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Профіль освітньої програми 
зі спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика та економіка)

1 -  Загальна інформація
1.1 Повна назва вищого 

навчального закладу 
та структурного 
підрозділу

Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка (Оієкзапсіг ОоугЬепко НІикЬіу 
паііопаї рес!а§о§іса1 ипіуегзіїу);
Факультет природничої і фізико-математичної освіти 
(Расиїіу оШаШгаї ап<3 РЬузісаІ апд Маїїіетаїісаі Есіисаііоп).

1.2 Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
Кваліфікація: Бакалавр із середньої освіти (математика). 
Вчитель математики закладу загальної середньої освіти 
Вчитель економіки закладу загальної середньої освіти 
ВасЬеІог оГ 8есоп<іагу Есіисаііоп (МаіЬетагісз). Маіїїетаїісз 
ІеасКег оГ §епега1 зесопсіагу есіисаііоп. Есопотісв їеасЬег оГ 
§епега1 весопсіагу есіисаііоп.

1.3 Офіційна назва 
освітньої програми

Освітньо-професійна програма «Середня освіта 
(Математика та економіка)» першого рівня вищої освіти за 
спеціальністю 014 Середня освіта, предметною 
спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) 
галузі знань 01 Освіта / Педагогіка

1.4 Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 
роки

1.5 Наявність акредитації Акредитація спеціальності 014 Середня освіта 
(Математика)
на підставі наказу МОН України від 12.06.2019 р. № 821, 
Сертифікат № 19011004 Серія УД

1.6 Цикл/рівень НРК України -  6 рівень, РО-ЕНЕА -  другий цикл, 
Е<ЗР-ЬІХ -  6 рівень

1.7 Передумови Наявність здобутої повної середньої освіти, освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, молодшого 
бакалавра

1.8 Мова(и) викладання Українська
1.9 Термін дії освітньої 

програми
Термін дії сертифіката № 19011004 Серія УД до 1 липня 
2022 року *(наказ МОН України №821 від 12.06.2019 р.)

1.10 Інтернет-адрсса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми

Ь«р://рГш. §при. есіи. иа/

2 -  Мета освітньої програми
2.1 Підготовка компетентного конкурентоздатного фахівця -  вчителя математики та 

економіки основної школи (базового рівня), який володіє фундаментальною 
теоретичною базою фахових дисциплін, новітніми технологіями навчання та 
навичками їх практичного застосування, здатний до творчої педагогічної діяльності, 
безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

3 - Характеристика освітньої програми
3.1 Предметна область 

(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за
наявності))

Г алузь знань 01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність 014.04 Середня освіта (за предметною 
спеціалізацією «Математика»), з можливістю вивчення 
дисциплін спеціалізації «Економіка».
Педагогічні та психологічні науки, фізичні та математичні 
науки, дисципліни спеціалізації (не менше 25%), інше.

3.2 Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 
орієнтована на здобуття загальних і фахових
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компетентностей, в рамках яких можлива подальша 
успішна професійна діяльність та наукова кар’єра 
здобувача.

3.3 Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації

Загальна програма з підготовки майбутніх вчителів до 
викладання математичних та економічних дисциплін в 
закладах загальної середньої освіти в основній/базовій школі.

3.4 Особливості програми Програма спрямована на оволодіння основами 
фундаментальних знань та практичними знаннями з 
математики, економіки, педагогіки і психології, методики 
навчання математики та економіки у закладах освіти в 
основній/базовій школі, базовими навичками практичного 
застосування вказаних знань.
4 -  Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання
4.1 Придатність до 

працевлаштування
Вид економічної діяльності: 85.31 Загальна середня освіта 
Основна (базова) середня школа та заклади позашкільної 
освіти учнівської молоді.
Професії (відповідно до Класифікатора професій ДК 
003:2010 із змінами від 18 серпня 2020 року №1574) 
33 Фахівці у галузі освіти
3340 Інші фахівці у галузі освіти: асистент вчителя; 
викладач-стажист; вихователь; вихователь 
гуртожитку; вихователь професійно-технічного 
навчального закладу; вожатий; лаборант (освіта)
2320 Викладачі закладів загальної середньої освіти

4.2 Подальше навчання Можливість навчання за програмою другого магістерського 
рівня вищої освіти, що відповідає 7 рівню НРК
5 -  Викладання та оцінювання

5,1 Викладання та 
навчання

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання; 
самонавчання, навчання через самостійну роботу, 
педагогічні практики.

5.2 Оцінювання Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, 
підсумковий. Виконання тестових завдань, контрольних, 
модульних робіт, індивідуальних дослідних завдань; 
проходження практики; складання екзаменів, заліків; 
складання комплексного кваліфікаційного іспиту з фахових 
дисциплін або захист кваліфікаційної бакалаврської роботи; 
апробація результатів досліджень на наукових 
конференціях; публікація результатів досліджень у 
наукових виданнях; мультимедійна презентація результатів 
дослідження.
6 -  Програмні компетентності

6.1 Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми в галузі середньої освіти, що 
передбачає застосування теорій та методів освітніх наук, 
математики, економіки і характеризується комплексністю 
та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього 
процесу в основній (базовій) середній школі.

6.2 Загальні
компетентності (Ж )

ЗК 1. Громадянська. Здатність діяти відповідально і 
свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та 
громадянина; реалізовувати свої права і обов’язки; 
усвідомлювати цінності громадянського суспільства та 
необхідність його сталого розвитку.
ЗК 2. Соціальна. Здатність до міжособистісної взаємодії,
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6.3 Фахові компетентності 
спеціальності (ФК)

роботи в команді, спілкування з представниками інших 
професійних груп різного рівня.
ЗК 3. Культурна. Здатність виявляти повагу та цінувати 
українську національну культуру, багатоманітність і 
мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження 
національної культурної ідентичності, творчого 
самовираження.
ЗК 4. Лідерська. Здатність до прийняття ефективних 
рішень у професійній діяльності та відповідального 
ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення 
спільної мети.
ЗК 5. Підприємницька. Здатність до генерування нових 
ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та 
підприємливості.___________________________
ФК 1. Мовно-комунікативна. Здатність забезпечувати 
здобуття учнями математичної та економічної освіти 
державною мовою.
ФК 2. Предметно-методична. Здатність моделювати зміст 
навчання математики та економіки відповідно до 
обов’язкових результатів навчання учнів з даних предметів; 
здійснювати інтегроване навчання.
ФК 3. Інформаційно-цифрова. Здатність орієнтуватися в 
інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично 
оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній 
діяльності; розробляти власні електронні освітні ресурси; 
використовувати цифрові технології в професійній 
діяльності.
ФК 4. Психологічна. Здатність розуміти та 
використовувати психолого-педагогічні особливості 
розвитку, соціалізації, виховання особистості учня, та 
здатність здійснювати виховання на уроках математики та 
економіки, а також у позакласній роботі; виконувати 
педагогічний супровід процесів соціалізації учнів та 
формування їхньої культури.
ФК 5. Емоційно-етична. Здатність формулювати питання 
для поглиблення власного розуміння теми та знаходження 
відсутніх елементів міркування; усвідомлювати власні 
почуття, конструктивно та безпечно взаємодіяти з 
учасниками освітнього процесу; працювати в команді, 
залучати батьків до освітнього процесу на засадах 
партнерства; володіння просоціальними установками та 
почуттям відповідальності.
ФК 6. Інклюзивна. Здатність створювати умови, що 
забезпечують функціювання інклюзивного освітнього 
середовища, забезпечення сприятливих умов навчання для 
кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, 
можливостей, здібностей та інтересів.
ФК 7. Здоров’язбережувальна. Здатність організовувати 
безпечне освітнє середовище; формувати в учнів культуру 
здорового та безпечного життя; зберігати особисте фізичне 
та психічне здоров’я під час професійної діяльності; 
надавати першу медичну допомогу.
ФК 8. Проектувальна. Здатність проектувати осередки 
навчання, виховання і розвитку учнів. ________ __
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ФК У. Прогностично-організаційна. Здатність планувати 
освітній процес та прогнозувати його результати; 
організовувати різні види і форми навчальної та 
пізнавальної діяльності учнів.
ФК 10. Оцінювально-аналітична. Здатність здійснювати 
оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на 
засадах компетентісного підходу; забезпечувати само- та 
взаємооцінювання результатів навчання учнів.
ФК 11. Інноваційна. Здатність застосовувати наукові 
методи пізнання в освітньому процесі, використовувати 
різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній 
діяльності.
ФК 12. Навчання впродовж життя. Здатність до навчання 
та вдосконалення власної педагогічної майстерності, 
використовуючи сучасні засоби та методи отримання, 
організації та обробки інформації та матеріалів.
ФК 13. Професійність. Здатність планувати, 
організовувати та впроваджувати процеси навчання 
математики, економіки, практично виконувати професійні 
(навчальні і виховні) завдання, використовуючи різні 
методики, співпрацюючи як з учнями, так і з іншими 
особами, які співпрацюють у дидактичному та навчальному 
процесі, та фахівцями, що підтримують цей процес.
ФК 14. Філософська. Здатність використовувати методи 
пізнання (моделювання, аналіз, синтез, узагальнення, 
конкретизація, порівняння, аналогія тощо) для постановки і 
розв’язання математичної, економічної та методологічної 
задачі.
ФК 15. Математична. Здатність розуміти та 
використовувати знання з математики (як науки, так і 
навчального предмету) у своїй професійній діяльності, 
вміти елементаризувати математичні знання відповідно до 
рівня розвитку учнів.
ФК 16. Економічна. Здатність розуміти та 
використовувати знання з економіки (як науки так і 
навчального предмету).

7 -  Програмні результати навчання
7.1. Знання,

Уміння.
РН 1. Спроможний продемонструвати знання, розуміння та вміння 
практичного застосування знань з вищої математики: вищої геометрії, 
вищої алгебри, математичного та комплексного аналізу, диференціальних 
рівнянь, дискретної математики, теорії ймовірностей та елементарної 
математики.
РН 2. Спроможний сформулювати математичні проблеми зрозумілою 
мовою, зокрема повсякденною; пояснити відношення та зв’язки між 
елементарною та вищою математикою.
РН 3. Спроможний застосовувати основні методи доведення 
математичних тверджень у курсі вищої та елементарної математики.
РН 4. Спроможний інтерпретувати, пояснювати та створювати різні (в 
тому числі функціональні) залежності між математичними об’єктами, 
заданими формулами, таблицями, схемами, діаграмами та 
використовувати їх у практичних питаннях.
РН 5. Спроможний продемонструвати знання та розуміння розділів 
методики навчання математики, принципів, форм, сучасних методів, 
методичних прийомів навчання математики в закладах загальної
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Комуніка
ція:

Автоно
мія і
відповідал
ьність:

середньої освіти (рівень базової середньої освіти).
РН 6. Спроможний продемонструвати знання та розуміння розділів 
економічної теорії: мікроекономіки, макроекономіки. фінансової 
математики, математичних методів економіки, як навчальних предметів, 
та методики навчання економіки.
РН 7. Спроможний демонструвати та застосувати знання з вищої та 

елементарної математики, необхідні для формування ключових (зокрема, 
предметної математичної та інформаційно-цифрової) та наскрізних 
компетентностей учнів.
РН 8. Спроможний демонструвати знання закономірностей розвитку 
особистості, вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку 
сімейних стосунків.
РН 9. Спроможний проектувати психологічно безпечне й комфортне 
освітнє середовище, ефективно працювати автономно та в команді, 
організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.
РН 10. Спроможний добирати і застосовувати сучасні освітні 
технології та методики для формування математичної компетентності 
учнів і здійснювати самоаналіз ефективності уроків.
РН 11. Спроможний проектувати й проводити на належному рівні різні 
типи уроків математики, економіки в 5-9 класах закладів загальної 
середньої освіти, з використанням різних методів, форм та засобів 
навчання.
РН 12. Спроможний аналізувати, проектувати, впроваджувати та 
вдосконалювати навчально-методичне забезпечення навчання учнів 
математики, економіки, в тому числі, створюючи наочний матеріал за 
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
РН 13. Спроможний практично застосовувати вищу та елементарну 
математику, її зв’язки з іншими сферами людської діяльності та показати 
гуманістичні цінності математики; знає основні дилеми сучасної 
цивілізації, для пояснення яких може бути корисна математика.
РН 14. Спроможний використовувати методи, форми і засоби 
дистанційного навчання (включаючи змішану систему навчання) під час 
своєї професійної діяльності.
РН 15. Спроможний оцінювати власну дидактичну та педагогічну роботу 
та роботу учнів разом із діагностуванням їх освітніх можливостей.
ПРК 1. Володіє основами професійної мовленнєвої культури при 
навчанні математики та економіки в школі.
ПРК 2. Володіє комунікативними навичками на рівні вільного 
спілкування в іншомовному середовищі з фахівцями та нефахівцями 
щодо проблем математики, економіки, науки й техніки, історії 
математики, економіки, педагогіки, психології та ін.
ПРК 3. Вміє доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні 
наукові знання та результати досліджень до професійної та 
непрофесійної спільноти, може самостійно шукати інформацію в 
літературі, зокрема іноземними мовами.
ПРА 1. Усвідомлює соціальну значущість майбутньої професії, 
сформованість мотивації до здійснення професійної діяльності 
П РА 2. Відповідально ставиться до забезпечення охорони життя і 
здоров'я учнів у освітньому процесі та позаурочній діяльності.
ПРА 3. Самостійно та відповідально приймає рішення в професійній 
сфері на основі аналізу та синтезу, з урахуванням критичних зауважень 
та на основі творчого підходу.

8 -  Ресурсне забезпечення реалізації програми
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8.1 Кадрове забезпечення Наявність не менше двох фахових докторів наук, 
професорів. Забезпечення лекційного курсу -  не менше 
50% викладачів з науковим ступенем та вченим званням, не 
менше 10% - докторів наук, професорів.

8.2 Матеріально-технічне
забезпечення

Аудиторії для проведення лекційних, практичних та 
лабораторних занять, обладнання та устаткування, 
необхідне для лабораторних досліджень, технічні засоби 
навчання, комп’ютерний клас. Не менше 30% навчальних 
аудиторій забезпечено мультимедійним обладнанням.

8.3 Інформаційне та
навчально-методичне
забезпечення

Інформаційний пакет спеціальності, навчально-методичні 
комплекси дисциплін, фонди наукової бібліотеки 
університету, у тому числі передплачувані фахові 
періодичні видання та інституційний репозитарій, сайт 
університету та факультету.

9 -  Академічна мобільність
9.1 Національна кредитна 

мобільність
Договір із Мелітопольським державним педагогічним 
університетом імені Богдана Хмельницького (від 
05.04.2019); Радіоастрономічний інститут НАН України 
(від 07.11.2016); Сумський державний педагогічний 
університет імені А.С.Макаренка (від 24.01.2018).

9.2 Міжнародна кредитна 
мобільність

Академічна мобільність студентів та викладачів відповідно 
до угоди про міжнародну академічну мобільність:
Егазти§+ КА107 (2016-1-ТК01-КА107-028993): Лґуоп 
Косаіере Шіуегвііу (ТИ), Іпіегпаїіопаї Асасіетіс а т і Сгесііі 
МоЬіІііу;
Ега8іті5+ КА107 (2017-1-т01-КА107-038404): Аіуоп 
Косаіере ІІпіуегзіїу (ТЯ), Іпіегпаііопаї Асасіетіс апсі Сгесііі 
МоЬіІііу;
Егазтиз+ КА107 (2017-1 -ТК01 -КА107-041977): Опсіокиг 
Мауів Шіуегзіїу (ТК.), Іпіегпаїіопаї Асасіетіс апсі Сгесііі 
МоЬіІіІу.

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Створені умови щодо можливості підготовки іноземних 
студентів
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2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонентів ОП

од н/д Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
1 2 3 4

Обов’язкові компоненти ОП
ОК1 Основи екології 3 залік
ОК2 Філософія 3 екзамен
ОКЗ Іноземна мова (практикум) 5 екзамен
ОК4 Фізичне виховання залік
ОК5 Основи безпеки життєдіяльності та здоров'я людини 

( о с н о в и  м е д л н а н ь ,  охорона праці, цивільний захист)
3 залік

ОК6 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 екзамен
ОК7 Історія та культура України 3 екзамен
ОК8 Інформатика та комп’ютерна техніка 4 залік
ОК9 Вища алгебра: лінійна алгебра 5 екзамен

ОКЮ Вища алгебра: алгебра і теорія чисел 4 екзамен
ОК11 Вища геометрія: аналітична геометрія 5 екзамен
ОК12 Вища геометрія: основи геометрії 3 екзамен
ОК13 Вища геометрія: диференціальна геометрія і топологія 4 екзамен
ОК14 Вища геометрія: проективна геометрія та методи 

зображень
4 залік

ОК15 Вища математика: математичний аналіз 20 екзамен
ОК16 Вища математика: диференціальні рівняння 4 екзамен
ОК17 Вища математика: теорія ймовірностей та 

математична статистика
4 екзамен

ОК18 Елементарна математика 11 екзамен
ОК19 Методика навчання: математика 7 екзамен
ОК20 Мікроекономіка 5 екзамен
ОК21 Гроші і кредити 4 екзамен
ОК22 Макроекономіка 4 екзамен
ОК23 Фінанси 4 залік
ОК24 Методика навчання: економіка 4 екзамен
ОК25 Психологія 5 екзамен
ОК26 Педагогіка 9 екзамен
ОК27 Основи наукових досліджень 3 залік
ОК28 Інклюзивна освіта 3 залік
ОК29 Курсова робота з вищої математики 3 диф. залік
ОКЗО Безвідривна (навчально-методична) 4,5 залік
ОК31 Навчально-виховна практика в закладах оздоровлення 

та відпочинку
4,5 диф. залік

ОК32 Навчальна обчислювальна практика 6 залік
ОКЗЗ Навчально-залікова педпрактика 10,5 диф, залік
ОК34 Навчальна практика, розробка комп'ютерної наочності 4,5 залік
ОК35 Математика і методика навчання математики (ДЕК) 1 екзамен
ОК36 Економіка і методика навчання економіки (ДЕК) 1 екзамен

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 171
Вибіркові компоненти ОПП

Вибіркові дисципліни, вивчення яких починається з 3 семестру
Загальний обсяг вибіркових компонент: 65

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Нормативними формами державної атестації можуть бути:
- захист кваліфікаційної бакалаврської роботи або
- складання 2-х кваліфікаційних екзаменів:

1) математика, економіка і методика їх навчання;
2) теорія та практика навчання і виховання.

Кваліфікаційний екзамен має на меті встановлення рівнів сформованості у здобувачів освітнього 
ступеня програмних результатів навчання з предметної спеціальності, передбачених Стандартом 
вищої освіти України, та присудження освітньої кваліфікації відповідно до визначених критеріїв 
оцінювання.
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Структурно-логічна схема.
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
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Компонентами освітньої програми
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Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої освіти
1. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. №  519.) ІЖЬ : Ьцр://гакопЗ.гасіа.еоу.ца/Іаууз/зЬоуу/1341-2011-п., (дата звернення: 19.04.2021).
-  Назва з екрану. -  Мова укр.

2. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010. Класифікатор професій із змінами, затвердженими наказом 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 серпня 2020 року №1574. ІЖЬ: 
Ьйр5://Ьг1іаа.сот/)Пс1ех.рЬр?тоди1е==погт Ь а 8 е & о р у і е уу& і сИ 4 З З

3. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова кабінету 
міністрів України від 29.04.2015 р. № 266. Дата оновлення 11.02.2017 р. ІЖ Ь:ІПІР8 /акоп.гасіа.цоу.иа/1аууз/5Ііо\¥/ги/266-2015-%Р0%ВР (дата 
звернення: 17.01.2020).

4. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України № 600 від 01.06.2017. ІЖ Ь : 
ЬПрз://топ.§оу.иа/5Іога§е/арр/ше<ііа/уІ5ЬсЬа-о8УІі;а/гекошепдаІ8Іі-1648.р(!£: (дата звернення: 21.01.2020).

5. Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими 
здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки 
педагогічних кадрів : Наказ Міністерства освіти і науки України № 506 від 31.05.2016». ІЖ Ь : Ьпрв^Узаконодавство.сот/іпоп-икгаііпі/пакаг- 
уісі- 12052016-506-рго-гаіуег(ііеппуа324651 .НітІ. (дата звернення: 20.01.2020 ).

6. Про внесення змін до Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів 
про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України № 1280 від 25.10.2016). 
ІЖЬ : ЬПр8:/ і7лкс)п.гасіа.а()Уліа,1а\УЯ 5Іі0УУ-71496-16. (дата звернення: 20.01.2020).

7. Проекти стандартів вищої освіти. ІЖЬ Ьі1рз://топ.§оу.иа/иа/о8уі1а/уі5ьа-05уііа/паикоуо-ше1о(1ісьпа-гасіа-тіпіз1егз1уа-08уі1і-і-паикі- 
икгауіпі/ргоекіі-зіапсіагііу-уізьоуі-озуііі, (дата звернення: 20.02.2021).

8. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 18.03.2020 р. ІЖ Ь: ІШр гакоп2.гасіа.ц о \.иа/1ауу$/зНо\у,1556-18 
(дата звернення: 20.03.2021).
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