
Пропозиції щодо оновлення освітньої програми «Початкова освіта. Іноземна мова» освітнього рівня магістр  

Гарант Дубяга С.М. 

для громадського обговорення (вже прийняті рішення вченої ради університету за змінами ОП  

повторно не виносяться до громадського обговорення) 

 

Частина ОП яка 

оновлюється 

Підстави (згідно 

Положення про 

ОП, пункт 4.1) 

Пропозиції Розгляд і затвердження змін 

(згідно Положення про ОП)  

Фактичний стан Передбачається  

Уточнення 

запланованих 

результатів навчання 

ОП 

- - - вноситься до ОП, 

затверджується вченою 

радою університету до 

31 травня, після 

позитивного рішення на 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП 

Уточнення 

найменування та 

обсягу (у кредитах 

ЕCTS) дисциплін 

(модулів) та практик 

обов’язкової  частини 

навчального плану 

відповідно до 

внесених змін у 

програму дисципліни 

/ практики 

- ініціатива 

гаранта 

ОК-01 Управління проектами 

 

ОК-02 Охорона праці в галузі 

 

ОК-03 Філософія освіти 

 

ОК-04 Іноземна мова для 

академічного спілкування 

 

ОК-05 Педагогічна деонтологія 

 

ОК-06 Інновації в початковій 

школі 

 

ОК-01 Охорона праці в галузі 

 

ОК-02 Інновації в початковій 

освіті 

 

ОК-03 Сучасні технології 

вивчення мовно-літературної 

освітньої галузі 

 

ОК-04 Сучасні технології 

вивчення дисциплін 

інтегрованого курсу "Я 

досліджую світ" 

 

ОК-05 Управління та 

адміністрування проектів 

вноситься до навчального 

плану, затверджується 

вченою радою університету 

до 31 травня після 

позитивного рішення на 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП 



ОК-07 Сучасні технології 

вивчення мовно-літературної 

освітньої галузі 

 

ОК-08 Сучасні технології 

вивчення дисциплін 

інтегрованого курсу "Я 

досліджую світ" 

 

ОК-09 Сучасні технології 

вивчення математичної освітньої 

галузі 

 

ОК-10 Сучасні технології 

вивчення мистецької освітньої 

галузі 

 

ОК-11 Інноваційні технології до 

вивчення технологічної та 

інформатичної освітніх галузей 

 

ОК-12 Сучасні технології 

вивчення фізкультурної освітньої 

галузі 

 

ОК-13 Практичний курс 

іноземної мови 

 

ОК-14 Історія літератури країни, 

мова якої вивчається 

 

ОК-15 Виробнича практика 

(педагогічна) 

 

ОК-06 Інноваційні технології 

навчання іноземної мови в 

початковій школі 

 

ОК-07 Історія літератури країни, 

мова якої вивчається 

 

ОК-08 Практичний курс 

іноземної мови 

 

ОК-09 Філософія освіти 

 

ОК-10 Сучасні технології 

вивчення математичної освітньої 

галузі 

 

ОК-11 Іноземна мова для 

академічного спілкування 

 

ОК-12 Педагогічна деонтологія 

 

ОК-13 Інноваційні технології до 

вивчення технологічної та 

інформатичної освітніх галузей 

 

ОК-14 Сучасні технології 

вивчення мистецької освітньої 

галузі 

 

ОК-15 Виробнича практика 

(педагогічна) 

 

Атестація (підготовка та захист 

дипломної роботи) 



ОК-16 Підготовка до захисту та 

захист дипломної роботи 

Атестація (підготовка та 

складання комплексного 

екзамену з іноземної мови та 

методики її навчання) 

Перерозподіл 

дисциплін, практик з 

циклу вибіркових до 

циклу обов`язкових 

освітніх компонентів 

- ініціатива групи 

розробників 

освітньої 

програми, 

стейкхолдерів, 

здобувачів 

вищої освіти 

Інноваційні технології навчання 

іноземної мови в початковій 

школі (вибіркова дисципліна, 

третій семестр) 

 

Сучасні технології вивчення 

фізкультурної освітньої галузі  

(обов’язкова дисципліна, третій 

семестр) 

Інноваційні технології навчання 

іноземної мови в початковій 

школі (обов’язкова дисципліна, 

перший семестр)) 

 

Сучасні технології вивчення 

фізкультурної освітньої галузі  

(вибіркова дисципліна, третій 

семестр) 

вноситься до навчального 

плану, затверджується 

вченою радою університету 

до 31 травня після 

позитивного рішення на 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП 

Оновлення переліку 

дисциплін для 

вільного вибору 

студентами  

- побажання 

стейкхолдерів 

Робота школи з громадськими 

організаціями (перший семестр) 

 

 

Методика організації 

міжкультурної комунікації учнів 

початкової школи (третій 

семестр) 

Історія та сучасність 

лінгвістичних учень (перший 

семестр) 

 

Сучасні технології вивчення 

фізкультурної освітньої галузі 

(третій семестр) 

вноситься до навчального 

плану та до каталогу 

вибіркових дисциплін 

університету, 

затверджується вченою 

радою університету до 

31травня після позитивного 

рішення на засіданні 

кафедри та ін. структур 

згідно Положення про ОП 

Зміни розподілу годин 

у межах дисципліни: 

- Аудиторні 

години/самостійна 

робота 

- лекції/семінари  

- - - вноситься до навчального 

плану, затверджується 

вченою радою університету 

до 31травня після 

позитивного рішення на 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП 

Зміна форми 

контролю: 

- Екзамен/залік 

- ініціатива групи 

розробників 

Інноваційні технології навчання 

іноземної мови в початковій 

школі (залік) 

Інноваційні технології навчання 

іноземної мови в початковій 

школі (диференційований залік) 

вноситься до навчального 

плану, затверджується 

вченою радою університету 



 освітньої 

програми 

Сучасні технології вивчення 

мистецької освітньої галузі 

(диференційований залік) 

Сучасні технології вивчення 

мистецької освітньої галузі 

(екзамен) 

до 31травня після 

позитивного рішення на 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП 

Зміна семестру 

викладання 

дисципліни, 

проведення 

навчальної 

(виробничої) 

практики  

- ініціатива групи 

розробників 

освітньої 

програми, 

стейкхолдерів 

Сучасні технології вивчення 

мистецької освітньої галузі 

(перший семестр) 

 

Робота школи з громадськими 

організаціями (перший семестр) 

Сучасні технології вивчення 

мистецької освітньої галузі 

(третій семестр) 

 

Робота школи з громадськими 

організаціями (третій семестр) 

вноситься до навчального 

плану, затверджується 

вченою радою університету 

до 31травня після 

позитивного рішення на 

засіданні кафедри та ін. 

структур згідно Положення 

про ОП 

Зміни у програмах 

дисциплін (кількість і 

перелік тем, 

послідовність їх 

вивчення, теми 

лабораторних занять, 

форми і методи 

контролю тощо) 

- - - вноситься до програми 

дисципліни, затверджується 

на засіданні кафедри, 

передається до навчально-

методичних комісій 

інституту/факультету і 

затверджується на вченій 

раді інституту/факультету 

Зміни у програмах 

практик (кількість і 

перелік тем, бази 

практик, форми і 

методи контролю 

тощо) 

- - - вноситься до програми 

практики, затверджується 

на засіданні кафедри, 
передається до навчально-

методичних комісій 

інституту/факультету і 

затверджується на вченій 

раді інституту/факультету 

Зміни змісту й форм 

контролю самостійної 

роботи у межах 

дисципліни/практики 

- - - вноситься до програми 

дисципліни, затверджується 

на засіданні кафедри 



Зміни тем курсових 

робіт 

- - - вноситься до програми 

дисципліни, затверджується 

на засіданні кафедри 

Зміни тем дипломних 

робіт 
- ініціатива 

гаранта, 

побажання 

стейкхолдерів 

- http://inst.mdpu.org.ua/wp-

content/uploads/2020/09/ORIYEN

TOVNA-TEMATYKA-

DYPLOMNYH-ROBIT-dlya-

zdobuvachyv-drugogo-

magisterskogo-rivnya-osvity-1.pdf  

вноситься до програми 

дисципліни, затверджується 

на засіданні кафедри 

 

 

Гарант                Світлана ДУБЯГА  
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