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  ПЕРЕДМОВА 

 Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, 

спеціальності 013 Початкова освіта відсутній. 

 Освітньо-професійно програма підготовки хдобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 013 Початкова освіта розроблена згідно з 

вимогами законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», професійного стандарту «Вчитель 

початкових класів закладу загальної средньої освіти» 

Освітньо-професійну програму розроблено робочою групою Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка  у складі: 

СОБКО Валентина Олексіївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

 

ЛУЦЕНКО Григорій Васильович, доктор 

педагогічних наук 

 

 

БІРЮК Людмила Яківна, доктор 
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ВАШУЛЕНКО Микола Самійлович, доктор 

педагогічних наук, професор 

 

завідувач кафедри теорії і методики 

початкової освіти Глухівського НПУ 

ім. О. Довженка, гарант освітньої програми; 

 

Проректор з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків Глухівського 

НПУ ім. О. Довженка; 

 

завідувач кафедри педагогіки і психології 

початкової освіти Глухівського НПУ 

ім. О. Довженка, 

 

професор кафедри теорії і методики 
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БАДЕР Валентина Іванівна, доктор 
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МОЗУЛЬ Ірина Вікторівна, кандидат 
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ПІНЧУК Ірина Олександрівна, кандидат 

педагогічних наук 

 

 

 

 

 

 

професор кафедри теорії і методики 

початкової освіти Глухівського 

НПУ ім. О. Довженка; 

 

старший викладач кафедри теорії і 

методики початкової освіти Глухівського 

НПУ ім. О. Довженка; 

 

доцент кафедри теорії і методики 

початкової освіти Глухівського 

НПУ ім. О. Довженка 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Зовнішні рецензії: 

1. Демченко О.П., кандидата педагогічних наук, доцента, в.о. завідувача кафедри 

початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського; 

2. Матосової А. М.,  директорки Глухівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 

Глухівської міської ради Сумської області; 

3. Маринченка Е. О., директора Глухівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 

Глухівської міської ради Сумської області; 

4. Дуки О. А., вчителя початкових класів, заступника директора з навчально-виховної 

роботи Глухівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради 

Сумської області. 



1. Профіль освітньо-професійної програми 
 

Розділ 1. Загальна інформація 

1.1. 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка  

1.2.  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

Магістр  початкової освіти. Вчитель початкової 

школи.Керівник підприємства, установи та організації 

(у сфері освіти та виробничого навчання) 

 

1.3.  
Офіційна назва  освітньо-

професійної програми 

Початкова освіта та управління закладом освіти. 

 

1.4.  

Тип диплому та обсяг  

освітньо-професійної 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 9 місяців. 

1.5. 

 

Наявність акредитації 

Державна акредитаційна комісія Міністерства освіти та 

науки України.  Сертифікат про акредитацію Серія НД 

№ 1996426. Рішення акредитаційної комісії від 27 

грудня 2012 року, протокол №10. 

На підставі наказу МОН України від 19.12.2016 року 

№1567. Термін дії - до 1 липня 2022 року 

 

1.6. 

Цикл/рівень Другий магістерський рівень вищої освіти  

НРК України – 7 рівень, FQ-ЕНЕА ‒ другий цикл, QF-

LLL ‒ 7 рівень 

1.7. 
Передумови Наявність ступеня бакалавра (або ОКР «Спеціаліст»), 

магістра 

1.8. Мова(и) викладання Українська  

1.9. 
Термін дії  освітньо-

професійної програми 

1 рік 9 місяців 

1.10 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису  освітньо-

професійної програми 

http://po.gnpu.edu.ua 

 

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми 

2.1. 

Поглибити теоретичні знання, практичні уміння та навички в галузі освіти за 

спеціальністю «Початкова освіта», розвинути філософські та мовні компетентності, 

сформувати універсальні навички вчителя початкових класів, викладача й 

дослідника, достатні для проведення та успішного завершення наукового 

дослідження і подальшої професійно-наукової діяльності 

Підготовка випускників як менеджерів освітньої галузі, що здатні вирішувати та 

виконувати завдання інноваційного характеру  адміністративної, дослідницько-

інноваційної, науково-педагогічної діяльності діяльності за умови поглиблених як 

теоретичних, так і практичних знань, що визначені цією програмою . 

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми 

3.1 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

01 Освіта / Педагогіка, 013 Початкова освіта 

(«Управління закладом освіти») 

3.2. 
Орієнтація освітньо-

професійної програми 

Освітньо-професійна магістра 

http://po.gnpu.edu.ua/


3.3. 

Основний фокус освітньо-

професійної програми та 

спеціалізації 

Освітня програма передбачає набуття комплексу 

компетентностей у галузі педагогічної та  початкової 

освіти, необхідних для здійснення викладацької 

діяльності, у тому числі освітня програма передбачає 

набуття компетентностей у галузі управління освітою, 

необхідних для здійснення професійної, 

адміністративної, дослідницько-інноваційної, науково-

педагогічної діяльності. 

3.4. 

 

 

Особливості освітньо-

професійної програми 

 

Освітньо-професійна програма ґрунтується на 

методологічних засадах освітньої галузі та результатах 

сучасних наукових досліджень у сфері інноваційного 

розвитку теорії і практики педагогічної освіти. 

Спрямована на розвиток теоретико-методологічної та 

методико-прикладної бази професійної освіти; орієнтує на 

актуальні спеціалізації з висвітленням новітніх тенденцій 

розвитку професійної освіти, що поглиблює фаховий 

науковий світогляд і забезпечує підґрунтя для проведення 

науково-педагогічних досліджень та подальшої науково-

педагогічної діяльності. Освітньо-професійна програма 

охоплює сучасні інноваційні напрями розвитку теорії і 

практики педагогічної та початкової освіти, що формує 

актуалізовану теоретико-прикладну базу для набуття 

якостей, об’єднаних у загальні й фахові 

компетентності. 

Освітня програма охоплює сучасні інноваційні 

напрями розвитку теорії і практики освітнього 

менеджменту, що формує актуалізовану теоретико-

прикладну базу для набуття якостей, об’єднаних 

у загальні і фахові компетентності, ґрунтується на 

результатах сучасних наукових досліджень у сфері 

інноваційного розвитку теорії і практики управління та 

адміністрування. 

Розділ 4.  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

4.1. 

 

 

 

Придатність до 

працевлаштування 

Сфери професійної діяльності випускників за освітньо-

професійною програмою підготовки здобувачів 

другого освітнього ступеня зі спеціальності 013 

Початкова освіта: загальноосвітні навчальні заклади; 

вищі навчальні заклади; заклади системи додаткової 

професійної освіти; установи післядипломної освіти і 

самоосвіти педагогічних кадрів; органи управління 

освітою різного типу тощо. 

Фахівець здатний займати науково-педагогічні посади 

відповідно до переліку ДК 003:2010: 

2310 Викладачі університетів та вищих начальних 

закладів 

2310.2 Викладач ЗВО 

2320 Викладачі середніх навчальних закладів 

2331 (25157) Вчитель початкового навчально-

виховного закладу 

2352 Інспектори навчальних закладів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2359.2 Інші професіонали в галузі навчання 

3310  Фахівці з початкової освіти 

3340 Інші фахівці в галузі освіти 

Фахівець здатний виконувати таку професійну 



роботу: 

3119 Стажист-дослідник 

2352 Інспектор-методист 

3340 Викладач-стажист 

3340 Вихователь 

3340 Вихователь гуртожитку 

2320 (25157) Вчитель середнього навчально-

виховного закладу 

2320 (23473) Методист заочних шкіл та відділень 

2351.1  Вихователь-методист 

2359.2 Організатор позашкільної та позакласної 

виховної роботи з дітьми  

2359.2 Педагог-організатор 

2351.2 Викладач педагогіки та методик 

початкового навчання  

2211.1 Науковий співробітник (початкова освіта) 

         2212.1 Науковий співробітник (педагогіка) 

Підприємства, установи, організації у сфері освіти і 

виробничого навчання державної, комунальної і 

приватної форм власності – адміністративні та/або 

науково-педагогічні посади відповідно до переліку ДК 

003:2010: 

1210.1 Директор (начальник ) професійного навчально-

вихованого закладу (професійно-технічного училища, 

професійного училища та ін.); 

1210.1 Директор (ректор, начальник) вищого 

навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, 

академії, університету та ін.); 

1210.1 Директор дошкільного виховного закладу; 

1210.1  21422 Директор курсів підвищення 

кваліфікації; 

1210.1  21425 Директор лабораторії 

1210.1   21395 Директор кабінету (методичного, 

навчально-методичного); 

1210.1   21586 Директор навчально-виробничого 

комбінату; 

1210.1 Директор навчально-виховного закладу 

(середньої загально-освітньої школи, спеціалізованої 

школи, гімназії, інтернату та ін.); 

1210.1   21583 Директор навчально-курсового 

комбінату; 

1210.1   21581 Директор навчального (навчально-

тренувального) центру; 

1210.1   21580 Директор навчального пункту; 

1210.1 Директор школи (вищої спортивної 

майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, 

спортивно-технічної та ін.); 

1210.1 Директор позашкільного закладу; 

1210.1   21592 Директор філіалу; 

1210.1 Директор центру професійної орієнтації молоді; 

1210.1  21581 Начальник навчального (навчально-

тренувального) центру; 

1210.1  24100 Начальник училища; 

1210.1  24106 Начальник філіалу; 



1221.2 Завідувач майстерні; 

1229.1 Завідувач відділу (самостійного); 

1229.1 Завідувач відділу (у складі управління); 

1229.1 Завідувач канцелярії; 

1229.1 Начальник управління; 

1229.1 Начальник  відділу управління (самостійного); 

1229.1 Начальник  відділу управління; 

1229.1 Начальник  відділу ( у складі управління ); 

1229.1  23931 Начальник підвідділу; 

1229.4  21296 Декан; 

1229.4  21827 Завідувач аспірантури (інтернатури, 

ординатури);  

1229.4 21839 Завідувач бази навчально-наукової;  

1229.4  21879 Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, 

ясел-садка); 

1229.4  21897 Завідувач кабінету навчального; 

1229.4  21909 Завідувач кафедри; 

1229.4  21951 Завідувач курсів; 

1229.4  21958 Завідувач лабораторії (освіта); 

1229.4  21341 Завідувач позашкільного закладу;  

1229.4  22027 Завідувач практики (виробничої, 

навчальної);  

1229.4   24638 Керівник студентського проектно-

конструкторського (дослідного) бюро; 

1229.4  21580 Начальник навчального пункту; 

1229.6 Завідувач відділення (декан) у коледжі; 

1229.7  21985 Завідувач відділення (бібліотеки, 

заочного, підготовчого та ін.);  

1229.7  21988 Завідувач відділу; 

1229.1 Завідувач сектору; 

1229.1 Завідувач сектору (самостійного);  

1229.7  23898 Начальник відділу; 

1229.7  24030 Начальник сектору; 

1229.7  24079 Начальник трудової колонії для 

неповнолітніх; 

1232  23930 Начальник відділу підготовки кадрів; 

 1319 Директор (керівник) малого підприємства (у 

сфері освіти). 

4.2. 

 

Подальше навчання 

Можливість навчання за освітньо-науковою програмою 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

«Доктор філософії». 

Розділ 5. Викладання та оцінювання 

5.1. 

 

Викладання та 

навчання 

 

Студентоцентрований підхід, проблемно-орієнтоване 

навчання, системність навчання, контекстність 

навчання, актуалізація результатів навчання, глибока 

практична підготовка 

 

5.2. 

 

 

Оцінювання 

Поточне оцінювання, тестування знань, презентації, 

звіти про практику,  модульні контрольні роботи, 

курсові роботи, есе, кваліфікаційний екзамен або 

захист магістерської роботи.  

Розділ 6. Програмні компетентності 

 

6.1. 

 

 

 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

галузі управління та адміністрування, що передбачає 

проведення досліджень та/або впровадження інновацій 



Інтегральні 

компетентності 

у професійну практику менеджера освіти/ викладача 

закладу освіти.  

6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1.  Здатність аналізувати, систематизувати, 

виокремлювати та перевіряти проблеми сучасної 

науково-філософської методології.  

ЗК2. Здатність до здійснення ділового іноземного 

мовлення (усного та писемного), аргументувати власну 

думку іноземною (англійською) мовою, критично 

оцінювати результати наукової діяльності. 

ЗК3. Здатність здійснювати активну комунікацію 

українською державною мовою в соціумі та в 

професійному середовищі як усно, так і письмово. 

ЗК4.Здатність застосовувати наукову українську мову. 

ЗК5. Здатність до критичного аналізу, оцінки й синтезу 

нових та складних ідей у галузі управління освітою. 

ЗК6. Здатність до генерації нових ідей і варіантів 

розв’язання  освітніх та управлінських задач, до 

комбінування та експериментування, до 

оригінальності,конструктивності, економічності та 

простих рішень. 

6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахові компетентності 

(ФК) 

ФК1.  Здатність використовувати теоретико-

методологічні основи «Психології вищої школи» як 

науки і навчальної дисципліни та застосовувати 

психологічні закономірності для професійного 

становлення. 

ФК2.  Здатність до виконання обов’язків викладача 

закладу вищої освіти; проведення науково-пошукової 

роботи та керівництво дослідницькою роботою 

студентів.  

ФК3.  Здатність використовувати механізми та 

інструментарій стратегічного менеджменту в процесі 

розробки та прийняття управлінського рішення, 

організації його виконання, корекції, регулювання, 

обліку та контролю. 

ФК4.  Здатність реалізовувати функції дистанційного 

навчання, покладені на викладача в цілому, 

здійснювати професійно-педагогічну комунікацію на 

високому якісному рівні. 

ФК5.  Здатність інтерпретувати дані, отримані в 

результаті наукового дослідження і зіставляти виявлені 

факти з сучасними концепціями, гіпотезами та 

теоріями  

ФК6.  Здатність планувати навчальний процес із 

педагогічних дисциплін у вищій школі через   

оцінюваний аудит освітньої діяльності.  

ФК7.  Здатність до навчання української  мови в 

початкових класах, до викладання методики 

української мови у вищих педагогічних навчальних 

закладах. 

ФК8.  Здатність до навчання математики в початкових 

класах, до викладання методики математики у вищих 

педагогічних навчальних закладах  

ФК9.  Здатність до навчання природознавства та 

суспільствознавства в початкових класах, до 



викладання методики природознавства та 

суспільствознавства у вищих педагогічних навчальних 

закладах. 

ФК10.  Здатність до навчання іноземної  мови в 

початкових класах, до викладання методики іноземної 

мови у вищих педагогічних навчальних закладах 

ФК11.  Здатність до навчання інформатики в 

початкових класах, до викладання методики 

інформатики у вищих педагогічних навчальних 

закладах  

ФК12.  Здатність до планування і проведення уроків з 

трудового навчання в початкових класах, до 

викладання методики трудового навчання у вищих 

педагогічних навчальних закладах . 

ФК13.  Здатність до навчання фізичної культури та 

валеологічного виховання в початкових класах, до 

викладання методики фізичної культури та 

валеологічного виховання у вищих педагогічних 

навчальних закладах  

ФК14.  Здатність до навчання літературного читання в 

початкових класах, до викладання методики 

літературного читання у вищих педагогічних 

навчальних закладах  

ФК15. Здатність упроваджувати сучасні навчальні 

технології, інноваційні підходи, передовий 

педагогічний досвід до вивчення окремих питань 

певної освітньої галузі /предмету початкової школи. 

Здатність до інноваційної професійної  діяльності 

відповідно до цілей і завдань навчального, виховного 

та управлінського процесу. 

ФК16.  Здатність до розуміння чужих та продукування 

власних програм комунікативної поведінки, 

адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування; до 

активної взаємодії та навчання мови інших 

мовленнєвих суб’єктів. 

ФК17.  Здатність аналізувати та адаптувати світові та 

європейські парадигми, тенденції та підходи, 

прогресивні технології і методи під час навчально-

виховної та науково-дослідної діяльності  

ФК18.  Здатність до проектування, реалізації, 

оцінювання, рефлексії та корегування освітнього 

процесу на основі компаративного підходу. 

ФК19.  Здатність до навчання образотворчого 

мистецтва в початкових класах, до викладання 

методики образотворчого мистецтва у вищих 

педагогічних навчальних закладах. 

ФК 20.  Здатність до навчання музичного мистецтва в 

початкових класах, до викладання методики музичного  

мистецтва у вищих педагогічних навчальних закладах. 

ФК21. Здатність до розробки та прийняття 

управлінського рішення, організації його виконання, 

корекції, регулювання, обліку та контролю. 

ФК22. Здатність до інноваційної професійної  

діяльності відповідно до цілей і завдань навчального, 



виховного та управлінського процесу . 

ФК23. Здатність планувати й організовувати 

функціонування, координацію і контроль системи 

управління навчальними та виховними процесами. 

ФК24. Здатність здійснювати аудит  і оцінювання 

управлінської діяльності.  

ФК25. Здатність виявляти, формулювати й 

розв’язувати управлінські проблеми і завдання шляхом 

генерування нових ідей. 

ФК26. Здатність здійснювати управління фінансово-

економічною діяльністю освітньої установи. 

ФК27. Здатність здійснювати ретроспективний та 

порівняльний аналіз процесів державного управління 

навчальним закладом, обирати й реалізовувати 

найбільш оптимальну модель розвитку  університету. 

ФК28. Здатність здійснювати провайдинг інновацій в 

освіті. 

ФК29. Здатність оперувати сучасним арсеналом 

можливостей прикладних програмних продуктів та 

інформаційно-аналітичних систем для управління 

освітнім процесом. 

ФК30. Здатність до виокремлення та розв’язання 

проблем у закладі освіти.  

ФК31. Здатність до взаємодії у команді та прояву 

лідерських якостей. 

ФК32. Здатність здійснювати моніторинг та 

планування діяльності щодо ефективності розвитку 

персоналу. 

ФК33. Здатність до моніторингу, планування та 

корегування якості освітніх послуг у навчальному 

закладі. 

ФК34. Здатність керувати інформаційними потоками з 

метою досягнення цілей організації/установи/закладу. 

ФК35. Здатність професійно самовдосконалюватися, 

саморозвиватися. 

ФК36. Здатність вирішення управлінських задач у 

закладах освіти. 

ФК37. Здатність до здійснення соціально-

психологічних та психолого-педагогічних досліджень 

(експертизи),  проведення психологічної діагностики, 

індивідуальні та групові консультацій, здійснення 

індивідуальної і групової психокорекції. 

ФК38. Здатність до соціально-педагогічного аналізу, 

запобігання та вирішення управлінських та 

педагогічних конфліктів. 

Розділ 7. Програмні результати навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН1.   Розуміти основні підходи, напрями, школи і 

методи наукового пізнання; способи обґрунтування і 

розвитку знання; основні сучасні концепції методології 

науки й сучасної освіти; систематизувати філософські 

знання; виокремлювати й аналізувати актуальні 

проблеми науково-філософської методології. 

ПРН2.   Осмислювати різноаспектний функціональний 

зміст: 1) вихідних базових категорій (формулювання, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмні результати 

навчання 

причинно-наслідкові зв’язки тощо); 2) пізнавальних 

принципів із подальшою побудовою їхньої ієрархічної 

тематичної структурно-функціональної моделі; 

3) методів дослідження (створення тематичних 

класифікаційних систем); 4) теоретичних і прикладних 

завдань (ієрархічна систематизація пояснювальних 

характеристик). 

ПРН3. Володіти базовими знаннями основних правил 

мовлення та письма української мови, вміти 

висловлювати й обґрунтовувати свою позицію.  

ПРН4.  Оволодіти науковою українською мовою; знати 

основні ідіоматичні вирази наукової української мови; 

застосовувати здобуті професійні та комунікативні 

навички для здійснення адміністрування науково-

дослідницької діяльності в освітніх установах; 

опанувати технології роботи із сучасним українським 

науковим текстом, розвивати уміння і навички мовно-

стилістичного аналізу наукового тексту; створювати 

навчально–наукові тексти тощо; 

аргументовано, спираючись на словники і мовленнєві 

зразки, оцінювати власне наукове мовлення та 

мовлення інших авторів наукового продукту; 

створювати науковий текст згідно з вимогами 

наукового стилю; дотримуватися в науковому тексті 

правильності, смислової точності, логічної 

послідовності, інформаційної і змістової насиченості; 

володіти мовними нормами; моделювати зв’язні 

наукові тексти різних жанрів (створювати глосарії 

ключових термінів; готувати наукові статті, тези, 

доповіді, повідомлення, виступи, посібники) з 

урахуванням структурно-смислових, жанрово-

композиційних особливостей та принципів текстової 

організації, новизни та пізнавальної цінності 

професійно орієнтованої інформації; редагувати 

наукові тексти відповідно до вимог наукового стилю; 

здійснювати професійне читання наукових текстів 

різних рівнів складності; здійснювати операційне 

оброблення наукових текстів різних жанрів 

(реферування, анотування та ін.); дотримуватися 

комунікативних якостей мовлення у практиці 

наукового спілкування; аналізувати мовленнєву 

ситуацію під кутом зору її структури і вибору 

адекватної моделі наукового спілкування, дотримання 

стилістичних норм; володіти культурою усного 

виступу, брати участь у науковій промові, дискусії, 

полеміці, суперечці; володіти навичкою саморефлексії 

і загального оцінювання мовленнєвої культури 

співбесідника. 

ПРН6.  Уміти: застосовувати знання психології 

пізнавальної діяльності та навчання, структури 

особистості, організації та методології творчого 

мислення; застосовувати навички удосконалення 

психічних пізнавальних процесів, використання 

можливостей системного впливу структурних 



компонентів особистості на ефективність навчання та 

виховання; використовувати вміння психодіагностики, 

її функцій та методів, критерії оцінки їх якості та 

особливості застосування в процедурі психологічного 

дослідження та в організації педагогічного процесу у 

вищій школі;  використовувати сучасні методи роботи 

з першоджерелами, їх реферування та коментування, 

оперувати психологічними категоріями та поняттями; 

застосовувати навички самостійно аналізувати та 

творчо реалізувати заходи щодо розв’язання 

психологічних проблем, що виникають в навчально-

виховному процесі, пояснювати та формулювати 

соціально- та індивідуально-орієнтовані рекомендацій 

щодо вирішення реальних педагогічних ситуацій; на 

основі самопізнання та навичок саморегуляції 

формувати індивідуальний стиль науково-педагогічної 

діяльності, професійного педагогічного спілкування. 

ПРН7.  Виявляти творчі підходи у процесі реалізації 

основних методологічних засад педагогіки вищої 

школи; предмету, завдань, форм організації навчання й 

виховання у вищому навчальному закладі; володіти 

основними підходами та логікою вивчення дидактики у 

закладі освіти. 

ПРН8.  Визначати основні тенденції розвитку 

стратегічного менеджменту в освіті; здійснювати 

моніторинг, контроль та оцінювання в галузі 

управління освітою; винаходити способи розв’язування 

практичних і абстрактних проблем, що суттєво 

розширюють і трансформують існуючі процесуальні 

знання. Аналізувати та ефективно реформувати освітні 

середовища, розуміти проблеми місцевого і 

регіонального управління освітою, адміністративну 

відповідальність, роль громадського самоврядування в 

цій системі.  

ПРН9.  Володіти теоретичними знаннями про 

організацію дистанційного навчання, сутність, види, 

функції, моделі дистанційного навчання, особливості 

збору, оброблення, збереження, сприймання й 

розуміння інформації у системі дистанційного 

навчання, особливості обміну інформацією. Оперувати 

комунікаційними програмами взаємодії у 

комп’ютерній мережі, особливостями телекомунікації, 

алгоритмами пошуку освітніх матеріалів у мережі 

Інтернет, видами, формами дистанційної освіти, 

формами взаємодії викладача та студентів у процесі 

дистанційного навчання.  

ПРН10.  Здатність формулювати наукові проблеми, 

добирати адекватні методи наукового дослідження з 

метою вирішення дослідницьких завдань, 

формулювати робочі гіпотези та визначати 

дослідницькі завдання та діагностичні виміри 

досліджуваних явищ. 

Визначати актуальні проблеми науки, проектувати 

наукове дослідження на основі сучасних парадигм із 



використанням основних дослідницьких принципів та 

підходів, будувати понятійний (науковий) апарат 

дослідження; 

критично аналізувати інформаційні джерела, фіксувати 

отриману інформацію у різних видах, генерувати нові 

ідеї; 

здійснювати планування, організацію та презентацію 

результатів наукових досліджень на рівні повної вищої 

освіти. 

ПРН11.  Здатність вибирати оптимальні засоби та 

методи навчання педагогічних дисциплін, аналізувати 

загальні закономірності перебігу та функціонування 

процесу викладання педагогічних дисциплін, 

методології та методики організації навчальної 

діяльності, застосовувати здобуті знання для викладу 

відповідного матеріалу педагогічного спрямування, а 

також постійно оновлювати зміст навчання, 

використовувати сучасні методи навчання у процесі 

викладання педагогічних дисциплін.  

ПРН12.  Здатність співвідносити теоретичні знання з 

практичними потребами сучасної початкової школи і 

вищої освіти, втілювати нові методичні ідеї у практику 

навчання української мови в початкових класах і 

викладання дисципліни «Методика навчання 

української мови» (в початковій школі);  

осмислювати основні концептуальні засади мовної 

освіти в Україні, ідеї, закладені в змісті та структурі 

чинних програм з української мови для початкових 

класів загальноосвітньої школи та програми з курсу 

«Методика навчання української мови»; 

 упроваджувати компетентнісний підхід в освітній 

процес; 

 проводити методичний аналіз матеріалу, що 

вивчатиметься, а саме: встановлювати наступність і 

перспективність у його опрацюванні, співвідношення 

між теоретичним матеріалом і практичними уміннями, 

диференціювати матеріал за ступенем складності його 

засвоєння, виділяти в ньому головне; працювати з 

підручниками й посібниками, а також із періодикою, 

уміло використовувати дидактичні можливості 

методичного апарату навчальної книги, її рубрикацію, 

умовні позначення, питання і завдання, ілюстративний 

матеріал, вправи; планувати навчальний матеріал з 

кожної теми, розділу, здійснювати моделювання 

навчального процесу; 

 розробляти лекції, плани практичних занять, тематику 

курсових робіт, конспекти уроків тощо, формулювати 

мету, визначати цілі й завдання різних форм навчання 

учнів/студентів, добирати дидактичний матеріал, 

систему завдань, прогнозувати пізнавальну діяльність 

майбутніх педагогів; 

 володіти технологіями основних методів і прийомів 

навчання методики мови, оптимально використовувати 

засоби навчання, виходячи зі специфіки матеріалу, що 



вивчається, і з конкретного контингенту студентів; 

діагностувати рівень засвоєння майбутніми вчителями 

початкової школи методичних знань, сформованість у 

них умінь, необхідних для методичної діяльності, 

пов'язаної з навчанням молодших школярів рідної 

мови; 

 здійснювати педагогічний аналіз власної методичної 

діяльності відповідно до завдань курсу методики 

початкового навчання рідної мови.  

ПРН13. Здатність застосовувати здобуті знання для 

розв’язання конкретних педагогічних, навчально-

виховних і науково-методичних завдань з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей 

учнів/студентів, соціально-психологічних 

особливостей учнівських/студентських колективів і 

конкретних педагогічних ситуацій; 

виділяти у змісті курсу методики і технологій 

навчання математики обсяг знань, умінь і навичок, 

якими мають оволодіти студенти  у процесі засвоєння 

різних розділів курсу; моделювати навчальний 

матеріал за різними навчальними технологіями; 

обирати форми, методи і прийоми організаці 

їнавчання відповідно до теми, мети, складності і 

значущості навчального матеріалу; передбачати ті 

труднощі, які можуть виникати в студентів у процесі 

засвоєння теоретичного матеріалу; зіставляти 

прогнозовану мету і завдання з досягнутими 

результатами, оцінювати їх; розробляти конспекти 

лекцій і практичних занять; добирати навчальну і 

наукову літературу; створювати різні види наочності; 

організовувати самостійну, індивідуальну, науково-

дослідну роботу студентів; застосовувати інноваційні 

технології; добирати систему вправ і дидактичний 

матеріал; 

здійснювати виховну функцію.. 

ПРН14. Здатність здійснювати основні професійні 

функції вчителя початкової школи/викладача вищих 

педагогічних навчальних закладів в умовах 

трансформації освітніх процесів в Україні; аналізувати 

зміст нормативно-методичного комплексу викладання 

курсу «Я досліджую світ» та теоретико-методичні; 

обґрунтовувати структуру і зміст курсу, 

загальнодидактичні та специфічні принципи його 

побудови; визначати сучасні вимоги до методичної 

підготовки майбутніх фахівців освітнього ступеня 

«бакалавр», «магістр», рівень їх фахових знань і 

дидактико-методичних умінь необхідних для навчання 

молодших школярів курсів «Природознавство», 

«Суспільствознавство», «Я досліджую світ»; 

аналізувати і характеризувати зміст і принципи 

побудови навчального плану, навчальної програми, 

підручників і навчальних посібників з освітньої галузі 

«Природнича» (у початковій школі); оптимально 

використовувати варіативні методи та прийоми, 



інноваційні форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів; визначати функції, критерії та 

вимоги до розробки лекції за обраною тематикою 

модульного курсу, розкривати методику та план її 

проведення, визначити основну та додаткову 

літературу до неї; моделювати зміст практичних і 

лабораторних занять до різних змістових модулів за 

обраними темами, розробляючи завдання різного рівня 

складності з використанням мультимедійного 

супроводу відповідно до теми і мети занять зі 

студентами; стимулювати мотиваційні, емпатійні, 

рефлексивні процеси, що передбачають розвиток у 

студентів прогностичного мислення, педагогічної 

інтуїції, прагнення до самовдосконалення, 

світоглядних орієнтирів; активізувати самостійну 

роботу студентів в умовах трансформації освітніх 

процесів в Україні, реалізації інноваційних форм 

навчання та використання різноманітних педагогічних 

та інформаційних технологій; планувати методичну 

роботу зі студентами у процесі підготовки до 

педагогічної практики; здійснювати аналіз відвіданого 

у студента-практиканта уроку з природознавства чи 

предмета «Я досліджую світ» у контексті ознак 

новітнього уроку в початковій школі: організації 

самонавчання, взаємонавчання, здійснення 

самоконтролю та взаємоконтролю учнів, оцінення та 

взаємооцінення тощо; створювати емоційно-

розвивальний простір, в якому формуються вольова 

сфера та інтелектуальні творчі здібності майбутніх 

педагогів, реалізуються різні виховні напрями; 

формувати в учнів/майбутніх учителів комплекс 

компетентностей (екологічна, соціокультурна, 

комунікативна, культурологічна, операційно-

діяльнісна, контрольно-оцінна тощо). 

ПРН15.  Здатність осмислювати основні концептуальні 

засади формування іншомовної мовної і мовленнєвої 

компетентності учнів початкової школи / студентів 

вищих навчальних педагогічних закладів відповідно до 

змісту і структури чинних програм з іноземної мови, 

методики її викладання; визначати й обґрунтовано 

застосовувати в освітньому процесі сучасні технології 

навчання іноземних мов відповідно до умов і цілей 

навчання; визначати й аналізувати цілі, зміст, 

принципи, методи, прийоми роботи з навчання 

іноземних мов у початковій школі/вищому 

навчальному педагогічному закладі; моделювати 

(планувати й організовувати) навчальний процес з 

іноземної мови з використанням сучасних технологій 

навчання іноземних мов у початковій школі/вищому 

навчальному педагогічному закладі; користуватися і 

доцільно вживати методичну термінологію з 

дисципліни у процесі аналізу уроків колег і власної 

діяльності, у виступах на методичних конференціях; 

залучати студентів до опрацювання науково-



методичної літератури з технологій навчання іноземної 

мови з метою самовдосконалення і постійного 

підвищення їх методичного рівня; контролювати й 

оцінювати рівень сформованості іншомовної 

комунікативної компетентності учнів/студентів, 

визначати рівень підвищення іншомовної 

компетентності після застосування інноваційних 

технологій; творчо впроваджувати технологічний 

підхід і застосовувати ефективні форми організації 

освітнього процесу з іноземної мови; добирати й 

розробляти засоби навчання, дидактичний і наочний 

матеріал для використання ІКТ на уроках іноземної 

мови у початковій школі/вищих навчальних закладах  

відповідно до теми і мети заняття. 

ПРН16. Здатність сприймати, обмінюватись та 

використовувати інформацію в конкретній життєвій 

або навчальній ситуації.; сприймати інформацію з 

підручників, електронних джерел; обмінюватися 

інформацією в спілкуванні між собою; отримати 

початкові навички використання різноманітних засобів 

інформаційних технологій для вирішення навчальних 

завдань; сприймати та представляти інформацію у 

вигляді тексту: читати та змінювати тексти, визначати 

ключові слова в тексті, створювати та опрацьовувати 

текст; сприймати різноманіття графічних даних: 

зображення, фото, піктограми, карти, схеми, діаграми; 

створювати власні зображення у вигляді малюнків та 

творчо опрацьовувати готові зображення; презентувати 

інформацію у вигляді слайдів; представляти одну і ту ж 

інформацію в різних формах; здатність описувати 

об'єкти реальної дійсності, представляючи інформацію 

про них різними способами – у вигляді чисел, тексту, 

зображень, схем, таблиць, презентацій; планувати, 

організовувати і вести  педагогічну роботу, 

використовувати різноманітні форми і засоби освітньої 

діяльності; визначати ступінь і глибину засвоєння 

учнями/студентами програмного матеріалу; 

організовувати самостійну роботу; здійснювати 

професійну діяльність цілеспрямовано, у логічній 

послідовності. 

ПРН17. Здатність застосовувати здобуті знання для 

розв’язання конкретних педагогічних, навчально-

виховних і науково-методичних завдань з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей 

учнів/студентів, соціально-психологічних 

особливостей учнівських/студентських колективів і 

конкретних педагогічних ситуацій; визначати тенденції 

розвитку науки і техніки, вимоги сучасного 

виробництва та трудової підготовки молоді; правильно 

використовувати наукову термінологію, методично 

грамотно розв’язувати практичні завдання; 

застосовувати сучасні інноваційні підходи до 

освітнього процесу в загальноосвітній/вищій школах; 

планувати і проводити заняття, розробляти конспекти 



різних форм освітньої діяльності у ЗОШ, ЗВО (уроків, 

лекцій, практичних, лабораторних занять з дисципліни, 

завдань для самостійної та індивідуальної роботи 

студентів тощо із курсу «Трудове навчання з 

практикумом»); здійснювати поточний і підсумковий 

контроль знань учнів/студентів; виявляти творчі 

підходи до упровадження педагогічної технології 

трудового навчання в освітній процес початкової 

школи і ЗВО; розробляти і впроваджувати комп’ютерні 

програми та використовувати існуючі з метою 

покрашення і вдосконалення освітнього процесу; 

розвивати власний творчий потенціал у галузі 

трудового навчання. 

ПРН18. Здатність аналізувати спеціальну науково-

методичну літературу; творчо використовувати 

отриманні  знання  під  час  розв’язування  ситуаційних  

завдань;  правильно застосовувати  засоби  фізичного  

виховання  для  збереження  і  зміцнення  здоров’я 

школяра 1–4 класів;  методично  правильно  будувати,  

проводити  й  аналізувати  уроки  фізичної культури;  

пояснювати,  демонструвати,  виконувати  і  проводити  

з  учнями  фізичні вправи  та  ігри;  готувати та 

використовувати презентаційний матеріал;  бути 

готовим до запровадження інновацій;  аналізувати та 

використовувати передовий педагогічний досвід у 

процесі підготовки повідомлень, рефератів, доповідей, 

творчих робіт; планувати навчальний матеріал з кожної 

теми, розділу, здійснювати моделювання навчального 

процесу в школі/вищому навчальному; проводити  

різні  форми  позаурочної  роботи  в  

школі/позанавчальної роботи у вищому навчальному 

закладі; вести  пропаганду  здорового способу  життя  

серед  учнів  і  батьків;  володіти технологією основних 

методів і прийомів навчання методики основних рухів, 

оптимально використовувати засоби фізичного 

виховання, виходячи зі специфіки матеріалу, що 

вивчається, і з конкретного контингенту 

учнів/студентів; створювати умови для формування в 

учнів/студентів індивідуальних ціннісних орієнтацій на 

заняттях фізичною культурою,  задоволення соціально-

значущих і особистісно-орієнтованих потреб.  

ПРН19.  Здатність осмислювати основні концептуальні 

засади літературної освіти в Україні, ідеї, закладені в 

змісті та структурі чинних програм з літературного 

читання  для початкових класів; 

забезпечувати засвоєння студентами знань про 

закономірності оволодіння учнями повноцінною 

навичкою читання, формування якостей читання, про 

основні прийоми роботи над текстами різних жанрів; 

навчати педагогів реалізувати змістові лінії 

Державного стандарту (коло читання, навичка читання, 

досвід читацької діяльності, літературна творча 

діяльність), формувати в учнів соціальні,  морально-

етичні цінності за допомогою художніх образів 



літературних творів; озброювати майбутніх учителів 

прийомами формування у молодших школярів умінь 

сприймати, розуміти, аналізувати різні види 

літературних і навчальних текстів з використанням 

елементарних літературознавчих понять; навчати 

майбутніх фахівців дбати про формування в учнів 

прийомів самостійної роботи з різними типами і 

видами дитячих книжок, про розвиток творчої 

літературної діяльності школярів; розробляти плани-

конспекти занять, формулювати мету, визначати цілі й 

завдання різних форм навчання учнів/студентів, 

добирати дидактичний матеріал, систему завдань, 

прогнозувати пізнавальну діяльність 

школярів/студентів; використовувати основні методи і 

прийоми навчання літературного читання, оптимально 

використовувати засоби навчання, виходячи зі 

специфіки матеріалу, що вивчається, і з конкретного 

контингенту учнів/студентів. 

ПРН20.  Здатність використовувати сучасні навчальні 

технології під час навчання молодших 

школярів/студентів певного предмета; орієнтуватися у 

передовому педагогічному досвіді вчителів-практиків з 

проблем організації сучасного уроку та вивчення 

окремих елементів змісту початкової школи; 

забезпечувати сучасними технологічними 

можливостями навчально-виховний процес з певного 

предмета; реалізовувати інновації у вивченні 

відповідного предмета початкової школи; 

застосовувати передовий педагогічний досвід; 

самостійно проектувати навчально-виховний процес 

певного предмета з використанням сучасних 

технологій в початковій/вищій освіті; аналізувати та 

узагальнювати досвід інноваційної педагогічної 

діяльності у системі дошкільної, середньої, 

позашкільної, вищої та післядипломної освіти; обирати 

і застосовувати методики діагностики особистісного і 

пізнавального рівня учнів/вихованців освітніх закладів, 

готовності педагогів до здійснення інноваційної 

професійної діяльності; творчо реалізовувати освітні та 

педагогічні інновації у навчальному, виховному та 

управлінському процесі освітнього закладу; самостійно 

розробляти і запроваджувати педагогічні інновації 

відповідно до цілей і завдань навчальної, виховної та 

управлінської роботи. 

ПРН21.  Здатність використовувати основні різновиди 

професійного мовлення викладача; будувати 

комунікативні взаємостосунки на засадах суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, на основі морально-етичних та 

правових норм поведінки; рефлексувати й самостійно 

коригувати власний стиль спілкування для 

забезпечення комфортної професійної діяльності, 

виявляти самостійність у типових ситуаціях 

спілкування. 

ПРН22. Здатність до адаптації в професійно-



педагогічному середовищі та дії в нових ситуаціях, 

зокрема тих, що передбачають освітню діяльність та  

професійну підготовку; оцінювати результати 

педагогічних впливів новітніх тенденцій і підходів та 

забезпечувати якість освітнього процесу; прагнути до 

досконалої професійної діяльності, її адекватної 

самооцінки. 

 ПРН23.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 

систематизації узагальнення психолого-педагогічної та 

методичної інформації з різних компаративних джерел; 

генерувати нові ідеї щодо вдосконалення освітнього 

процесу на основі компаративістики; здатність до 

проектування, реалізації, оцінювання, рефлексії та 

корегування освітнього процесу на основі 

компаративного підходу; здатність застосовувати 

знання, навички, уміння, досвід, установки, стратегії і 

тактики професійної комунікативної поведінки з 

використанням передових світових педагогічних 

надбань. 

ПРН24.  Здатність застосовувати здобуті знання для 

розв’язання конкретних педагогічних, навчально-

виховних і науково-методичних завдань з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей 

учнів/студентів, соціально-психологічних 

особливостей учнівських/студентських колективів і 

конкретних педагогічних ситуацій; забезпечувати 

формування ключових і предметних компетентностей 

учнів/студентів; планувати, організовувати і вести  

педагогічну роботу, використовувати різноманітні 

форми і засоби навчальної діяльності; визначати 

ступінь і глибину засвоєння учнями/студентами 

програмного матеріалу; організовувати самостійну 

роботу; визначати роль вітчизняної художньо-творчої 

спадщини в розвитку естетичної культури 

учнів/студентів; створювати сюжетні композиції, 

робити сюжетно-смислове компонування зображень з 

урахуванням площини аркуша як єдиного зорового 

цілого; правильно зображувати різні форми в 

горизонтальному, вертикальному, квадратному та 

іншому форматі, передавати на площині об’ємний 

характер форм засобами тонального зображення; 

формувати й удосконалювати практичні уміня і 

навички учнів/студентів з образотворчого мистецтва у 

різних видах творчої діяльності; здійснювати 

планування і моделювання різних форм організації 

освітньої діяльності учнів/студентів, правильно 

застосовуючи традиційні та інноваційні методи і 

прийоми навчання. 

 ПРН25.  Здатність використовувати знання музичної 

мови, прийомів розвитку та засобів виконання 

музичних творів; забезпечувати виконавську 

майстерність під час гри на музичних інструментах; 

використовувати сучасні навчальні технології в 

процесі вивчення музичного мистецтва.  



Здатність до творчого самовдосконалення і 

саморозвитку; здатність використовувати специфічний 

музичний тезаурус згідно з початковим курсом 

музичної освіти; розуміння музичних жанрів, форм; 

усвідомлення особливостей народної та професійної 

музики, традиції музичного мистецтва рідного краю та 

значення музики в культурному середовищі. 

Здатність до інтерпретації музичних творів, 

висловлювати власне естетичне ставлення до них з 

метою забезпечення ефективності навчально-

виховного процесу з музичного мистецтва; самостійно 

проектувати навчально-виховний процес з музичного 

мистецтва з використанням сучасних технологій в 

початковій освіті. 

ПРН26. Організовувати ефективну професійну 

взаємодію керівника з підлеглими в практиці 

управління освітніми закладами, використовуючи 

оглядові гендерні психологічні характеристики вікових 

стабільних і перехідних періодів; встановлювати 

динаміку симптомокомплексів вікових нормативних і 

ненормативних криз для здійснення ефективного 

кадрового менеджменту; 

використовувати сукупність психічних явищ і відносин 

в організації для успішного вирішення поставлених 

управлінських завдань (психологічні чинники 

ефективної діяльності керівників, психологічні 

особливості прийняття індивідуальних і групових 

рішень, психологічні проблеми лідерства тощо). 

ПРН27.Володіти загальними уявленнями про 

механізми управління освітніми організаціями різних 

видів, типів та форм власності; синтезувати фактичні 

дані з метою розробки та прийняття управлінського 

рішення (планування), організації його виконання, 

корекції, регулювання, обліку та контролю на 

належному рівні; в умовах спільної діяльності 

колективу в залежності від виробничих завдань та за 

результатами аналізу обирати форми роботи (наради, 

засідання, семінари тощо), здійснювати розподіл 

центрів відповідальності в організації, реалізовувати 

інноваційні стратегії.; розробляти механізми 

впровадження ефективної реалізації корпоративної 

політики організації, налагоджувати взаємодію всіх 

ланок процесу управління. 

ПРН28.  Визначати актуальні проблеми науки, 

проектувати наукове дослідження на основі сучасних 

парадигм із використанням основних дослідницьких 

принципів та підходів, будувати понятійний (науковий) 

апарат дослідження; 

критично аналізувати інформаційні джерела, фіксувати 

отриману інформацію у різних видах, генерувати нові 

ідеї; 

здійснювати планування, організацію та презентацію 

результатів наукових досліджень на рівні повної вищої 

освіти. 



Знати та керуватись у професійній діяльності 

законодавчими актами України у галузі освіти, 

методичні, нормативні та інші директивні документи, 

що регламентують діяльність навчального закладу і 

управління освітою;  

розуміти складові управління освітньою діяльністю,  

загальні основи і принципи управління навчальним і 

виховним процесами;  

застосовувати теоретичні знання (концепції, принципи,  

методи тощо) з управління навчальною та виховною 

діяльністю та володіти критеріями їх відбору 

відповідно до особливостей діяльності закладу;  

керуватись прогресивними концепціями і сучасними 

системами управління навчальними закладами, 

освітніми установами;  

ПРН29. Розробляти стратегічні і поточні плани 

навчальної, виховної та освітньої діяльності закладу, 

окремого структурного підрозділу;  

планувати структуру та зміст навчального, виховного й 

освітнього процесу; планувати, організовувати та 

аналізувати різноманітні види аудиторних і 

позааудиторних занять; використовувати 

найефективніші методи навчання, виховання і 

розвитку; здійснювати організацію науково-дослідної 

та методичної роботи. 

усвідомлено розробляти і застосовувати ефективні 

механізми позитивної мотивації працівників 

навчального закладу;  

використовувати технічні засоби управління в освіті, 

забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних норм 

діяльності людини в організації, структурному 

підрозділі.. 

ПРН30.  Володіти теоретичними знаннями про 

характеристики основних типів лідерства; механізми та 

шляхи створення команди у навчальному закладі; 

основні цінності, зорієнтовані на досягнення гармонії у 

комунікаціях з колегами; 

володіти навичками самостійної чи командної роботи 

(включаючи навички лідерства), уміння досягти 

результату в умовах обмежених часових рамок; 

вдосконалювати власний стиль мислення, розвиваючи 

потенціал лідера; застосовувати на практиці принципи 

відповідальності, ініціативності; організовувати 

навчання всередині організації.. 

ПРН31.  Володіти теоретичними знаннями щодо 

виокремлення та розв’язання проблем у закладі освіти, 

прийняття управлінських рішень, механізмів їх 

реалізації, технологій розподілу відповідальності та 

формування організаційної культури у навчальному 

закладі; 

уміти аналізувати теоретичні положення щодо 

прийняття управлінського рішення та синтезувати їх із 

власним досвідом і практикою управління; 

здійснювати планування, організацію та контроль 



діяльності закладу за основними напрямами 

(навчальна, виховна, освітня, наукова, економічна, 

громадська тощо). 

ПРН32.  Уміти організовувати планування і виконання 

кошторису діяльності навчального закладу з 

урахуванням джерел його формування; аналізувати 

фінансову звітність бюджетних установ; 

визначати зміст фінансово-господарської діяльності 

навчальних закладів і приймати управлінські рішення з 

цього кола питань; 

знати бюджетну систему держави, систему доходів та 

видатків бюджетної організації, органи управління 

бюджетними організаціями як на державному так і 

місцевому рівнях, систему планування та контролю за 

використання коштів; 

володіти механізмами та технологіями розпорядження 

майном, що належить закладу на правах власності, 

коштами у межах асигнувань; 

застосовувати економічні показники (критерії) для 

кількісного та якісного аналізу процесів розвитку 

суб'єктів економічних відносин галузі та при 

здійсненні контролю управлінських рішень; 

оцінювати напрями та заходи щодо запровадження 

грошово-кредитної політики держави (власника 

освітньої установи), її вплив на економічний розвиток 

країни та регіону.. 

ПРН33.  Організовувати та проводити аудиторські 

перевірки, виявляти недоліки та проблеми у методиці 

управління керівників різних ланок, здійснювати 

комплексний аналіз існуючого стану управлінської 

діяльності на основі зібраних даних та надавати 

рекомендації щодо механізмів підвищення 

економічності, ефективності і результативності роботи 

суб’єктів управлінської діяльності різних рівнів. 

Застосування знань про зовнішній та внутрішній аудит 

для: 1) контролю і звітування; 2) розвитку, покращення 

та вдосконалення освітньої організації; володіння 

методами оцінювання ресурсного та організаційно-

технічного забезпечення управлінської діяльності. 

ПРН34. Застосовувати теоретичні знання та практичні 

навички щодо проведення професійного навчання 

різних груп персоналу, формування 

конкурентоспроможного працівника. 

Володіти системою знань щодо структури освіти в 

Україні та інших країнах; застосовувати теоретичні 

аспекти складання проектів з розвитку персоналу на 

підприємстві, в установі, організації. 

Здійснювати моніторинг ринку праці освітньої галузі в 

розрізі професій, кваліфікації працівників на 

регіональному та державному рівнях; здійснювати 

аналіз попиту та пропозиції робочої сили тощо. 

ПРН35. Розвивати прогностичні вміння й аналітичні 

здібності, системне, критичне і креативне мислення, 

удосконалювати лідерські якості, які дозволять чітко та 



ефективно здійснювати управління навчальною, 

виховною та освітньою діяльністю в сучасних умовах. 

ПРН36. Аналізувати та узагальнювати досвід 

інноваційної педагогічної діяльності у системі 

дошкільної, середньої, позашкільної, вищої та 

післядипломної освіти; 

уміти обирати і застосовувати методики діагностики 

особистісного і пізнавального рівня учнів/вихованців 

освітніх закладів, готовності педагогів до здійснення 

інноваційної професійної діяльності; уміти творчо 

реалізовувати освітні та педагогічні інновації у 

навчальному, виховному та управлінському процесі 

освітнього закладу; 

уміти самостійно розробляти і запроваджувати 

педагогічні інновації відповідно до цілей і завдань 

навчальної, виховної та управлінської роботи. 

ПРН37. Знати основні віхи становлення систем 

управління та етапи розвитку теорій та технологій 

управління навчальними закладами в Україні й у світі.  

Виділяти основні види і типи управлінських систем, 

класифікувати їх властивості та ознаки; виявляти 

особливості ієрархічних систем управління; 

забезпечувати збереження структури підпорядкованої 

системи, зокрема на основі ситуаційного підходу.  

Визначати теоретичні основи становлення вітчизняної 

моделі менеджменту освітніх організацій та установ; 

здійснювати інформаційну підтримку процесів 

розробки і реалізації управлінських рішень. 

ПРН38.  Усвідомлювати потребу запровадження 

педагогічних інновацій у власній адміністративній 

практиці та діяльності освітнього закладу; знати 

сутність інноваційних педагогічних технологій та 

алгоритм їх упровадження в освітній і управлінський 

процес навчального закладу; володіти культурою 

розроблення  та провадингу інновацій; ініціювати 

інноваційні процеси в різних структурних підрозділах 

управління освітою; упроваджувати логістичне 

управління інноваціями в педагогічний процес 

освітнього закладу;  

розробляти нові моделі управління навчальними 

закладами; 

уміти долати труднощі, пов’язані із запровадженням 

інноваційного менеджменту в освіті .  

ПРН39.  Володіння сучасним програмним 

забезпеченням на достатньому рівні для розробки 

систем управління освітнім процесом та відстеження їх 

перебігу, обробки та вільного представлення 

результатів діяльності в електронній/текстовій формі, 

відповідно до встановлених вимог у формі доповідей, 

презентацій тощо;  

Вміння виконання пошуку, опрацювання та 

оцінювання інформаційних та/чи наукових джерел, що 

відповідають стратегічному напряму діяльності 

закладу та його підрозділів.  



Вміння працювати з міжнародними реєстрами вчених 

та наукометричними базами для створення профілів у 

реєстрах та базах. 

ПРН40. Володіти теоретичними знаннями про 

структуру вищої освіти України, системи забезпечення 

якості освіти в Україні й у провідних країнах світу; 

знати наукові закономірності, принципи та методи 

здійснення моніторингу якості освіти; 

уміти використовувати нормативно-правове 

забезпечення вищої освіти, ліцензійні вимоги та 

вимоги державних та європейських стандартів; 

забезпечувати додержання державних вимог до якості 

освіти під час організації освітнього процесу в різних 

типах навчальних закладів;  

проектувати адаптивні педагогічні технології, 

аналізувати та корегувати процес забезпечення якості 

освіти, використовуючи нестандартні та креативні 

підходи; 

розробляти та впроваджувати інноваційні  елементи в 

систему управління якістю освітніх послуг; 

здійснювати теоретико-методологічні дослідження з 

удосконалення системи забезпечення якості освіти в 

навчальному закладі. 

ПРН41.  Визначати основні правові аспекти управління 

освітою; здійснювати моніторинг, контроль та 

оцінювання в галузі управління освітою; винаходити 

способи розв’язування практичних юридичних 

ситуацій, що активно використовують чинні 

процесуальні (юридичні) знання. 

Орієнтуватись у змісті нормативно-правових актів, що 

регулюють відповідні правовідносини у сфері освіти; 

уміти практично застосовувати норми законодавства в 

освітньому менеджменті; 

аналізувати та забезпечувати правовий супровід 

освітнього процесу, усвідомлювати проблеми 

місцевого, регіонального та загальнодержавного 

управління освітою, адміністративну відповідальність, 

роль громадського самоврядування в цій системі тощо. 

ПРН42.  Набути теоретико-методичні знання з 

інформаційно-комунікативного менеджменту, 

спрямованого на управління інформаційно-

комунікативною сферою організації для вирішення 

завдань, що стоять перед нею; набути навичок з 

управління інформаційними потоками з урахуванням 

особливостей інформації, обмінів інформацією через 

різні форми зв’язків між людьми, заснованими на будь-

яких стосунках, які спрямовані на досягнення цілей 

організації. 

Здійснення  ефективної організації інформаційної 

діяльності, створення матеріальних передумов доступу 

до інформації і забезпечення інформаційно-

комунікативних процесів в організації. 

ПРН43. Розробляти структуру освітніх проектів, 

виконувати управління їх ресурсами; розраховувати 



 

 

 

параметри мережевих моделей; здійснювати пошук 

інформації в мережі Internet та в інформаційно-

правових системах з метою забезпечення чинних вимог 

законодавства в управлінні навчальним і виховним 

процесом та науково-дослідницькою діяльністю. 

 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

8.1. 

 

 

 

Кадрове забезпечення 

Всі штатні науково-педагогічні працівники, які 

залучені до реалізації освітньо-професійної програми, 

відповідно до ліцензійних вимог мають науковий 

ступінь та/або вчене звання,  є провідними фахівцями з 

початкової освіти, а також підтверджений рівень 

наукової і професійної активності, є провідними 

фахівцями з освітнього менеджменту (організації 

освітнього процесу та управління закладами освіті), а 

також підтверджений рівень наукової і професійної 

активності. 

8.2. 

 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Провадження освітньої діяльності забезпечене 

достатнім матеріально-технічним та інформаційним 

оснащенням, зокрема мультимедійним, що повною 

мірою задовольняє потреби підготовки майбутніх 

фахівців у процесі реалізації концепції НУШ.  

8.3 

 

 

 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Офіційний сайт Глухівського НПУ ім. О.Довженка:  

http://new.gnpu.edu.ua/uk/; 

репозитарій  Глухівського НПУ ім. О.Довженка:  

http://library.gnpu.edu.ua; 

офіційний сайт кафедр: http://kpippo.gnpu.edu.ua  

Заняття проводяться із використанням сучасного, у т.ч. 

мультимедійного,  обладнання. 

Розділ 9. Академічна мобільність 

9.1. 

 

 

Національна кредитна 

мобільність 

Наявність двосторонніх договорів між Глухівським 

національним педагогічним університетом імені 

Олександра Довженка та Дрогобицьким державним  

педагогічним університетом імені Івана Франка 

(договір від 25.03.2015 р.), Інститутом педагогіки 

НАПН України ( угода від 25. 04. 2014 р.); 

Полтавським національним педагогічним 

університетом імені В. Г. Короленка (№10/01-57а/29 

від 04.04.2016), Бердянським державним педагогічним 

університетом (України, м. Бердянськ, 2017). 

9.2. 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Партнерство та співробітництво із провідними вишами 

європейських держав: «Барановичский 

государственный университет» (Республика Беларусь, 

г. Барановичи), з Університетом Суспільних наук (м. 

Лодзь, Польща) та Міжнародним університетом 

Сараєво (Боснія і Герцоговина). 

Проект кредитної мобільності Erasmus+ (2016-1-TRO1-

KA107-028993) 

9.3. 
Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

- 

http://kpippo.gnpu.edu.ua/


 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент ОПП 

 

Код н/д Компоненти освітньо-професійної програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 
Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК1. Філософія та методологія освіти 

Фіолософія та методологія освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

3,0 

Екзамен  

ОК2. Іноземна мова за професійним спрямуванням 3,0 Залік 

ОКЗ. Академічна риторика 3,0 Екзамен 

ОК 3 Інформаційні технології в дослідницькій діяльності 3,0 Залік 

ОК4. Культура наукової української мови 3,0 Залік 

ОК5. Психологія вищої школи 3,0 

 

Залік 

ОК6. Педагогіка: педагогіка вищої школи, менеджмент 

освіти, дистанційна освіта 

3,0 Екзамен 

ОК7. Методологія і методи наукових досліджень 3,0 Залік 

ОК8. Методика викладання педагогічних дисциплін 3,0 Екзамен 

ОК9. Методика і технології навчання української моив 4,5 Екзамен 

ОК10. Методика і технології навчання математики 4,5 Екзамен 

ОК11. Методики і технології навчання « Я досліджую 

світ» 

4,0 Екзамен 

ОК12. Методика і технології навчання іноземної мови 4,0 Залік 

ОК13. Методика і технології навчання інформатики 4,0 Залік 

ОК14. Методика і технології трудового навчання 4,0 Залік 

ОК15. Методика і технології фізичної культури та 

валеологічного виховання 

4,0         Залік 

ОК16. Методика і технології навчання літературного 

читання 

4,0 Залік 

ОК17. Методологія і технології навчання образотворчого 

мистецтва 
4,0 Залік 

ОК18. Методологія і технології навчання музичного  
мистецтва 

4,0 Залік 

ОК19.  Дослідницька практика «Управління ЗВО І-ІV 

рівня акредитації, ліцеями, інтернатами, 

колегіумами, гімназіями» 

4,0 Диференційо-

ваний залік 

ОК20. Навчально-наукова «На робочому місці викладача» 5,0 Диференційо-

ваний залік 

ОК 21. Науково-методична практика "Управління 

підприємствами, установами та організаціями" 

4,0 Диференційо- 

ваний залік 

ОК 22. Державний кваліфікаційний екзамен із педагогіки 

вищої школи та фахових методик початкової освіти 

/ Магістерська робота 

1 

 

Екзамен 

ОК23. 

 

Державний кваліфікаційний екзамен із теорії і 

методики управлінської діяльності. 

1 Екзамен 



Загальний обсяг обов’язкових компонент: 83,0 

Вибіркові компоненти ОПП * 

Вибірковий блок  

ВБ 1.1 
Інноваційні технології в початковій освіті / Технології 

формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя початкової школи 

3,0 

 
Залік 

 

 

ВБ 1.2 

 

Комунікативна компетентність викладача / Методика 

формування професійно-комунікативної компетентності 

викладача ЗВО. 

3,0 
 

Залік 
 

 

ВБ 1.3 

Теоретико-методолічні основи початковї освіти / 

Теоретико-методологічні засади концепції НУШ в 
початковій школі. 

3,0 

Екзамен 

 

ВБ 1.4 

Акмеологічна педагогіка / Реалізація акмеологічних 

підходів в професійній підготовці вчителя початкової 
школи. 

3,0 

 

Залік 

 

 
 

 

Загальний обсяг вибіркових компонент 12,0 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 91,0 

Вибіркові компоненти ОПП * 

Вибірковий блок спеціалізації «Управління закладом освіти» 

ВБ 2.1. 
Керівник закладу освіти / Теорія і методика 

управлінської діяльності 

3,0 

 
Екзамен 

 

ВБ 2.2. 
Аудит і оцінювання управлінської діяльності / 

Управління фінансово-економічною діяльністю 
3,0 

 
Залік 

 

 

ВБ 2.3. 
 

Управління якістю освітніх послуг у закладі вищої 

освіти / Система забезпечення якості освіти 

3,0 

 

Екзамен 

 

ВБ 2.4. 
Управління інформаційними зв’язками / Сучасні 

технології інформації 

3,0 

 
Екзамен 

 

     

ВБ 2.5. 
 

Психологія управління / Конфлікт в управлінській 

діяльності 
3,0 

Залік 

 

ВБ 2.6. 
Правові аспекти управління закладом освіти / 

Державне управління розвитком університету 

3,0 

 

Залік 
 

ВБ 2.7. 
Управління навчальною та виховною діяльністю / 

Провайдинг інновацій в освіті 

 

3,0 

 
Екзамен 

 

 Політична психологія   Обсяг вибіркової компоненти 21,0 

Загальний обсяг вибіркових компонент 33,0 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми 116,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОПП 
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ОК 20. 
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ОК 22. - ОК 23. 
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ВБ 2.7.. 

 

Практика  

ОК 21. 

 



 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
Атестація випускників другого рівня вищої освіти «Магістр» з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

проводиться у формі комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки вищої школи та 

фахових методик початкової освіти, комплексного кваліфікаційного екзамену з теорії та методики 

управлінської діяльності та захисту магістерської роботи, завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження їм ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр  

початкової освіти. Вчитель початкової школи.Керівник підприємства, установи та організації (у 

сфері освіти та виробничого навчання). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам ОПП 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньо-професійної програми  
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6. Перелік джерел, на яких базується освітня програма 

 

1. Закон України “Про вищу освіту” (2014) та інші нормативно-правові документи 

України в галузі вищої освіти. 

2. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації Академії педагогічних 

наук України / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. 

Таланова; за ред. В. Г. Кременя. – К. : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 2014. – 108 с. 

3. Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.15, 

№ 266). 

4. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ресурс]. – URL: 

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.  

5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти 

[Електронний ресурс]. – URL: 

mon.gov.ua/content/Діяльність/Реформа%20освіти/07-metod-rekomendacziyi.doc  

6. Международная стандартная классификация образования: [Електронний 

ресурс]. – URL: http:// Shared ‘Dublin’ descriptors for Short Cycle, First Cycle, 

Second Cycle and Third Cycle Awards [Electronic resource]. – URL: www.uni-

due.de/imperia/md/content/bologna/dublin_descriptors.pdf 
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