
Пропозиції та зміни, що вносяться в ОПП 

 
№ 

з/п 

Пропозиція Автор  

(хто вносить) 

Дата 

внесення 

Запроваджені зміни Документ, 

дата затв. 

змін 

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» 

початкового рівня вищої освіти і 

формуванням у групі забезпечення 

спеціальності нової робочої групи. 

2. Оновити склад стейкхолдерів у 

робочій групі ОП. 

3. Залучити в якості рецензента науково-

педагогічного працівника з іншого ЗВО 

з відповідною ОП професійною 

кваліфікацією. 

Гарант ОП – д.п.н., 

проф. Хижняк І.А.  

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»: вилучено к.п.н., 

доц. Євтухову Т.А.. До складу робочої 

групи входять: І. А. Хижняк, гарант 

освітньої програми, Л. Г. Гаврілова,  

О. С. Бескорса, О. Є. Ішутіна  

2. Оновлено склад стейкхолдерів у 

робочій групі ОП: Крапівіна С. В., 

директор Слов’янського ЗЗСО № 19 

(представник роботодавця); 

Стрілець В. В., учитель початкових 

класів Шандриголівської 

загальноосвітньої школи Лиманської 

міської ради (фахівець-практик зі 

спеціальності 013 Початкова освіта);  

Єфіменко А. В. (здобувачка ОП 

«Початкова освіта» спеціальності 013 

Початкова освіта 2021 р.). 

3. Залучено в якості рецензента ОПП 

Т. О. Довженко, доктора педагогічних 

наук, професор, декана факультету 

початкового навчання, Харківський 

національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди (НПП з іншого 

ЗВО, яка працює на аналогічній ОП та 

має відповідну ОП професійну 

кваліфікацію) 

Протокол 

засідання 

кафедри 

теорії і 

практики 

початкової 

освіти № 6 

від 17.01.2022 

 



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 пропозицій 

та внесення змін».  

3. Розширити коло рецензентів  

випускниками ОПП «Початкова освіта». 

4. Оновити перелік нормативних 

документів, на підставі яких вносяться 

зміни до ОП. 

5. Оновити умови вступу відповідно до 

«Правил вступу до ДДПУ» 2022 р.  

6. Компетентності (ЗК, СК) та 

результати навчання (ПРН) розподілити 

на дві групи: визначені Професійним 

стандартом вчителя та визначені ЗВО 

(робочою групою ОП).  

7. Додати в ОПП «Матрицю 

відповідності компетентностей та 

програмних результатів навчання ОП 

дескрипторам НРК (знання, уміння, 

комунікація, автономність)»  

8. Визначити формою атестації 

кваліфікаційну роботу (КР), підготовка 

якої буде відбуватись упродовж періоду 

навчання (1, 2, 3 сем.) в обсязі 15 кред. – 

10 тижнів. 

9. Внести зміни до переліку та обсягу 

загальноуніверситетських дисциплін, 

що є обов’язковими до вивчення та 

Гарант ОП – д.п.н., 

проф. Хижняк І.А.  

На підставі: 

1. Наказів ДДПУ: 

-  від 13.01.22 №13  

«Щодо вдосконалення 

ОП» (за результатами  

акредитаційних  

експертиз);  

- від 28.01.22 «Щодо 

затвердження  

переліку обов’язкових 

дисциплін». 

2. Правил прийому до 

ДДПУ у 2022 р. 

3. Рекомендацій НМВ, 

ПЛАПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із 02.02.2022  1. Визначено термін перегляду та 

затвердження ОП вченою радою ДДПУ 

– червень 2022 р. 

2. Додано до ОПП «Таблицю пропозицій 

та внесення змін».  

3. Розширене коло рецензентів: додано 

Г. Величко (випускниця ОП «Початкова 

освіта» спеціальності 013 Початкова 

освіта 1 курсу денної форми навчання). 

4. Оновлено перелік нормативних 

документів, на підставі яких вносяться 

зміни до ОП. 

5. Оновлено умови вступу відповідно до 

«Правил вступу до ДДПУ» 2022 року: 

додані вступне фахове випробування та 

мотиваційний лист 

6. Компетентності (ЗК, СК) та 

результати навчання (ПРН) розподілено 

на дві групи: визначені Професійним 

стандартом вчителя та визначені ЗВО 

(робочою групою ОП).  

7. Додано в ОП «Матрицю відповідності 

компетентностей та програмних 

результатів навчання ОП дескрипторам 

НРК (знання, уміння, комунікація, 

автономність)»  

8. Визначено формою атестації 

кваліфікаційну роботу (КР), підготовка 

якої буде відбуватись упродовж періоду 

навчання (1, 2, 3 сем.) в обсязі 15 кред. – 

10 тижнів. 

9. Внесено зміни до переліку та обсягу 

загальноуніверситетських дисциплін, 
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спрямовані на забезпечення загальної та 

психолого-педагогічної підготовки: 

Загальна підготовка 

Філософія освіти і науки (3 кр.), залік. 

Сучасні інформаційні технології (для 

професійної діяльності) (3 кр.), залік. 

Іноземна мова (для професійної 

діяльності) (3кр.), залік. 

Професійна підготовка 

Психологія педагогічної діяльності 

вчителя (3 кр.), залік 

Професійний імідж вчителя (3 кр.), 

залік 

Управління закладами освіти (за 

типом закладу) (3 кр.), залік  

10. З метою забезпечення якісної 

підготовки кваліфікаційної роботи 

включити до ОПП ОК 5. Методологія 

педагогічного дослідження (3 кр.) 

11. Подати в додатках орієнтовні 

переліки запропонованих вибіркових 

дисциплін: А – ДШВ; Б. – ДФВ. 

 

 

 

 

 

що є обов’язковими до вивчення та 

спрямовані на забезпечення загальної та 

психолого-педагогічної підготовки: 

Загальна підготовка 

Філософія освіти і науки (3 кр.), залік. 

Сучасні інформаційні технології (для 

професійної діяльності) (3 кр.), залік. 

Іноземна мова (для професійної 

діяльності) (3кр.), залік. 

Професійна підготовка 

Психологія педагогічної діяльності 

вчителя (3 кр.), залік 

Професійний імідж вчителя (3 кр.), 

залік 

Управління закладами освіти (за 

типом закладу) (3 кр.), залік  

10. З метою забезпечення якісної 

підготовки кваліфікаційної роботи 

включено ОК 5. Методологія 

педагогічного дослідження (3 кр.) 

11. Орієнтовні переліки запропонованих 

вибіркових дисциплін подано у 

Додатках: А – ДШВ; Б. – ДФВ. 

3. Змінити назву кваліфікації випускника 

ОП із «вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти» на  

відповідну Зміні № 10 до Національного 

класифікатора професій України 

(затвердженій наказом Міністерства 

економіки № 810 від 25.10.2021)  

кваліфікацію «вчитель початкової 

школи»; замінити відповідно шифри і 

Стейкхолдер-

роботодавець –

Крапівіна С. В., 

директор Слов’янської 

загальноосвітньої  

школи І–ІІ ступенів 

№19  

Слов’янської міської 

ради  

Донецької області 

 1. У назві кваліфікації випускника ОП 

замінено «вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти» на  

«вчитель початкової школи». 

2. У пункті «Придатність до 

працевлаштування» формулювання 

«2320 Вчителі закладів загальної 

середньої освіти та спеціалізованої 

освіти. 233 Вчителі початкової школи 

та працівники закладів дошкільної 

Протокол 

засідання 

вченої ради 

ДВНЗ 
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назви  професій для працевлаштування 

випускника.   

освіти. 2331 Професіонали в галузі 

методів навчання. 2359 Інші 

професіонали в галузі освіти та 

навчання» замінено на таке:  «2331 

Вчителі початкової школи. 235  Інші 

професіонали в галузі навчання». 

4. Внести зміни в матрицю відповідності 

компетентностей та результатів 

навчання дескрипторам НРК 

Рецензент ОП – 

Головань М. М., 

завідувачка 

методичного кабінету 

при відділі освіти, 

культури, сім’ї, молоді 

та спорту 

Миколаївської міської 

ради  

Із 27.06.2022 Внесено зміни в матрицю відповідності 

компетентностей та результатів 

навчання дескрипторам НРК: ЗК 5 за 

ОПП (здатність застосовувати softskills-

навички в практичних ситуаціях) 

перенесено з дескрипторів «знання» та 

«автономія і відповідальність» до 

дескрипторів «уміння» та «комунікація». 
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 Гарант освітньої програми   _________________   Хижняк І. А. 

 

 

Завідувач кафедри ТППО _____________ Гаврілова Л. Г. 

 



 


