
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 (Мистецтво)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта 

 

№ 

з/п 

Пропозиція Автор 

(хто вносить) 

Дата 

внесення 

Запроваджені зміни Документ, 

дата затв. 

змін 

1. Створити склад робочої 

групи ОПП та рецензентів 

у зв’язку із розробленням 

ОПП «Початкова освіта 

(Мистецтво)» 

бакалаврського рівня вищої 

освіти. 

 

Гарант ОП – д.п.н., 

доц. Н.С. Воронова 

На підставі:  

1. Положення про 

освітні програми в 

ДВНЗ «Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет».  

2. Рекомендацій 

НМВ, ПЛАПК. 

Із 

13.01.2022 р

. 

1. До складу робочої групи входять: 

Н. С. Воронова (гарант освітньої програми), 

А. І. Роздимаха, В. Г. Котов, О. О. Хващевська. 

2. До складу стейкхолдерів у робочій групі ОП 

входять: Телятникова Л. Г., учителька початкових 

класів Слов’янської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №12 Слов’янської міської ради Донецької 

області, старший учитель вищої категорії; 

Канзюба О. М., директорка, Донецький обласний 

палац дитячої та юнацької творчості; 

Кутакова А. О., здобувачка ОП «Початкова 

освіта», спеціальності 013 – Початкова освіта, 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, 1 

курс, денне відділення. 

3. До складу рецензентів ОП входять: 

Юрченко М. М., учителька початкових класів НВК 

«Загальноосвітня школа I–III ступенів №6 – 

дошкільний навчальний заклад Краматорської 

міської ради», учитель-методист вищої категорії, 

заступник директора з НВР; Старовойт Л. В.,  

завідувачка кафедри мистецьких дисциплін 

Протокол 

засідання 

кафедри 

музики і 

хореографії 

№ 5 від 

13.01.2022 р. 



дошкільної та початкової освіти Вінницького 

державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського; Кулішов А. В., директор 

КЗПО «Слов’янська школа мистецтв». 

2. Внести зміни до другої 

особливості ОПП 

«Початкова освіта 

(Мистецтво)» 

бакалаврського рівня вищої 

освіти та відповідно 

оновити зміст СК-13, ПРН-

17. 

 

 

 

Гарант ОП – д.п.н., 

доц. Н. С. Воронова.  

На підставі:  

Протоколу 

міжкафедрального 

семінару кафедри 

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 

Із 27.06.2022 1. Унесено зміни до другої особливості ОПП 

«Початкова освіта (Мистецтво)» бакалаврського 

рівня вищої освіти.  

Замінено «Поєднання діяльнісного та краєзнавчого 

підходів до формування професійної 

компетентності майбутнього бакалавра 

початкової освіти на основі системного введення до 

силабусів із 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 

Протокол 

засідання 

вченої ради 

ДВНЗ 

«ДДПУ» № 9 

від 

27.06.2022 р. 



 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                             А. І. Роздимаха  
 

Гарант освітньої програми       Н. С. Воронова 

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». 

3. Змінити назву випускової 

кваліфікації з «вчитель 

початкових класів закладу 

загальної середньої освіти. 

Керівник дитячого 

творчого колективу» на 

«вчитель початкової 

школи. Керівник (студії за 

видами мистецтва та 

художньої творчості, 

любительського  

Об’єднання, клубу за 

інтересами та ін.)». 

Стейкхолдер-

фахівець-практик –  
Телятникова Л. Г., 

учителька 

початкових класів 

Слов’янської 

загальноосвітньої 

школи I–III ступенів 

№12 Слов’янської 

міської ради 

Донецької області. 

Із 27.06.2022 1. Змінено назву випускової кваліфікації з «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої 

освіти. Керівник дитячого творчого колективу» на 

«Вчитель початкової школи. Керівник (студії за 

видами мистецтва та художньої творчості, 

любительського об’єднання, клубу за інтересами та 

ін.)». 

2. 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».  

Протокол 

засідання 

вченої ради 

ДВНЗ 

«ДДПУ» № 9 

від 

27.06.2022  р. 


