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Голова: С.М. Дубяга 
Секретар: Л.І. Мальцева

Присутні: зав. каф. канд.пед.наук, доц. Дубяга С.М., д-р пед.наук, проф.
Маслов В.С., д-р філос. наук, проф. Молодиченко В.В., 
канд.пед.наук, проф. Люріна Т.І., канд.пед.наук, доц. Мелані В.Д., 
канд.пед.наук, доц. Шевченко Ю.М., канд.пед.наук, доц. Гузь В.В., 
канд.пед.наук, доц. Шкільова Г.М., канд.геогр.наук, доц. Сердюк 
А.М., ст. викл. Фефілова Т.В., канд.пед.наук, ст. викл. Чорна В.В., ас. 
Саєнко Ю.О., ст. лаб. Мальцева Л.І., лаб. Шершньова О.В.

Запрошені: роботодавці, учителі ЗЗСО, стейкхолдери, студентський гарант ОП 
А.А. Кубрак.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта за ступенем вищої освіти «бакалавр».
2. Щодо інтересів і пропозицій роботодавців та стейкхолдерів для подальшого 

їх врахування в освітній програмі.
3. Щодо внесення змін у зміст ОК-13 та програми практики.
4. Щодо перегляду освітніх програм.

1. СЛУХАЛИ: Про попередній захист дипломних робіт здобувачів вищої 
освіти спеціальності 013 Початкова освіта за ступенем вищої освіти 
«бакалавр»;

1. доповідь здобувана вищої освіти Махсми Яни Вікторівни на тему: 
«Особливості формування лідерських якостей дітей молодшого шкільного 
віку» (Науковий керівник: канд.пед.наук, ст. викл. Чорна В.В.).

1. УХВАЛИЛИ:
На підставі положення про державні екзаменаційні комісії дозволити 

захист дипломної роботи здобувану вищої освіти Махсмі Я.В. на тему: 
«Особливості формування лідерських якостей дітей молодшого шкільного 
віку» (Науковий керівник: канд.пед.наук, ст. викл Чорна В.В.);



2. СЛУХАЛИ:
2Л. ас. Ю.О. Саєнко про зустріч 16 квітня з випускниками нашої кафедри та 
роботодавцями КЗ Чорноземненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Якимівського ОТГ. 
Під час зустрічі були запропоновані цікаві ідеї щодо спільного проведення 
Тижня екологічної освіти та обговорювались питання щодо організації 
освітнього процесу в університеті з урахуванням професійного досвіду вчителів 
початкових класів. Вчителі висловили свої пропозиції і побажання колективу 
кафедри.

ВИСТУПИЛИ:
зав. каф. С.М. Дубяга запропонувала внести пропозиції роботодавців до ОП. 

УХВАЛИЛИ:
1.1.1. Збільшити кількість годин на проведенні практичних занять у 2020- 

2021 н.р.

2.2. ст. викладач В.В. Чорна. У рамках співпраці зі стейкхолдерами 
кафедри початкової освіти (директоркою КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області 
Михайлишиною Тетяною Вікторівною) та бюджетної теми молодих учених: 
«Розробка методології психолого-педагогічного супроводу сімей, які 
виховують дітей з особливими потребами» (№ держреєстрації: 011913002003) 
15 травня було проведено наукову он-лайн зустріч «Організація та проведення 
комплексної психолого-педагогічної оцінки дитини молодшого шкільного віку» 
зі здобувачами вищої освіти ОПП «Початкова освіта. Інклюзивна освіта». 
Зустріч було проведено за ініціативи зав. кафедри початкової освіти 
Дубяги С.М. та ст. викл. кафедри Чорної В.В.

ВИСТУПИЛИ:
Ю.М.Шевченко запропонувала внести пропозицію Т.В. Михайлишиної про 
введення до циклу вибіркових компонент «Педагогіка партнерства».

УХВАЛИЛИ:
2.2. Включити до циклу вибіркових компонент «Педагогіка партнерства».

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у зміст ОК-13 та програми практики. 

ВИСТУПИЛИ:
студентський гарант ОП А.А. Кубрак за результатами проходження 
виробничої практики (педагогічної) запропонувала: 1) ввести до ОК-13 
«Технології інклюзивного навчання в початковій школі» тему 
«Здоров’язбережувальні технології для «особливих дітей»; 2) внести в зміст 
програми практики завдання щодо формування здатності до особистісного та 
професійного самовдосконалення та саморозвитку.




