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ПЕРЕДМОВА 

  

Освітньо-професійна програма розроблена відповідно до стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 11 травня 2021 року № 520) та на основі ключових положень 

Закону України «Про вищу освіту» (ст. 1, п. 1.17; ст. 5, п.1; ст. 1 п. 1.13; ст. 

1 п. 1.19), Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р № 1341. 

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» та «Про 

затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності від 

30.12.2015 р. №1187, методичних рекомендацій «Розроблення освітніх 

програм. Методичні рекомендації» (2014 р.). 

 

Розроблено проєктною групою (науково-педагогічні працівники, які 

працюють в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти за 

основним місцем роботи) у складі:  

- Кулішов Володимир Сергійович (керівник ГЗ, гарант ОПП), 

диплом про вищу освіту спеціаліста за спеціальністю «Педагогіка і 

методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і 

література (англійська)»; кандидат педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.02 – теорія та методика навчання технологій, доцент, доцент 

кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних 

дисциплін; стаж науково-педагогічної роботи 6 років; 

- Сидоренко Вікторія Вікторівна, диплом про вищу освіту магістра за 

спеціальністю «Українська мова і література»; доктор педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 

професор, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту; 

стаж науково-педагогічної роботи 12 років; 

- Бабченко Наталія Василівна, диплом про вищу освіту спеціаліста за 

спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та 

основи інформатики»;  доктор філософії в галузі 01 Освіта/Педагогіка 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, старший викладач 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту; стаж науково-

педагогічної роботи 10 років. 

 

Стейкхолдери, включені до проєктної групи: 

- Ковальчук Василь Іванович, завідувач кафедри професійної освіти та 

технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ 

імені Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, професор; 
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- Клочко Алла Олексіївна – керівник Громадської організації 

«Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», доктор 

психологічних наук, кандидат педагогічних наук, доцент; 

- Грунтковська Юлія Валеріївна – майстер виробничого навчання, 

викладач Вищого професійного училища № 17 (м. Дніпро), студентка ІІ 

курсу ОПП «Педагогіка вищої школи» БІНПО. 

 

Зовнішні рецензенти:  

- Скиба Юрій Андрійович – заступник директора з наукової роботи 

Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, 

доцент. 

- Юденкова Олена Петрівна, в.о. директора Міжрегіонального вищого 

професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій 

(м. Дніпро), кандидат педагогічних наук. 

 

Освітня програма запроваджена з 2020 року  

Термін перегляду освітньої програми 1 раз на 2 роки  

 

Освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України 
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І. Профіль освітньої програми 

зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи» 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 

освіти  

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу  

Ступінь вищої освіти: магістр  

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки  

Освітня програма: Педагогіка вищої школи  

Освітня кваліфікація: магістр освітніх, педагогічних наук 

Офіційна назва освітньої 

програми  
Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої 

школи» другого (магістерського) рівня спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Тип диплому та обсяг 

освітньої програми  

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання – 1 рік 6 місяців  
Наявність акредитації  Акредитується вперше 

Цикл/рівень  НРК України – 7 рівень;  

FQ-EHEA – другий цикл;  

ЕQF-LLL – 7 рівень  
Передумови Наявність диплома освітнього ступеня «Бакалавр» / «Магістр» 

або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 

Мова(и) викладання Українська мова. Окремі дисципліни викладаються 

англійською мовою  

Термін дії освітньої 

програми  

1 рік 6 місяців 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми  

Офіційний сайт Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти – https://binpo.com.ua 

 

2 – Мета освітньої програми 

Фундаментальна та прикладна підготовка кваліфікованих науково-педагогічних кадрів, 

опанування загальними та фаховими компетентностями, достатніми для виконання освітніх, 

дослідницьких завдань та вирішення проблем у професійно-педагогічній та інноваційній 

діяльності закладів вищої освіти, наукових та освітніх установ. 

3 – Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

освітньо-професійна 

програма)  

Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка  

Спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки  

ОПП «Педагогіка вищої школи»  

 

Опис предметної області Об’єкт вивчення: освітні системи, освітні процеси у рамках 

формальної, неформальної та інформальної освіти, 

узагальнений та систематизований соціально-педагогічний 

досвід, представлений у педагогічних теоріях, концепціях, 

контекстних (професійно-орієнтованих) практиках, методики 

викладання освітніх курсів у закладах вищої освіти. 

Цілі навчання: 

підготовка фахівців, здатних розв’язувати актуальні 

проблеми, складні задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру в сфері освітніх, педагогічних наук, освітнього 

https://binpo.com.ua/
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менеджменту та освітньої практики. 

Теоретичний зміст: основні поняття, концепції, принципи 

освіти та педагогіки, теоретичні основи освітніх досліджень, 

освітня статистика, освітні вимірювання, управління освітою. 

Методи, методики та технології: методи організації, 

здійснення, стимулювання, мотивації та контролю за 

ефективністю освітньо-пізнавальної діяльності; бінарні, 

інтегровані, індивідуально-орієнтовані, коучингові та 

консалтингові освітні технології; соціологічні та статистичні 

методи, сучасні технології навчання та організації освітнього 

процесу, цифрові технології. 

Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні 

системи, комп’ютеризовано-технічне обладнання, програмне 

забезпечення відповідно до спеціалізації. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна (для магістрів) 

Основний фокус освітньо-

професійної програми 

Програма зорієнтована на підготовку висококваліфікованих 

фахівців, здатних розв’язувати складні теоретичні і практичні 

задачі у освітньому середовищі  закладів вищої освіти, 

наукових та освітніх установ, формуванні їх професійних 

якостей та готовності вирішувати актуальні проблеми 

дослідницького та інноваційного характеру педагогічної 

науки та освітньої практики. 

Особливості програми Освітньо-професійна програма зорієнтована на реалізацію 

науково-методологічного, компетентнісного, практико-

орієнтованого підходів, формування системи загальних та 

фахових компетентностей, підготовку педагогічного 

працівника нового покоління, діяльність якого уможливлює 

виконання у сучасному освітньому процесі функцій тьютора, 

наставника, фасилітатора, модератора; організацію освітнього 

процесу у закладах вищої освіти на високому науково-

методичному рівні (проєктування та планування навчання, 

розроблення навчально-методичного супроводу, критичне 

оцінювання та ін.), враховуючи запити і потреби потенційних 

замовників освітніх послуг.  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники програми готуються до викладацької, виховної, 

науково-методичної та організаційної діяльності в системі 

вищої освіти України. Підготовлені фахівці будуть спроможні 

виконувати професійну роботу за кодами ДК 003:2010:  

231 – викладачі закладів вищої освіти;  

2310.2 – інші викладачі закладів вищої освіти; 

235 – інші професіонали в галузі освіти та навчання;   

2351 – професіонали в галузі методів навчання; 

2359.1 – інші наукові співробітники в галузі навчання. 

Подальше навчання Можливість підвищувати кваліфікацію та отримувати 

додаткову післядипломну освіту. 

Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти (8 рівень НРК, третій цикл FQ-EHEA та 8 рівень EQF-

LLL)  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Освітній процес побудований на основі принципів 
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індивідуалізації, суб’єктності, проблемності та діалогічності, 

цілісності й наступності системи, інтеграції з ринком праці, 

академічної свободи і академічної доброчесності та 

здійснюється на засадах дослідницького, практико-

орієнтованого та компетентнісного підходів із застосуванням 

інноваційних та інтерактивних технологій навчання. 
Форми: аудиторні (лекції, семінарські, тренінги, 

практичні, самостійна робота, лабораторні роботи, 

індивідуальні заняття, групова проєктна робота, електронне 

навчання), позааудиторні (наставництво, консультації, 

підготовка та захист кваліфікаційної роботи, участь в освітніх 

проєктах); 

методи: проблемного, проблемно-пошукового, 

інтерактивного, проєктного навчання.  

Оцінювання Освітня складова програми. Оцінювання здійснюється за 

результатами усного і письмового поточного та підсумкового 

контролю у формі заліків, екзаменів, тестування, публічного 

захисту кваліфікаційної роботи відповідно до внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти в Інституті, національної 

шкали оцінювання та шкали ECTS. 

Наукова складова програми. Оцінювання наукової діяльності 

студентів здійснюється на основі кількісних та якісних 

показників, що характеризують рівень відповідності наукової 

праці вимогам, що висуваються до згаданих робіт. Захист 

наукових робіт студентів та оцінювання рівня їх якості 

відбувається відповідно до вимог, що висуваються до такого 

типу наукових робіт.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького 

та/або інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних 

наук 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити  та розв’язувати проблеми. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність проводити дослідження на відповідному 

рівні.  

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

СК1. Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи. 

СК2. Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького та/або інноваційного 

характеру в сфері освіти й педагогіки. 

СК3. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні 

особливості студентів у плануванні та реалізації освітнього 

процесу в закладі освіти.  

СК4. Здатність здійснювати експертизу та надавати 

консультації з питань освітньої політики та інновацій в освіті.  
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СК5. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати їх в освітнє середовище 

закладу освіти. 

СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в 

педагогічній,науково-педагогічній та науковій діяльності. 

СК7. Критичне осмислення проблем у сфері освіти, 

педагогіки й на межі галузей знань. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки 

та розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та 

міждисциплінарних контекстах. 

СК9. Здатність до використання сучасних інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій у освітній та 

дослідницькій діяльності.  

7 – Програмні результати навчання 
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 РН1. Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, методологію відповідних досліджень. 

РН2. Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та дослідницькій діяльності. 

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, 

висновки та аргументацію з питань освіти і педагогіки до 

фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами 

усно і письмово для обговорення результатів освітньої, 

професійної діяльності, презентації наукових досліджень та 

інноваційних проєктів. 

РН5. Організовувати освітній процес на основі 

студентоцентрованого, компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною діяльністю, об’єктивно 

оцінювати результати навчання здобувачів освіти. 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі 

проєкти у сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного 

рівня із дотриманням правових, соціальних, економічних, 

етичних норм. 

РН7. Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, 

сприятливе для здобувачів освіти та спрямоване на 

забезпечення результатів навчання. 

РН8. Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої 

освіти, використовуючи методики, інструменти і технології, 

необхідні для досягнення поставлених цілей.  

РН9. Здійснювати пошук необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у друкованих, електронних та 

інших джерелах, аналізувати, систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність.  

РН10. Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань 

управління в сфері освіти/педагогіки, зокрема у нових або 

незнайомих середовищах, за наявності багатьох критеріїв та 

неповної або обмеженої інформації. 

РН11. Здійснювати консультативну діяльність у сфері 

освітніх, педагогічних наук. 
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8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньої програми складається з 

професорсько-викладацького складу кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту та кафедри методики професійної 

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. 

До викладання окремих дисциплін відповідно до їх 

компетенції та досвіду залучений професорсько-викладацький 

склад кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну. 
Практико-орієнтований характер освітньо-професійної програми 

передбачає широку участь фахівців-практиків, які відповідають 

напряму програми, що посилює синергетичний зв'язок 

теоретичної та практичної підготовки.  

Проєктна група освітньо-професійної програми: 
Кулішов Володимир Сергійович, доцент кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; 

кандидат педагогічних наук, доцент; 

Сидоренко Вікторія Вікторівна, професор кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту; доктор педагогічних 

наук, професор; 

Бабченко Наталія Василівна, старший викладач кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту, доктор філософії зі 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. 

Гарант освітньої програми (керівник проєктної групи): 

Кулішов Володимир Сергійович, доцент кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін; 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

Група забезпечення освітньо-професійної програми: 
Освітній процес за ОП здійснюють науково-педагогічні 
працівники, яких задіяно у викладанні дисциплін освітніх 
компонентів програми. Всі вони мають наукові ступені та 
вчені звання за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 
чи спорідненими спеціальностями. 
Науково-педагогічний персонал відповідає вимогам чинного 
законодавства України. Розробники програми: 1 доктор наук, 
професор, 1 кандидат наук, доцент, 1 доктор філософії. Всі 
розробники є штатними співробітниками Білоцерківського 
інституту неперервної професійної освіти.  
Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 
освітньої програми, є співробітниками університету, мають 
науковий ступінь і вчене звання та підтверджений рівень 
наукової і професійної підготовки. Відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» забезпечується підвищення 
кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 
не менше, ніж один раз на п’ять років, в т.ч закордонні. 
З усіма науково-педагогічними працівниками укладено 

трудові договори (контракти) та наявні відповідні накази про 

прийняття їх на роботу. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальна база Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти дозволяє організовувати та проводити 

заняття з усіх навчальних дисциплін на високому науково-

методичному рівні. Для проведення лекційних та практичних 
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занять здобувачів освіти використовуються сучасні: 

- навчальні корпуси; 

- навчальні кабінети; 

- комп’ютерні класи; 

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

- мультимедійне обладнання. 

Освітній процес забезпечено відповідною навчальною, 

методичною та науковою літературою на паперових та 

електронних носіях.  

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення включає: 

- офіційний сайт БІНПО http://binpo.com.ua, який містить 

інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 

виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, 

контакти;  

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

- необмежений доступ до мережі Інтернет; 

- наукову бібліотеку; 

- корпоративну пошту; 

- навчальні і робочі плани; 

- графіки освітнього процесу; 

- навчально-методичні комплекси дисциплін; 

- робочі навчальні програми дисциплін, силабуси дисциплін; 

- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної 

роботи здобувачів освіти з дисциплін; 

- програми практик; 

- методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт; 

- критерії оцінювання рівня підготовки; 

- пакети комплексних контрольних робіт. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Забезпечується відповідно до укладених меморандумів, угод, 
договорів про співробітництво між ДЗВО «УМО» та 
закладами вищої освіти України, науковими установами. 
Можлива: відповідно до «Стратегії інтернаціоналізації 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти на 

2021-2025 роки» за умови укладання двосторонніх угод між 

Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти 

та закладами-партнерами України (https://binpo.com.ua/наші-

партнери/). 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

У межах меморандумів, договорів про міжнародне 

співробітництво між ДЗВО «УМО» та закладами вищої освіти 

С А, Великобританії, Австрії, Південної Кореї, Республіки 

Польща, Угорщини, Словацької республіки, тощо в рамках 

яких здійснюється партнерський обмін та навчання, а також на 

основі двосторонніх партнерських угод (договорів) про 

співробітництво між Білоцерківським інститутом неперервної 

професійної освіти та закладами вищої освіти зарубіжних 

країн-партнерів: 

1. Рar University College, Croatia. 

2. Juraj Dobrila Universityof Pula, Croatia. 

3. Varna Free University "Chernorizets Hrabar", Bulgaria. 

4. АТ «Національний центр підвищення кваліфікації «Орлеу» 

«Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

http://binpo.com.ua/


12 
 

по Жамбилській області» (Республіка Казахстан, м. Тараз). 

5. Краківська Академія ім. Фрича Моджевського (Польша, 

м. Краків). 

6. Вища  кола Економіко-Гуманітарна (В ЕГ), (Польща, 

м. Бельсько-Бяла. 

7. Вища школа менеджменту (Варна, Болгарія). 

8. Коледж туризму при Економічному університеті 

«COLLEDGE OF TOURISM – VARNA» (Варна, Болгарія). 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Не передбачено 

 

ІІ. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1 Перелік компонент ОПП 

№ з/п Назва дисципліни Кількість кредитів Форма контролю 

І. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП (46,5) 

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (10 кредитів) 

Освіта в знаннєвому суспільстві 

ОК 1 Філософія освіти 3 Залік 

ОК 2 Соціологія освіти 3 Залік 

ОК 3 Іноземна мова професійного 

спрямування 

4 Екзамен 

 

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (36,5 кредитів) 

Психологія та педагогіка вищої школи 

ОК 4 Педагогічна та професійна 

психологія 

4 Екзамен 

ОК 5 Педагогічна майстерність та 

професійна етика  

4 Екзамен 

ОК 6 Педагогіка вищої школи 4 Екзамен 

Курсова робота 

ОК 7 Проєктування та управління 

освітнім процесом у вищій 

школі 

3 Екзамен 

Методика і технології у  вищій школі 

ОК 8 Дидактика вищої школи 4 Екзамен 

ОК 9 Організація виховної роботи в 

закладах вищої освіти 

3 Залік 

ОК 10 Системний підхід у вищій 

освіті 

3 Залік 

ОК 11 Педагогічна інноватика 3,5 Екзамен 

ОК 12 Інформаційні технології в освіті 3 Залік 

Методологія і методи науково-педагогічних досліджень 

ОК 13 
Методологія і методи науково-

педагогічних досліджень 
5 Екзамен 

УСЬОГО 46,5  

ІІ. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП (22,5) 
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ВК 1 
Дисципліна за вибором 

здобувача 
4 Екзамен 

ВК 2 
Дисципліна за вибором 

здобувача 
3,5 Залік 

ВК 3 
Дисципліна за вибором 

здобувача 
4 Екзамен 

ВК 4 
Дисципліна за вибором 

здобувача 
4 Залік 

ВК 5 
Дисципліна за вибором 

здобувача 
4 Залік 

ВК 6 
Дисципліна за вибором 

здобувача 
3 Залік 

УСЬОГО 22,5  

ІІІ. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА (21) 
ОК 14 Науково-педагогічна практика 10 Залік 

 Підготовка кваліфікаційної 

роботи 

10  

 Захист кваліфікаційної роботи 1  

 Всього кредитів 21  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

90  

 

2.2. Структурно-логічна схема ОПП 

№ з/п Назва дисципліни Кількість кредитів Форма контролю 

І семестр  

1. Філософія освіти 3 Залік 

2. Соціологія освіти 3 Залік 

3. Іноземна мова професійного 

спрямування 
1,5  

4. Педагогічна та професійна 

психологія 
4 Екзамен 

5. Педагогіка вищої школи 1,5  

6. Дидактика вищої школи 4 Екзамен 

7. Методологія і методи науково-

педагогічних досліджень 
2  

8. 
Дисципліна за вибором здобувача 4 Екзамен 

9. 
Дисципліна за вибором здобувача 4 Залік 

Усього кредитів  27  

ІІ семестр 

1. Іноземна мова професійного 

спрямування 
2,5 Екзамен 
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2. Педагогічна майстерність та 

професійна етика  
4 Екзамен 

3. Педагогіка вищої школи 
2,5 

Екзамен 

Курсова робота 

4. Організація виховної роботи в 

закладах вищої освіти 
3 Залік 

5. Системний підхід у вищій освіті 3 Залік 

6. Педагогічна інноватика 3,5 Екзамен 

7. Інформаційні технології в освіті 3 Залік 

8. Методологія і методи науково-

педагогічних досліджень 
3 Екзамен 

Усього кредитів 24,5  

ІІІ семестр 

1. Проєктування та управління 

освітнім процесом у вищій школі 
3 Екзамен 

2. 
Дисципліна за вибором здобувача 3,5 Залік 

3. 
Дисципліна за вибором здобувача 4 Екзамен 

4. 
Дисципліна за вибором здобувача 4 Залік 

 

 

5. 
Дисципліна за вибором здобувача 

3 

 
Залік 

6. Науково-педагогічна практика 10 Залік 
7. Підготовка кваліфікаційної роботи 10  
8. Захист кваліфікаційної роботи 1  

 Усього кредитів 38,5  
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*ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 

*22,5 кредитів ЄКТС освітньо-професійної програми передбачено на вибіркові 

навчальні дисципліни, що може посилювати цикл професійної підготовки для здобуття 

спеціальних (фахових) компетентностей з напряму підготовки здобувача освіти. 

Вибіркова частина програми надає право вибору освітніх компонент з 

урахуванням особистих потреб здобувачів для формування індивідуальної освітньої 

траєкторії.  

 

Перелік вибіркових освітніх компонент 

І курс 

Основи професійного становлення викладача ЗВО 

Соціальна зрілість особистості 

Соціалізація особистості 

Менеджмент вищої школи 

Діяльність ЗВО у сфері зв’язків з громадськістю 

Інтелектуальна власність 

 

ІІ курс 

Педагогічна риторика 

Українська мова за професійним спрямуванням 

Комунікативна культура викладача вищої школи 

Філософсько-освітні засади Нової української школи 

Педагогіка партнерства у Новій українській школі 

Менеджмент закладу загальної середньої освіти в умовах реалізації концепції 

«Нова українська школа» 

Моніторинг та педагогічний контроль в системі освіти 

Компетентнісний підхід у професійній освіті 

Управління якістю освіти 

Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи 

Проєктування та експертиза інформаційного освітнього середовища 

Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=opera&q=%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB+%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+(*)+%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83&sa=X&ved=2ahUKEwig6fO_nNf1AhVNi6QKHavTD3IQ7xYoAHoECAEQNw
https://www.google.com/search?client=opera&q=%D1%87%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB+%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+(*)+%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83&sa=X&ved=2ahUKEwig6fO_nNf1AhVNi6QKHavTD3IQ7xYoAHoECAEQNw


2.3. Логіко-структурна схема підготовки фахівця 



2.4. ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

ПРОГРАМНИМ КОМПЕТЕНТНОСТЯМ (ЗК/СК) ТА РЕЗУЛЬТАТАМ 

НАВЧАННЯ (РН) 

Освітні компоненти 
Компетентності 

(ЗК та СК) 
Результати навчання (РН) 

І. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОК 1. Філософія освіти ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК7. Критичне осмислення проблем 

у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 

РН1. Знати на рівні новітніх 

досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, методологію 

відповідних досліджень. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН9. Здійснювати пошук 

необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність.  

ОК 2. Соціологія освіти ЗК2. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК8. Здатність діяти соціально 

відповідально і свідомо. 

 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН9. Здійснювати пошук 

необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність.  

ОК 3. Іноземна мова 

професійного спрямування 

ЗК2. Здатність до пошуку, 
оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК9. Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність проводити 

дослідження на відповідному рівні. 

СК2. Здатність застосовувати та 

розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру в 

сфері освіти й педагогіки. 

СК4. Здатність здійснювати 

експертизу та надавати консультації 

з питань освітньої політики та 

інновацій в освіті.  

СК8. Здатність інтегрувати знання у 

сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та 

міждисциплінарних контекстах. 

 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН4. Вільно спілкуватися 

державною та іноземною мовами 

усно і письмово для обговорення 

результатів освітньої, професійної 

діяльності, презентації наукових 

досліджень та інноваційних 

проєктів. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 
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соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН9. Здійснювати пошук 

необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність.  

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ОК 4. Педагогічна та 

професійна психологія 

ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної 

взаємодії. 

СК3. Здатність враховувати 

різноманітність, індивідуальні 

особливості студентів у плануванні 

та реалізації освітнього процесу в 

закладі освіти.  

СК6. Здатність управляти 

стратегічним розвитком команди в 

педагогічній,науково-педагогічній та 

науковій діяльності. 

 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН10. Приймати ефективні, 

відповідальні рішення з питань 

управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових 

або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та 

неповної або обмеженої 

інформації. 

РН11. Здійснювати 

консультативну діяльність у сфері 

освітніх, педагогічних наук.  

ОК 5. Педагогічна 

майстерність та професійна 

етика 

ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити  та 

розв’язувати проблеми. 

ЗК9. Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

СК1. Здатність проєктувати і 

досліджувати освітні системи. 

СК5. Здатність розробляти і 

реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати 

їх в освітнє середовище закладу 

освіти. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у 

сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та 

міждисциплінарних контекстах. 
 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН8. Розробляти і викладати 

освітні курси в закладах вищої 

освіти, використовуючи методики, 

інструменти і технології, необхідні 
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для досягнення поставлених цілей.  
ОК 6. Педагогіка вищої 

школи 

ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК10. Здатність проводити 

дослідження на відповідному рівні. 

СК1. Здатність проєктувати і 

досліджувати освітні системи. 

СК2. Здатність застосовувати та 

розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру в 

сфері освіти й педагогіки. 

СК5. Здатність розробляти і 

реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати 

їх в освітнє середовище закладу 

освіти. 

СК6. Здатність управляти 

стратегічним розвитком команди в 

педагогічній,науково-педагогічній та 

науковій діяльності. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у 

сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та 

міждисциплінарних контекстах. 

РН1. Знати на рівні новітніх 

досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, методологію 

відповідних досліджень. 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН8. Розробляти і викладати 

освітні курси в закладах вищої 

освіти, використовуючи методики, 

інструменти і технології, необхідні 

для досягнення поставлених цілей.  

РН10. Приймати ефективні, 

відповідальні рішення з питань 

управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових 

або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та 

неповної або обмеженої 

інформації. 

РН11. Здійснювати 

консультативну діяльність у сфері 

освітніх, педагогічних наук.  
ОК 7. Проєктування та 

управління освітнім 

процесом у вищій школі 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК8. Здатність діяти соціально 

відповідально і свідомо. 

СК1. Здатність проєктувати і 

досліджувати освітні системи. 

СК2. Здатність застосовувати та 

розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру в 

сфері освіти й педагогіки. 

СК3. Здатність враховувати 

різноманітність, індивідуальні 

особливості студентів у плануванні 

та реалізації освітнього процесу в 

закладі освіти.  

СК5. Здатність розробляти і 

реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати 

їх в освітнє середовище закладу 

освіти. 

СК6. Здатність управляти 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН10. Приймати ефективні, 

відповідальні рішення з питань 

управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових 

або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та 

неповної або обмеженої 
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стратегічним розвитком команди в 

педагогічній,науково-педагогічній та 

науковій діяльності. 

інформації. 

 

ОК 8. Дидактика вищої 

школи 

ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК10. Здатність проводити 

дослідження на відповідному рівні. 

СК1. Здатність проєктувати і 

досліджувати освітні системи. 

СК2. Здатність застосовувати та 

розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру в 

сфері освіти й педагогіки. 

СК5. Здатність розробляти і 

реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати 

їх в освітнє середовище закладу 

освіти. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у 

сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та 

міждисциплінарних контекстах. 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН8. Розробляти і викладати 

освітні курси в закладах вищої 

освіти, використовуючи методики, 

інструменти і технології, необхідні 

для досягнення поставлених цілей. 

ОК 9. Організація виховної 

роботи в закладах вищої 

освіти 

ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити  та 

розв’язувати проблеми. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної 

взаємодії. 

СК3. Здатність враховувати 

різноманітність, індивідуальні 

особливості студентів у плануванні 

та реалізації освітнього процесу в 

закладі освіти. 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

РН11. Здійснювати 

консультативну діяльність у сфері 

освітніх, педагогічних наук.  
ОК 10. Системний підхід у 

вищій освіті 

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

СК6. Здатність управляти 

стратегічним розвитком команди в 

педагогічній, науково-педагогічній та 

науковій діяльності. 

СК7. Критичне осмислення проблем 

у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у 

сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та 

міждисциплінарних контекстах. 

 
 

РН1. Знати на рівні новітніх 

досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, методологію 

відповідних досліджень. 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

РН9. Здійснювати пошук 

необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність.  
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ОК 11. Педагогічна 

інноватика 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК9. Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

СК1. Здатність проєктувати і 

досліджувати освітні системи. 

СК2. Здатність застосовувати та 

розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру в 

сфері освіти й педагогіки. 

СК4. Здатність здійснювати 

експертизу та надавати консультації 

з питань освітньої політики та 

інновацій в освіті.  

СК5. Здатність розробляти і 

реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати 

їх в освітнє середовище закладу 

освіти. 

 

РН1. Знати на рівні новітніх 

досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, методологію 

відповідних досліджень. 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

ОК 12. Інформаційні 

технології в освіті 

ЗК2. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

СК5. Здатність розробляти і 

реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати 

їх в освітнє середовище закладу 

освіти. 

СК9. Здатність до використання 

сучасних інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та 

дослідницькій діяльності. 

 

РН2. Використовувати сучасні 

цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та 

дослідницькій діяльності. 

РН7. Створювати відкрите 

освітньо-наукове середовище, 

сприятливе для здобувачів освіти 

та спрямоване на забезпечення 

результатів навчання. 

РН9. Здійснювати пошук 

необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність.  

ОК 13. Методологія і методи 

науково-педагогічних 

досліджень 

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК9. Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність проводити 

дослідження на відповідному рівні. 

СК1. Здатність проєктувати і 

досліджувати освітні системи. 

СК2. Здатність застосовувати та 

розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру в 

сфері освіти й педагогіки. 

СК9. Здатність до використання 

сучасних інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та 

дослідницькій діяльності. 

РН1. Знати на рівні новітніх 

досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, методологію 

відповідних досліджень. 

РН2. Використовувати сучасні 

цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та 

дослідницькій діяльності. 

РН4. Вільно спілкуватися 

державною та іноземною мовами 

усно і письмово для обговорення 

результатів освітньої, професійної 

діяльності, презентації наукових 

досліджень та інноваційних 

проєктів. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН9. Здійснювати пошук 

необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у 
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друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність.  

ІІ. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

ВК 1. Основи професійного 

становлення викладача ЗВО 

ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити  та 

розв’язувати проблеми. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної 

взаємодії. 

СК1. Здатність проєктувати і 

досліджувати освітні системи. 

СК3. Здатність враховувати 

різноманітність, індивідуальні 

особливості студентів у плануванні 

та реалізації освітнього процесу в 

закладі освіти.  

СК5. Здатність розробляти і 

реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати 

їх в освітнє середовище закладу 

освіти. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у 

сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та 

міждисциплінарних контекстах. 

 

РН1. Знати на рівні новітніх 

досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, методологію 

відповідних досліджень. 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН8. Розробляти і викладати 

освітні курси в закладах вищої 

освіти, використовуючи методики, 

інструменти і технології, необхідні 

для досягнення поставлених цілей.  

ВК 1. Соціальна зрілість 

особистості 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК8. Здатність діяти соціально 

відповідально і свідомо. 

СК6. Здатність управляти 

стратегічним розвитком команди в 

педагогічній,науково-педагогічній та 

науковій діяльності. 

СК7. Критичне осмислення проблем 

у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 
 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН10. Приймати ефективні, 

відповідальні рішення з питань 

управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових 

або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та 

неповної або обмеженої 

інформації. 
ВК 1. Соціалізація 

особистості 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК8. Здатність діяти соціально 

відповідально і свідомо. 

СК2. Здатність застосовувати та 

розробляти нові підходи до 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 
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вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру в 

сфері освіти й педагогіки. 

СК3. Здатність враховувати 

різноманітність, індивідуальні 

особливості студентів у плануванні 

та реалізації освітнього процесу в 

закладі освіти.  

СК8. Здатність інтегрувати знання у 

сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та 

міждисциплінарних контекстах. 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН10. Приймати ефективні, 

відповідальні рішення з питань 

управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових 

або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та 

неповної або обмеженої 

інформації. 

ВК 2. Педагогічна риторика ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної 

взаємодії. 

СК6. Здатність управляти 

стратегічним розвитком команди в 

педагогічній, науково-педагогічній та 

науковій діяльності. 

 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН4. Вільно спілкуватися 

державною та іноземною мовами 

усно і письмово для обговорення 

результатів освітньої, професійної 

діяльності, презентації наукових 

досліджень та інноваційних 

проєктів. 

ВК 2. Українська мова за 

професійним спрямуванням 

ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної 

взаємодії. 

СК4. Здатність здійснювати 

експертизу та надавати консультації 

з питань освітньої політики та 

інновацій в освіті.  

 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН4. Вільно спілкуватися 

державною та іноземною мовами 

усно і письмово для обговорення 

результатів освітньої, професійної 

діяльності, презентації наукових 

досліджень та інноваційних 

проєктів. 

РН11. Здійснювати 

консультативну діяльність у сфері 

освітніх, педагогічних наук.  
ВК 2. Комунікативна 

культура викладача вищої 

школи 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК8. Здатність діяти соціально 

відповідально і свідомо. 

СК3. Здатність враховувати 

різноманітність, індивідуальні 

особливості студентів у плануванні 

та реалізації освітнього процесу в 

закладі освіти.  

СК6. Здатність управляти 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН4. Вільно спілкуватися 

державною та іноземною мовами 
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стратегічним розвитком команди в 

педагогічній,науково-педагогічній та 

науковій діяльності. 

 

усно і письмово для обговорення 

результатів освітньої, професійної 

діяльності, презентації наукових 

досліджень та інноваційних 

проєктів. 

ВК 3. Філософсько-освітні 

засади Нової української 

школи 

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК2. Здатність застосовувати та 

розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру в 

сфері освіти й педагогіки. 

СК4. Здатність здійснювати 

експертизу та надавати консультації 

з питань освітньої політики та 

інновацій в освіті.  

СК7. Критичне осмислення проблем 

у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 

РН1. Знати на рівні новітніх 

досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, методологію 

відповідних досліджень. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН11. Здійснювати 

консультативну діяльність у сфері 

освітніх, педагогічних наук.  
 

ВК 3. Педагогіка 

партнерства у Новій 

українській школі 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної 

взаємодії. 

СК2. Здатність застосовувати та 

розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру в 

сфері освіти й педагогіки. 

СК5. Здатність розробляти і 

реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати 

їх в освітнє середовище закладу 

освіти. 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН11. Здійснювати 

консультативну діяльність у сфері 

освітніх, педагогічних наук.  

ВК 3. Менеджмент закладу 

загальної середньої освіти в 

умовах реалізації концепції 

Нова українська школа» 

ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

СК6. Здатність управляти 

стратегічним розвитком команди в 

педагогічній,науково-педагогічній та 

науковій діяльності. 

 

РН10. Приймати ефективні, 

відповідальні рішення з питань 

управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових 

або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та 

неповної або обмеженої 

інформації. 

РН11. Здійснювати 

консультативну діяльність у сфері 

освітніх, педагогічних наук.  

ВК 4. Моніторинг та 

педагогічний контроль в 

системі освіти 

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

СК4. Здатність здійснювати 

експертизу та надавати консультації 

з питань освітньої політики та 

інновацій в освіті.  

СК7. Критичне осмислення проблем 

у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 

СК9. Здатність до використання 

сучасних інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

РН9. Здійснювати пошук 

необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи 
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дослідницькій діяльності. 

 

достовірність та релевантність.  

РН10. Приймати ефективні, 

відповідальні рішення з питань 

управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових 

або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та 

неповної або обмеженої 

інформації. 
ВК 4. Компетентнісний 

підхід у професійній освіті 

ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

СК1. Здатність проєктувати і 

досліджувати освітні системи. 

СК7. Критичне осмислення проблем 

у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у 

сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та 

міждисциплінарних контекстах. 

РН1. Знати на рівні новітніх 

досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, методологію 

відповідних досліджень. 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

ВК 4. Управління якістю 

освіти 

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

СК4. Здатність здійснювати 

експертизу та надавати консультації 

з питань освітньої політики та 

інновацій в освіті. 

СК7. Критичне осмислення проблем 

у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

РН9. Здійснювати пошук 

необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність.  

ВК 5. Менеджмент вищої 

школи 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК8. Здатність діяти соціально 

відповідально і свідомо. 

СК6. Здатність управляти 

стратегічним розвитком команди в 

педагогічній,науково-педагогічній та 

науковій діяльності. 

СК7. Критичне осмислення проблем 

у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 

 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

РН10. Приймати ефективні, 

відповідальні рішення з питань 
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управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових 

або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та 

неповної або обмеженої 

інформації. 

ВК 5. Діяльність ЗВО у 

сфері зв’язків з 

громадськістю 

ЗК7. Здатність до міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК8. Здатність діяти соціально 

відповідально і свідомо. 

ЗК9. Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у 

сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та 

міждисциплінарних контекстах. 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН4. Вільно спілкуватися 

державною та іноземною мовами 

усно і письмово для обговорення 

результатів освітньої, професійної 

діяльності, презентації наукових 

досліджень та інноваційних 

проєктів. 

ВК 5. Інтелектуальна 

власність 

ЗК8. Здатність діяти соціально 

відповідально і свідомо. 

ЗК9. Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

ЗК10. Здатність проводити 

дослідження на відповідному рівні. 

СК4. Здатність здійснювати 

експертизу та надавати консультації 

з питань освітньої політики та 

інновацій в освіті. 

 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН9. Здійснювати пошук 

необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність.  
ВК 6. Управління ІТ-

інфраструктурою освітньої 

установи 

ЗК2. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

СК6. Здатність управляти 

стратегічним розвитком команди в 

педагогічній,науково-педагогічній та 

науковій діяльності. 

СК9. Здатність до використання 

сучасних інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та 

дослідницькій діяльності. 

РН2. Використовувати сучасні 

цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та 

дослідницькій діяльності. 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

РН10. Приймати ефективні, 

відповідальні рішення з питань 

управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових 

або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та 

неповної або обмеженої 

інформації. 
ВК 6. Проєктування та 

експертиза інформаційного 

освітнього середовища 

СК1. Здатність проєктувати і 

досліджувати освітні системи. 

СК4. Здатність здійснювати 

РН2. Використовувати сучасні 

цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та 
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експертизу та надавати консультації 

з питань освітньої політики та 

інновацій в освіті.  

СК5. Здатність розробляти і 

реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати 

їх в освітнє середовище закладу 

освіти. 

СК9. Здатність до використання 

сучасних інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та 

дослідницькій діяльності. 

дослідницькій діяльності. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН7. Створювати відкрите 

освітньо-наукове середовище, 

сприятливе для здобувачів освіти 

та спрямоване на забезпечення 

результатів навчання. 

РН9. Здійснювати пошук 

необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність.  
ВК 6. Інноваційні методи, 

технології та моніторинг 

якості електронного 

навчання 

СК4. Здатність здійснювати 

експертизу та надавати консультації 

з питань освітньої політики та 

інновацій в освіті.  

СК5. Здатність розробляти і 

реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати 

їх в освітнє середовище закладу 

освіти. 

СК9. Здатність до використання 

сучасних інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та 

дослідницькій діяльності. 

РН2. Використовувати сучасні 

цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та 

дослідницькій діяльності. 

РН7. Створювати відкрите 

освітньо-наукове середовище, 

сприятливе для здобувачів освіти 

та спрямоване на забезпечення 

результатів навчання. 

РН8. Розробляти і викладати 

освітні курси в закладах вищої 

освіти, використовуючи методики, 

інструменти і технології, необхідні 

для досягнення поставлених цілей.  

РН9. Здійснювати пошук 

необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність.  
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ІІІ. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

ОК 14. Науково-педагогічна 

практика 

ЗК3. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної 

взаємодії. 

СК2. Здатність застосовувати та 

розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру в 

сфері освіти й педагогіки. 

СК3. Здатність враховувати 

різноманітність, індивідуальні 

особливості студентів у плануванні 

та реалізації освітнього процесу в 

закладі освіти.  

СК5. Здатність розробляти і 

реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати 

їх в освітнє середовище закладу 

освіти. 

СК6. Здатність управляти 

стратегічним розвитком команди в 

педагогічній, науково-педагогічній та 

науковій діяльності. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у 

сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та 

міждисциплінарних контекстах. 

СК9. Здатність до використання 

сучасних інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та 

дослідницькій діяльності. 

 

РН2. Використовувати сучасні 

цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та 

дослідницькій діяльності. 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН4. Вільно спілкуватися 

державною та іноземною мовами 

усно і письмово для обговорення 

результатів освітньої, професійної 

діяльності, презентації наукових 

досліджень та інноваційних 

проєктів. 

РН5. Організовувати освітній 

процес на основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних наук, 

управляти навчально-пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно оцінювати 

результати навчання здобувачів 

освіти. 

РН7. Створювати відкрите 

освітньо-наукове середовище, 

сприятливе для здобувачів освіти 

та спрямоване на забезпечення 

результатів навчання. 

Підготовка кваліфікаційної 

роботи 

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК10. Здатність проводити 

дослідження на відповідному рівні. 

СК2. Здатність застосовувати та 

розробляти нові підходи до 

вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру в 

сфері освіти й педагогіки. 

СК7. Критичне осмислення проблем 

у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 

СК9. Здатність до використання 

сучасних інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та 

дослідницькій діяльності. 

РН1. Знати на рівні новітніх 

досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, методологію 

відповідних досліджень. 

РН2. Використовувати сучасні 

цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та 

дослідницькій діяльності. 

РН6. Розробляти та реалізовувати 

інноваційні й дослідницькі проєкти 

у сфері освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних 

норм. 

РН9. Здійснювати пошук 

необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших 

джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність.  
Захист кваліфікаційної 

роботи 

ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в 

РН1. Знати на рівні новітніх 

досягнень концепції розвитку 

освіти і педагогіки, методологію 
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новій ситуації. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити  та 

розв’язувати проблеми. 

СК7. Критичне осмислення проблем 

у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 

СК9. Здатність до використання 

сучасних інформаційно-

комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та 

дослідницькій діяльності. 

відповідних досліджень. 

РН2. Використовувати сучасні 

цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та 

дослідницькій діяльності. 

РН3. Формувати педагогічно 

доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, 

зрозуміло і недвозначно доносити 

власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого 

загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН4. Вільно спілкуватися 

державною та іноземною мовами 

усно і письмово для обговорення 

результатів освітньої, професійної 

діяльності, презентації наукових 

досліджень та інноваційних 

проєктів. 

РН11. Здійснювати 

консультативну діяльність у сфері 

освітніх, педагогічних наук.  

 

ІІІ. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми 

«Педагогіка вищої школи» зі спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» 

здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи.  

Вимоги до  

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання 

складної задачі у сфері освітніх, педагогічних наук, що 

потребує проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій, характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації.  

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному 

сайті або в репозитарії закладу вищої освіти. 

Атестація завершується видачею документа державного зразка про 

присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації – магістр освітніх, 

педагогічних наук.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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ІV. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
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ЗК 1 +         +   +  
ЗК 2 + + +       +  + +  
ЗК 3    + + +  + +     + 
ЗК 4 +       +   +    
ЗК 5  +  +   +  +     + 
ЗК 6     +    +      
ЗК 7    +   +  +     + 
ЗК 8  +     +        
ЗК 9   +  +      +  +  
ЗК 10   +   +  +     +  
СК 1     + + + +   +  +  
СК 2   +   + + +   +  + + 
СК 3    +   +  +     + 
СК 4   +        +    
СК 5     + + + +   + +  + 
СК 6    +  + +   +    + 
СК 7 +         +     
СК 8   +  + +  +  +    + 
СК 9            + + + 
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V. Матриця забезпечення результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми 
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РН 1 +     +    + +  +  
РН 2            + + + 
РН 3   + + +         + 
РН 4   +          + + 
РН 5     + + + + + + +   + 
РН 6 + + +  + + + +   +  +  
РН 7            +  + 
РН 8     + +  +       
РН 9 + + +       +  + +  
РН 10    +  + +        
РН 11    +  +   +      

 

 

 


