
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

ПРОТОКОЛ  

засідання кафедри початкової освіти 

 

03 квітня 2019 року   № 13   м. Мелітополь 
 

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. Мелаш В.Д., канд.пед.наук, доц. 

Молодиченко Н.А., канд.пед.наук, доц. Шевченко Ю.М., канд.пед.наук, 

доц. Гузь В.В., 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. Васіна М.В. лаб. Шершньова О.В. 

 

Запрошені: Яценко О.В. Бондарчук Т.І., Грибачова М.І., Михайлишина Т.В., 

Семикін Ю.В., Колодіна Т.В., Коваленко А.М., Мельнік О.М., 

Сухомлінова А., Суботіна Ю. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

1. Про створення освітньої програми «Початкова освіта. Інклюзивна освіта» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, формулювання цілей ОП та 

створення експертної групи стейкхолдерів. 

2. Про результати опитування здобувачів та випускників кафедри. 

3. Про пропозиції та зауваження потенційних роботодавців під час розробки 

та затвердження ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта.  

4. Про доцільність перенесення освітніх компонентів з циклу вибіркових до 

циклу обов’язкових компонент ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта 

(другий рівень вищої освіти магістерський). 

5. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Основи 

землезнавства» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

013 Початкова освіта, укладеного А.М. Сердюк та В.В. Молодиченко. 

6. Про рекомендацію результатів наукового дослідження канд. пед. наук, ст. 

викл. кафедри початкової освіти Чорної В. В., канд. пед. наук, ст. викл. 

кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти 

Яковенко І. О. «Розвиток моральної свідомості українців як пріоритетний 

напрямок роботи вчителя християнської етики» на подання на 

присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим. 

 



1. СЛУХАЛИ: Про створення освітньої програми «Початкова освіта. 

Інклюзивна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

формулювання цілей ОП та створення експертної групи стейкхолдерів. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Доц. Дубяга С.М. У зв’язку з актуальністю та задоволення потреб регіону 

членами випускової кафедри було прийнято рішення з вересня 2019 року 

впровадити нову освітньо-професійну програму Початкова освіта. Інклюзивна 

освіта. Тому були сформульовані цілі ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта 

та створено експертну групу стейкхолдерів, до складу якої увійшли 

представники міського та районного відділів освіти, керівники та вчителі ЗЗСО, 

керівники та вчителі спеціальних шкіл, представники ІРЦ (Комунальної 

установи «Інклюзивно-Ресурсний центр» Роздольської сільської ради 

Михайлівського району Запорізької області), представники кафедри початкової 

освіти ЗОІППО та представники органів студентського самоврядування 

(Щербак І.А., Яценко О.В. Бондарчук Т.І., Грибачова М.І., Михайлишина Т.В., 

Семикін Ю.В., Хаустова О.В., Мельнік О.М., Лупінович С.М., Колодіна Т.В., 

Коваленко А.М., Павлова С.О., Сухомлінова А., Суботіна Ю. та ін.) 

Представники роботодавців були включені до проєктної групи з розробки ОП 

(Яценко О.В. – директор Мелітопольського ЗЗСО № 22 Мелітопольської 

міської ради Запорізької області; Грибачова М.І. – заступник директора з 

навчально-виховної роботи, вчитель-методист Мелітопольського НВК №16 

Мелітопольської міської ради Запорізької області). 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1.  З вересня 2019 року впровадити в освітній процес освітню програму 

«Початкова освіта. Інклюзивна освіта» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

1.2.  Сформулювати цілі ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта. 

1.3.  Створити експертну групу стейкхолдерів, до складу якої увійдуть 

представники міського та районного відділів освіти, керівники та вчителі 

ЗЗСО, керівники та вчителі спеціальних шкіл, представники ІРЦ, 

представники кафедри початкової освіти ЗОІППО та представники органів 

студентського самоврядування (Щербак І.А., Яценко О.В. Бондарчук Т.І., 

Михайлишина Т.В., Грибачова М.І., Семикін Ю.В., Хаустова О.В., 

Мельнік О.М., Лупінович С.М., Колодіна Т.В., Коваленко А.М., Павлова 

С.О., Біленко О., Сухомлінова А., Суботіна Ю. та ін.). 

 

2. СЛУХАЛИ: Про результати опитування здобувачів та випускників кафедри. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Сухомлінова А. з метою вивчення інтересів та пропозицій здобувачів для 

подальшого їх урахування під час формулювання цілей та програмних 

результатів було проведено опитування здобувачів вищої освіти. Здобувач 



виступила з пропозицією врахувати результати опитування здобувачів та 

випускників кафедри при формулюванні ПРН 14, ПРН 18, ПРН 27. 

Дубяга С.М. з проханням підтримати пропозицію Сухомлінової А. 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.    Врахувати результати опитування здобувачів та випускників кафедри при 

формулюванні ПРН 14, ПРН 18, ПРН 27. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про пропозиції та зауваження потенційних роботодавців під час 

розробки та затвердження ОП Початкова освіта. Інклюзивна освіта. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Чорна В.В. враховуючи пропозиції керівника ОП змінити форму підсумкового 

контролю ОК-13 «Історія педагогіки» з іспиту на залік для здобувачів ОП 

«Початкова освіта. Інклюзивна освіта». 

Фефілова Т.В. враховуючи пропозицію вчителя початкової школи Бондарчук 

Т.І., включити в цикл вибіркових компонент ВК-15 «Каліграфія» як необхідну 

складову у підготовці майбутніх фахівців у галузі початкової освіти. 

Шевченко Ю.М. з проханням підтримати пропозицію Чорної В.В. та 

Бондарчук Т.І. 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.     Підтримати пропозицію щодо зміни форми підсумкового контролю ОК-13 

«Історія педагогіки» з іспиту на залік для здобувачів ОП «Початкова 

освіта. Інклюзивна освіта» та включення в цикл вибіркових компонент ВК-

15 «Каліграфія». 

 

4. СЛУХАЛИ: Про доцільність перенесення освітніх компонентів з циклу 

вибіркових до циклу обов’язкових компонент ОП Початкова освіта. Інклюзивна 

освіта (другий рівень вищої освіти магістерський). 

 

4. ВИСТУПИЛИ:  

Фефілова Т.В. враховуючи пропозиції та зауваження гаранта ОП, викладачів 

кафедри про доцільність перенесення освітніх компонентів ОП Початкова 

освіта. Інклюзивна освіта (другий магістерський рівень) з циклу вибіркових до 

циклу обов’язкових перенести ОК «Диференційоване викладання та 

стандартизоване оцінювання в інклюзивному класі» з циклу вибіркових 

компонент до обов’язкових. 

Саєнко Ю.О. з пропозицією включити в цикл вибіркових компонент 

«Специфіка роботи з обдарованими дітьми» (другий рівень вищої освіти 

магістерський). 

 

УХВАЛИЛИ: 

4.    Перенести з циклу вибіркових до циклу обов’язкових компонент ОП 

Початкова освіта. Інклюзивна освіта «Диференційоване викладання та                  




