкової освіти, 

кафедри 

природничо-

математичних 

дисциплін та 

інформатики в 

початковій освіті, 

кафедри музики і 

хореографії ДВНЗ 

«Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет» від 22 

червня 2022 року 

базових і фахових дисциплін інтегрованих 

міждисциплінарних тематичних проєктів 

на краєзнавчому матеріалі Сходу України» 

на «Поєднання діяльнісного та 

краєзнавчого підходів до формування 

професійної компетентності майбутнього 

бакалавра початкової освіти шляхом 

запровадження до змісту освітніх 

компонентів краєзнавчого матеріалу та / 

або введення до робочих програм та 

силабусів із базових і фахових дисциплін 

предметних або міждисциплінарних 

тематичних проєктів». 

2. Оновлено зміст  СК-13 з «Здатність 

проводити пошуково-дослідницьку роботу 

на краєзнавчому матеріалі Сходу України з 

використанням цифрових технологій та 

міждисциплінарних зв’язків» на «Здатність 

здійснювати пошуково-дослідницьку роботу 

на краєзнавчому матеріалі України з 

використанням сучасних технологій та 

міждисциплінарних зв’язків». 

3. Оновлено зміст  ПРН-17 з 

«Організовувати й здійснювати 

самонавчання, створювати інтегровані 

цифрові продукти з різних освітніх галузей 

початкової школи в процесі проєктної 

роботи на краєзнавчому матеріалі Сходу 

України, презентувати та впроваджувати 

їх результати в практику роботи в НУШ» 

на «Організовувати й здійснювати 

пошуково-дослідницьку роботу та 

самонавчання, створювати власні продукти 



діяльності з різних галузей початкової 

школи на краєзнавчому матеріалі України, 

презентувати та впроваджувати їх 

результати в практику роботи в НУШ». 

   

5.  1. Додати до переліку 

нормативних документів, на 

підставі яких розроблено освітню 

програму, Наказ Мінекономіки 

України від 25 жовтня 2021 року 

№ 810 «Про затвердження Зміни 

№ 10 до Національного 

класифікатора ДК 003:2010».  

2. Узгодити назву кваліфікації 

випускника в розділах «Профіль 

програми» та «Придатність 

випускників до 

працевлаштування» із назвами 

чинного документу. 

Стейкхолдер-

роботодавець – 

А. І. Погорєлов, 

директор 

Слов’янського 

опорного ЗЗСО І–

ІІІ ступенів 

Слов’янської 

міської ради 

Донецької області 

Із 27.06.2022 1. Додано до переліку нормативних 

документів, на підставі яких розроблено 

освітню програму, Наказ Мінекономіки 

України від 25 жовтня 2021 року № 810 

«Про затвердження Зміни № 10 до 

Національного класифікатора ДК 003:2010».  

2. Узгоджено назву кваліфікації 

випускника в розділах «Профіль програми» 

та «Придатність випускників до 

працевлаштування» із назвами чинного 

документу. У назві кваліфікації випускника 

ОП замінено «вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти» на 

«вчитель початкової школи».  

Протокол 

засідання вченої 

ради ДВНЗ 

«ДДПУ» № 9 від 

27.06.2022 р. 

 

               Л. Г. Гаврілова Завідувач кафедри              

 

Гарант освітньої програми                                                   І. Л. Вікторенко 


