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Преамбула 
  

Освітньо-професійна програма є тимчасовим стандартом вищої освіти 

України другого (магістерського) рівня за галуззю знань 01 Педагогіка /Освіта, 

спеціальністю 014.09 «Середня освіта (Інформатика)». 

Освітньо-професійна програма розроблена до введення в дію Стандарту 

вищої освіти за відповідним рівнем вищої освіти робочою групою Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 

ради у складі: 

Наталія ХМІЛЬ, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

інформатики 

Альона ПРОКОПЕНКО, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри інформатики 

Ірина ЩЕРБАК, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

інформатики 

Володимир РУССКІН, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 

інформатики 

  

Керівник проєктної групи (гарант освітньої програми): Олеся КИСЕЛЬОВА, 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма вводиться в дію з ………… 

Наказ №….. від …………. 
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Освітня програма використовується під час: 

– акредитації освітньої програми та інспектуванні освітньої діяльності за 

спеціальністю та спеціалізацією; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– розроблення навчального плану та робочих навчальних планів; формування 

індивідуальних планів студентів; програм освітніх компонентів і практик; 

– формування програм освітніх компонентів, практик, змісту індивідуальних 

завдань; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; визначення 

інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

– атестації магістрів Середня освіта (Інформатика); 

– професійної орієнтації здобувачів освіти. 

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», 

Національної рамки кваліфікацій і встановлює: 

– обсяг та термін навчання магістрів; загальні компетентності; професійні 

компетентності за спеціальністю; 

– перелік та обсяг освітніх компонентів для набуття компетентностей 

освітньої програми; 

– вимоги до структурно-логічної схеми освітніх компонентів. 

Користувачі освітньої програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в КЗ «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради; 

– викладачі КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 

обласної ради, які здійснюють підготовку магістрів предметної 

спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика); 

– екзаменаційна комісія; 

– приймальна комісія КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради. 
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1 Профіль освітньої програми зі спеціальності 014 Середня освіта 

предметної спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) 

 

1-Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради 

кафедра інформатики  

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти: магістр 

Кваліфікація: Магістр освіти. Вчитель інформатики. 

Викладач закладу фахової передвищої освіти  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Середня освіта (Інформатика) 

Тип диплому та обсяг 

освітньо-професійної 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 

90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації Первинна 

Цикл/рівень Другий рівень вищої освіти (магістр) 

За FQ-ENEA – другий цикл; EQF-LLL –7 рівень,  

за НРК України – 7 рівень. 

Передумови Наявність ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста, освітнього ступеня магістра 

Мова викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 

1 рік 4 місяці 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.hgpa.kharkov.com/головна/освітньо-професійні-

програми/  

2-Мета освітньої програми 

Метою освітньої програми є поглиблена фундаментальна, спеціалізована та 

практична підготовка вчителя інформатики/викладача закладу фахової передвищої 

освіти, здатного розв'язувати складні завдання й проблеми інноваційного характеру в 

ході професійної педагогічної діяльності. Формування й розвиток у здобувачів вищої 

освіти загальних і професійних компетентностей у галузі сучасної інформатики, 

педагогіки та методики середньої освіти, здатності до самостійної науково-

педагогічної діяльності в умовах закладів профільної та фахової передвищої освіти. 

  

http://www.hgpa.kharkov.com/головна/освітньо-професійні-програми/
http://www.hgpa.kharkov.com/головна/освітньо-професійні-програми/
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3- Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність 

спеціалізація) 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Предметна спеціальність: 014.09 Середня освіта 

(Інформатика) 

Об’єкт вивчення: освітній процес з інформатики у 

закладах профільної середньої освіти та закладах фахової 

передвищої освіти. 

Цілі навчання: формування загальних та професійних 

компетентностей майбутніх учителів інформатики та 

викладачів закладів фахової передвищої освіти на другому 

(магістерському) рівні, пов’язаних із виконанням фахової 

діяльності у закладах профільної середньої освіти та 

закладах фахової передвищої освіти, здатних розв’язувати 

актуальні проблеми, складні задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру в сфері освіти з розвинутими 

особистісними якостями та позитивною мотивацією до 

безперервної освіти протягом життя.  

Теоретичний зміст предметної області:  

концепції інформатичної освіти в закладах профільної 

середньої освіти та закладах фахової передвищої освіти, 

закономірності й особливості наукового пізнання, 

методологія наукового дослідження, специфіка освітнього 

процесу з інформатики на рівні профільної середньої освіти; 

методика навчання інформатики у закладах профільної 

середньої освіти та закладах фахової передвищої освіти, 

принципи та прийоми використання ІКТ в освітньому 

процесі та для виконання професійних завдань. 

Методи навчання: вербальні – пояснювально-

ілюстративний, інформаційно-рецептивний (лекція, 

розповідь, пояснення, бесіда, робота з навчальною, 

довідниковою, науково-методичною, спеціальною 

літературою та комп'ютерними програмами чи глобальною 

мережею Інтернет); наочні (демонстраційний експеримент); 

практичні (виконання практикумів, робота з роздатковим 

матеріалом, розв'язування задач тощо); проблемне навчання; 

частково-пошуковий метод; дослідницький, метод проєктів. 

Засоби навчання: інформаційні (підручники, посібники, 

методичні рекомендації, електронні довідники); дидактичні 

засоби (таблиці, плакати, відеофільми, програмні засоби 

навчального призначення, демонстраційні приклади); 

технічні засоби навчання (аудіовізуальні засоби, комп'ютер, 

засоби телекомунікацій, відеокомп’ютерні системи, 

мультимедія). 
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Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма Середня освіта 

(Інформатика) має практичну орієнтацію. Передбачає 

підготовку до виконання функціональних обов’язків учителя 

інформатики закладів загальної середньої освіти, викладача 

закладів фахової передвищої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, організатора гуртків 

інформатичного спрямування в закладах позашкільної 

освіти, формування готовності до самоосвіти та 

професійного самовдосконалення впродовж життя. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Повна вища освіта в галузі інформатики.  Освітньо-

професійна програма сфокусована на підготовку вчителя 

закладу загальної середньої освіти, викладача фахової 

передвищої освіти, здатного здійснювати компетентісне 

навчання інформатики, який володіє сучасними методиками 

для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього, 

виховного, дослідницького та інноваційного характеру в 

галузі педагогіки, методики середньої (профільної) освіти та 

сучасної інформатики як науки. 

Особливості програми Акцент на професійній підготовці фахівців до здійснення 

освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти та 

закладах фахової передвищої освіти, шляхом формування 

загальних та фахових компетентностей відповідно до 

спеціальності Середня освіта (Інформатика) на другому 

(магістерському) рівні. Програма спрямована на 

фундаментальну теоретичну, практичну та предметну 

підготовку кваліфікованих фахівців, здатних здійснювати 

професійну педагогічну діяльність з інформатики у закладах 

середньої освіти, закладах фахової передвищої освіти. 

4-Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати у сферах загальної, 

профільної, вищої освіти; на первинних посадах за 

професіями, визначеними у Національному класифікаторі 

України і класифікаторі професій (ДК 003:2010): 

2320 Вчителі закладів загальної середньої освіти та 

спеціалізованої освіти; 

2321 Викладачі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; 

2322 Викладачі закладів фахової передвищої освіти; 

2359.2 Педагог-організатор. 

Подальше навчання Можливість навчання за програмами: 8 рівня НРК, 

третього циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL. 

Продовження навчання за третім (освітньо-науковим) 

рівнем у споріднених галузях наукових знань; отримання 
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післядипломної освіти; підвищення кваліфікації; академічна 

мобільність. Набуття часткових кваліфікацій за іншими 

спеціальностями в системі вищої освіти, подальше 

підвищення кваліфікації за фахом. 

5-Викладання та оцінювання 

Викладання  

та навчання 

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, семінарів, 

практичних та лабораторних занять, самостійної роботи, 

індивідуальних занять, консультації з викладачами, 

підготовка магістерської роботи.  

Передбачено студентоцентроване, проблемно-орієнтоване 

навчання, навчання на основі самостійних досліджень, 

електронне навчання, проєктну роботу в командах, навчання 

через проходження передатестаційної практики. 

Оцінювання Система оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 

кожним освітнім компонентом включає поточний та 

підсумковий контроль знань, оцінювання результатів 

практик і державну атестацію за певним освітнім ступенем. 

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового 

екзамену, диференційованого заліку або заліку з 

конкретного освітнього компоненту в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, 

встановлені навчальним планом. Оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-

бальною системою згідно шкали EСTS (A, B, C, D, E, F, FX) 

та традиційною шкалою (відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно; зараховано, не зараховано).  

6-Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  

Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького 

та/або інноваційного характеру й практичні проблеми в 

галузі середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика), що 

передбачає застосування інформатичних та 

міждисциплінарних знань, характеризується комплексністю 

та невизначеністю педагогічних умов організації освітньої 

діяльності з інформатики 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями, підвищувати власний професійний рівень 

впродовж життя, вміння відстоювати власні наукові погляди 

ЗК 2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 

прийняття обґрунтованих рішень щодо виявлених проблем в 

професійній діяльності 

ЗК 3. Здатність до використання сучасних інформаційно-

цифрових та комунікаційних технологій, здобуття навичок 
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застосування програмних засобів в освітній діяльності 

ЗК 4. Здатність діяти у відповідності до морально-етичних 

аспектів та інтелектуальної чесності, дотримуватися норм 

загальнолюдського і професійного педагогічного етикету 

ЗК 5. Здатність вести наукове спілкування чи дискусію 

державною та іноземними мовами як усно, так і письмово 

ЗК 6. Здатність до абстрактного, критичного та інших 

видів мислення, до генерування нових ідей, виявлення 

ініціативності 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях у професійній діяльності 

ЗК 9. Здатність проведення досліджень в освітній сфері  

ЗК 10. Здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію, працювати в команді, толерантно сприймати 

різноманітність думок та мультикультурність, діяти 

соціально, відповідально і свідомо 

 

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

(ФК) 

ФК 1. Здатність аналізувати та адаптувати світові та 

європейські парадигми, тенденції та підходи, прогресивні 

технології і методи під час освітньої та науково-дослідної 

діяльності 

ФК 2. Здатність використовувати знання 

фундаментальних теорій інформатики, програмування, 

моделювання тощо у професійній діяльності 

ФК 3. Здатність до організації освітнього процесу з 

інформатики у закладах профільної середньої освіти та 

фахової передвищої освіти з використанням сучасних форм, 

засобів, методів і технологій навчання 

ФК 4. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні 

методики і технології навчання інформатики 

ФК 5. Здатність застосовувати набуті знання з предметної 

галузі для формування в учнів закладу загальної середньої 

освіти ключових і предметних компетентностей 

ФК 6. Здатність проводити наукові дослідження, 

здійснювати статистичне опрацювання результатів 

дослідження; представляти власні й колективні результати 

професійної та науково-дослідної діяльності засобами 

сучасних цифрових технологій 

ФК 7 Здатність розробляти та керувати освітніми 

проєктами, презентувати їх результати  

ФК 8. Здатність здійснювати науково-дослідницьку, 

прогностичну, планувально-організаційну функції в галузі 

освіти   

ФК 9. Здатність використовувати технології 

електронного, мобільного й змішаного навчання, розробляти 
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та наповнювати контент для онлайн-роботи усіх учасників 

освітнього процесу. 

ФК 10. Здатність використовувати сучасні технології 

проєктування в розробці алгоритмічного та програмного 

забезпечення інформаційних систем і технологій  

ФК 11. Здатність розробляти, налагоджувати та 

вдосконалювати програмне забезпечення комп’ютерно-

інтегрованих систем 

ФК 12. Здатність інтегрувати знання у сфері 

освіти/педагогіки та розв’язувати складні задачі у  

міждисциплінарних контекстах 

ФК 13 Здатність ефективно використовувати наявні та 

проєктувати й розробляти нові електронні (цифрові) освітні 

ресурси у освітньому процесі  

ФК 14. Здатність аналізувати, узагальнювати, оцінювати 

динаміку та результати освітнього процесу, забезпечуючи 

при цьому принципи поваги до гідності і прав людини та 

недискримінації 

7-Програмні результати навчання  

ПРН 1. Використовувати знання та розуміння міжнародних та національних 

стандартів і практик у професійній діяльності. 

ПРН 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для 

обговорення результатів освітньої, професійної діяльності, презентації наукових 

досліджень та інноваційних проєктів. 

ПРН 3. Знати та розуміти структуру предметної галузі інформатики, її місце в 

системі наук, розуміти перспективи розвитку інформатики та інформаційних 

технологій, їхнє суспільне значення. 

ПРН 4. Демонструвати знання психолого-педагогічних і комунікаційних теорій, 

теорій навчання й виховання, основних напрямків та перспектив розвитку освіти та 

педагогічної науки в Україні для розв’язання педагогічних, науково-методичних і 

організаційних завдань. 

ПРН 5. Демонструвати знання з теоретичної та прикладної інформатики та 

методики її навчання. 

ПРН 6. Розуміти принципи вибору програмних та технічних 

засобів для створення інформаційних продуктів на основі аналізу їх 

властивостей. 

ПРН 7. Знати та розуміти концепції, принципи, сучасні методи, прийоми та форми 

організації освітнього процесу з інформатики відповідно до вимог стандарту 

профільної середньої освіти. 

ПРН 8. Розуміти механізми надання допомоги педагогічним працівникам в 

опануванні сучасними освітніми й альтернативними педагогічними технологіями в 

галузі інформатики. 

ПРН 9. Демонструвати уміння оперувати різними методами і засобами 

дослідницької діяльності педагога; володіти способами збору, систематизації та 

обробки інформації, інтерпретації отриманих результатів, оформлення, презентації 

та оприлюднення результатів науково-дослідницької діяльності. 
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ПРН 10. Знання сучасних технологій підготовки та проведення різних форм 

організації занять у закладах профільної середньої освіти та фахової передвищої 

освіти. 

ПРН 11. Уміти планувати та організовувати процес навчання інформатики в 

закладах освіти, зокрема на основі власних інноваційних ідей. 

ПРН 12. Розуміти зміст й специфіку технологій дистанційної освіти, застосовувати 

знання при організації дистанційного й змішаного навчання. 

ПРН 13. Уміти використовувати системи штучного інтелекту для 

розв’язання прикладних задач у різних предметних галузях. 

ПРН 14. Уміти використовувати апаратне та програмне забезпечення для 

моделювання та проєктування корпоративних мереж.  

ПРН 15. Знати математичні методи розробки та дослідження алгоритмів 

розв'язування задач у моделюванні об'єктів і процесів інформатизації та реалізації 

цих алгоритмів сучасними мовами програмування. 

ПРН 16. Уміти здійснювати пошук інформаційних ресурсів, критично їх 

аналізувати та опрацьовувати з метою подальшого використання їх у сфері 

професійної діяльності з дотриманням авторських прав. 

ПРН 17. Уміти здійснювати діагностику навчальних досягнень, контроль й 

оцінювання результатів навчальної діяльності учнів, а також здійснювати аналіз 

результатів на основі засобів математичної статистики та спеціальних засобів ІКТ. 

ПРН 18. Уміти організовувати співпрацю здобувачів освіти у освітньому процесі з 

інформатики та у позакласній діяльності, роботу в команді. 

ПРН 19. Знати методи й способи організації міждисциплінарних проєктів, уміти 

організовувати проєктну діяльність здобувачів освіти, керувати нею, оцінювати її 

результати, враховуючи їх індивідуальні особливості. 

ПРН 20. Уміти обирати інформаційно-комунікаційні технології (зокрема, хмарні) 

для розв’язування задач в галузі освіти та професійної діяльності. 

ПРН 21. Здатність вчитися упродовж життя і вдосконалювати з високим рівнем 

автономності набуту під час навчання кваліфікацію.  

8-Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення Якісний рівень професійної підготовки магістрів 

забезпечується висококваліфікованими науково-

педагогічними працівниками кафедри (доктори та кандидати 

наук, професори, доценти), які мають ґрунтовний досвід 

навчально-методичної, науково-дослідної роботи, пройшли 

науково-педагогічне стажування у закладах вищої освіти 

України та країнах ЄС й відповідають кваліфікації 

відповідно спеціальності згідно ліцензійних вимог. У 

підготовці здобувачів освіти задіяні кафедри математики та 

фізики; педагогіки, психології, початкової освіти та 

освітнього менеджменту; української лінгвістики, літератури 

та методики навчання; історії та суспільно-економічних 

дисциплін, іноземної філології. Практико-орієнтований 

характер освітньої програми передбачає широку участь 

фахівців-практиків, що відповідають цілям підготовки 

магістрів за спеціальністю 014.09. Середня освіта 
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(Інформатика). Керівник проєктної групи та науково-

педагогічні працівники, які забезпечують реалізацію 

освітньо-професійної програми, відповідають ліцензованим 

вимогам.  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальні приміщення дозволяють повністю забезпечити 

освітній процес протягом усього циклу підготовки за 

освітньою програмою, оскільки мають достатню кількість 

комп’ютеризованих та спеціалізованих робочих місць та 

обладнані необхідними сучасними комп’ютерними засобами 

та програмним забезпеченням. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Матеріали щодо навчально-методичного забезпечення 

освітньо-професійної програми є доступними в репозиторії 

бібліотеки. 

Навчальні аудиторії, приміщення гуртожитку та читальні 

зали бібліотеки забезпечені бездротовим доступом до мережі 

Інтернет. 

Магістранти користуються фондами бібліотеки академії. 

Усі інформаційні ресурси бібліотеки доступні на сайті 

https://biblhgpa.jimdofree.com/. У репозиторїї бібліотеки 

знаходяться наукові праці науково-педагогічних працівників 

академії http://repository.khpa.edu.ua:8080/jspui/. 

Офіційний веб-сайт http://www.hgpa.kharkov.com/ містить 

інформацію про освітні програми, навчальну діяльність, 

методичне забезпечення, наукову і виховну діяльність, 

структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Для 

забезпечення освітнього процесу використовуються 

інформаційно-комунікаційні технології, зокрема платформи 

дистанційного навчання (Moodle, Google Classroom), сервіси 

для проведення відеоконференцій (Zoom, Skype, Google 

Meet), хмарні сервіси для забезпечення формувального 

оцінювання (Kahoot, LearningApps), месенджери (Facebook, 

Telegram, Viber). 

9-Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Згідно законодавству  

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Згідно законодавству 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

– 

 

  

https://biblhgpa.jimdofree.com/
http://repository.khpa.edu.ua:8080/jspui/
http://www.hgpa.kharkov.com/
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2 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

Нормативні освітні компоненти 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

К-сть 

кредитів 

Семестр Форма 

підсумкового 

контролю 

Освітні компоненти загальної підготовки 

ЗП.01 Сучасні педагогічні технології 3 1 екзамен 

ЗП.02 Методологічні засади наукових 

досліджень 

3 1 екзамен 

ЗП.03 Основи професійної комунікації 

іноземною мовою 

4 2 екзамен 

Освітні компоненти професійної  підготовки 

ПП.01 Методика навчання інформатики у 

закладах профільної середньої освіти та 

фахової передвищої освіти 

6 1 екзамен 

ПП.02 Теорія та методика діджиталізації 

освітнього процесу 

3 1 екзамен 

ПП.03 Системи штучного інтелекту 4 2 екзамен 

ПП.04 Моделювання та проєктування 

корпоративних мереж 

4 2 екзамен 

ПП.05 Програмування та методика його 

викладання у закладах профільної 

середньої освіти та фахової передвищої 

освіти 

3 1 екзамен 

ПП.06 Організація міждисциплінарних освітніх 

проєктів  

4 2 екзамен 

ПП.07 Педагогічна практика в закладах 

освіти 

5 1, 2 залік 

ПП.08 Передатестаційна практика 13 3 залік 

ПП.09 Підготовка магістерської роботи 12 3 Передзахист 

магістерської 

роботи 

ПП.10 Підсумкова атестація 2 3 Захист 

магістерської 

роботи 

Загальний обсяг нормативних компонент  66 
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Вибіркові освітні компоненти 

Код н/д Компоненти освітньої програми (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

К-сть 

кредитів 

Семестр Форма 

підсумкового 

контролю 

Вибіркові освітні компоненти загальної підготовки 

ВД.01/ 

ВД.02/ 

ВД.03/ 

ВД.04 

Педагогічна конфліктологія / 

Академічна риторика / Паблік рілейшнз 

/ Організація методичної роботи в 

закладі освіти 

4 1 залік 

ВД.05/ 

ВД.06/ 

ВД.07 

Охорона праці в галузі / Цивільна 

безпека / Педагогічна концепція 

едукації майбутніх учителів 

4 2 залік 

Вибіркові освітні компоненти професійної  підготовки 

ВД.08/ 

ВД.09/ 

ВД.10 

Створення сучасних електронних 

навчальних видань / Методика 

організації SТЕМ-освіти у ЗЗСО / 

Фреймові технології організації 

освітньої діяльності  

4 1 залік 

ВД.11/ 

ВД.12/ 

ВД.13 

Інтернет речей / Комп’ютерна 

інфографіка в роботі вчителя / 

Автоматизовані технології 

педагогічного моніторингу 

4 2 залік 

ВД.14/ 

ВД.15/ 

ВД.16 

Комп’ютерна математика / 

Математико-статистичні методи в 

педагогічних дослідженнях / Case-

технології проєктування програмного 

забезпечення 

4 2 залік 

ВД.17/ 

ВД.18/ 

ВД.19 

Комп'ютерна анімація та відеодизайн / 

Комп’ютерне бачення та аналіз 

зображень / Використання технологій 

віртуальної та доповненої реальності в 

освітньому процесі 

4 2 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 24 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

90 

 

На вивчення освітніх компонентів за вибором здобувача вищої освіти 

відводиться 24 кредити, що складає 26,7% від загальної кількості кредитів. 

Орієнтовний перелік вибіркових освітніх компонентів може бути доповнений за 

рішенням кафедри на основі обговорення з академічною спільнотою, 
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роботодавцями та здобувачами вищої освіти. Оприлюднюється на сайтах кафедр. 

3 Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Проводиться відповідно до вимог стандарту вищої освіти після виконання 

здобувачем освіти навчального плану у формі захисту магістерської роботи. 

До атестації допускаються здобувачі освіти, які виконали всі вимоги освітньої 

програми та навчального плану. 

Результати атестації визначаються оцінками за національною шкалою: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 100-бальною шкалою та 

шкалою ECTS (A, B, C, D, E, FX, F) 

Форми атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

магістерської 

роботи  

Магістерська робота має передбачати теоретичне, 

психолого-педагогічне, системно-технічне або 

експериментальне дослідження одного з актуальних завдань 

спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) та 

демонструвати вміння автора використовувати надбані 

компетентності та результати навчання, логічно, на підставі 

сучасних наукових методів викладати свої погляди за 

темою дослідження, робити обґрунтовані висновки і 

формулювати конкретні пропозиції та рекомендації щодо 

розв’язаної задачі, а також ідентифікувати схильність до 

наукової або практичної діяльності. 

Об’єктами дослідження можуть бути явища різної природи, 

технологічні та педагогічні процеси, технології, види 

діяльності в рамках сформульованої проблеми. 

Магістерська робота має бути перевірена на плагіат. 

Вимоги до змісту, обсягу і структури магістерської роботи 

визначаються закладом вищої освіти. 

Теми та анотації магістерських робіт мають бути 

оприлюднені на офіційному сайті ЗВО та кафедри. 

Вимоги до 

публічного 

захисту 

(демонстрації) 

У процесі публічного захисту претендент магістерського 

ступеня повинен показати уміння чітко і упевнено 

викладати зміст виконаних досліджень, аргументовано 

відповідати на запитання і вести наукову дискусію. 

Доповідь здобувача освіти повинна супроводжуватися 

презентаційними матеріалами та пояснювальною запискою, 

призначеними для загального перегляду.  

Ухвалення екзаменаційною комісією рішення про 

присудження ступеня магістра, присвоєння професійної 

кваліфікації та видачу диплома магістра за результатами 

підсумкової атестації здобувачів освіти оголошуються того 

самого дня після оформлення в установленому порядку 

протоколів засідань екзаменаційної комісії.  
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4 Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

У ЗВО повинна функціонувати система забезпечення закладом вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ЗВО, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників у формі стажування або проходження курсів 

підвищення кваліфікації з одержанням відповідного підтверджувального 

документа не рідше ніж один раз на п’ять років або шляхом захисту дисертації; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів 

і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ЗВО 

оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 

акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості 

вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості 

вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо 

забезпечення якості вищої освіти. 

5 Вимоги професійних стандартів 

За спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) підготовки магістра на 

момент розроблення ОПП відсутній відповідний професійний стандарт 

національних та міжнародних організацій. 
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Додатки 

 

Додаток А Структурно-логічна схема ОПП 

 
 

Додаток Б Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

компонентами освітньої програми 

  
 ЗП.01 ЗП.02 ЗП.03 ПП.01 ПП.02 ПП.03 ПП.04 ПП.05 ПП.06 ПП.07 ПП.08 ПП.09 ПП.10 

ПРН 1 + +          +  

ПРН 2 + + +       + + +  

ПРН 3    +  +  +  + + +  

ПРН 4 +   +     + + + +  

ПРН 5    +    +  + + +  

ПРН 6     + + +  +  + +  

ПРН 7 +   +    +  + + +  

ПРН 8     +    +  + +  

ПРН 9  +         + +  

ПРН 10 +   + +   +  + + +  

ПРН 11    +    +   + +  

ПРН 12    + +     + + +  

ПРН 13      +     + +  

ПРН 14       +    + +  

ПРН 15       + +    +  

ПРН 16  + + + + +   + + + +  

ПРН 17  +  + +     + + +  

ПРН 18    +     + + + +  

ПРН 19         +  + +  

ПРН 20    + +    + + + +  

ПРН 21 + + + + +    + + + +  
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Додаток В Матриця відповідності загальних компетентностей (ЗК) компонентами 

освітньої програми 

 
 ЗП.01 ЗП.02 ЗП.03 ПП.01 ПП.02 ПП.03 ПП.04 ПП.05 ПП.06 ПП.07 ПП.08 ПП.09 ПП.10 

ЗК 1 + +   +    + + + + + 

ЗК 2 +   +  +   + + + + + 

ЗК 3    + + + + + + + + + + 

ЗК 4 + + +       + + + + 

ЗК 5 + + +       + + + + 

ЗК 6 + +  + + + + + + + + + + 

ЗК 7 + +  + +    + + + + + 

ЗК 8    + + + + + + + + + + 

ЗК 9  +         + + + 

ЗК 10 +  + +     + + + + + 

 

 

Додаток Г Матриця відповідності фахових компетентностей (ФК) компонентами 

освітньої програми 

 
 ЗП.01 ЗП.02 ЗП.03 ПП.01 ПП.02 ПП.03 ПП.04 ПП.05 ПП.06 ПП.07 ПП.08 ПП.09 ПП.10 

ФК 1 + + +        + + + 

ФК 2    +   + +  + + + + 

ФК 3    + +   +  + + + + 

ФК 4    + +    +  + + + 

ФК 5    +     + + + + + 

ФК 6  +         + + + 

ФК 7         +   + + 

ФК 8 + +  +       + + + 

ФК 9    + +     + + + + 

ФК 10       + +    + + 

ФК 11      + + +    + + 

ФК 12 
+   +     +  + + + 

ФК 13     +      + + + 

ФК 14 + + +       + + + + 

 


