
Підсумки громадського обговорення освітньої програми «Педагогіка вищої школи» 

 

Ступінь вищої освіти – другий 

Галузь знань – «01 Освіта, педагогіка» 

Спеціальність – «011 Освітні, педагогічні науки» 

Дата затвердження попередньої редакції ОП – 30.06.2020 

Терміни громадського обговорення ОП – 24.05.2021 – 01.09.2021 

 

ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, 

роботодавець, 

здобувач 

освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, 

займана посада 

(місце роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропонують

ся зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 
Нова редакція розділу ОП 

Примітк

и 

Ковальчук В.І. НПП Доктор 

педагогічних 

наук, професор, 

завідувач 

кафедри 

професійної 

освіти та 

технологій 

сільськогоспода

рського 

виробництва 

Глухівського 

НПУ імені 

Олександра 

Довженка 

І. ПРОФІЛЬ 

ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

1. Загальна – 

магістр 

освітніх, 

педагогічних 

наук  
Спеціальна – 

викладач 

закладу вищої 

освіти 

1. Удосконалити  

ОПП в частині 

орієнтації та 

більш 

ґрунтовного 

розшифрування 

основного 

фокусу ОПП. 

 

1. 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. 

 

Клочко А.О. роботодавець Доктор І. ПРОФІЛЬ Випускники Удосконалити Випускники програми  



психологічних 

наук, кандидат 

педагогічних 

наук, доцент, 

керівник 

Громадської 

організації 

«Результативни

й старт 

ультраактивног

о розвитку 

суспільства» 
 

ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

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:  

2310 – 

викладач 

вищого 

навчального 

закладу;  

2310.2 – 

асистент, 

викладач 

вищого 

навчального 

закладу;  

2320 – 

викладач 

професійно-

ОПП в частині 

«Придатність 

випускників до 

працевлаштуван

ня». Виключити 

ті спеціальності 

для 

працевлаштуван

ня, які не 

забезпечуються 

освітніми 

компонентами 

ОПП. 

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:  

2310 – викладач вищого 

навчального закладу;  

2310.2 – асистент, викладач 

вищого навчального 

закладу;   

2351.1 – науковий 

співробітник (методи 

навчання); 

2351.2 – викладач (методи 

навчання);  

3340 – викладач-стажист. 



технічного 

навчального 

закладу;  

2351.1 – 

науковий 

співробітник 

(методи 

навчання); 

2351.2 – 

викладач 

(методи 

навчання);  

3340 – 

викладач-

стажист;  

– менеджер 

освітніх 

послуг. 

Скиба Ю.А. НПП Доктор 

педагогічних 

наук, доцент, 

заступник 

директора з 

наукової роботи 

Інституту вищої 

освіти НАПН 

України 

ІІ. ПЕРЕЛІК 

КОМПОНЕ

НТ 

ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙ

НОЇ 

ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВ

НІСТЬ 
 

Логіко-

структурна 

схема 

підготовки 

фахівця 

Удосконалити 

ОПП в частині 

розроблення 

логіко-

структурної 

схеми 

підготовки 

фахівця. 

Удосконалити 

схему з 

урахуванням 

реалізації 

освітніх 

компонентів  

відповідно до 

навчальних 

Логіко-структурну схему 

підготовки фахівця 

доопрацьовано 

 



семестрів 

Грунтковська 

Ю.В. 

здобувач освіти майстер 

виробничого 

навчання, 

викладач 

Вищого 

професійного 

училища № 17 

(м. Дніпро), 

студентка ІІ 

курсу ОПП 

«Педагогіка 

вищої школи» 

БІНПО 

І. ПРОФІЛЬ 

ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Освітня 

програма 

«Педагогіка 

вищої школи» 

має сформувати 

професійні 

уміння та 

навички 

Удосконалені програмні 

результати навчання, 

відповідно до Стандарту 

вищої освіти за 

спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки для 

другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

 

Юденкова О.П. роботодавець кандидат 

педагогічних 

наук, в.о. 

директора 

Міжрегіонально

го вищого 

професійного 

училища з 

поліграфії та 

інформаційних 

технологій 

(м. Дніпро),  

ІІ. ПЕРЕЛІК 

КОМПОНЕ

НТ 

ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙ

НОЇ 

ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВ

НІСТЬ 
 

Перелік 

компонент 

ОПП 

Назви дисциплін 

за вибором 

здобувача не 

прописувати в 

переліку 

компонент ОПП, 

а подати 

окремим 

списком як 

«Перелік 

вибіркових 

компонент 

здобувачів 

вищої освіти 

другого 

(магістерського) 

рівня» 

Ураховано  

 

                                                               



                                                                Завідувач кафедри                                            І.С. Грозний 

 

                                                                Секретар                                                            О.В. Фархшатова 


