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I. Профіль освітньої програми «Інформатика в закладах освіти» 

зі спеціальності 014. Середня освіта (інформатика) 

 Загальна характеристика 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

Фізико-математичний факультет 

Кафедра інформатики 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу  

Ступінь вищої освіти: магістр 

Освітня кваліфікація: магістр з середньої освіти 

(інформатика) 

Кваліфікація у дипломі: Магістр середньої освіти. Вчитель  

інформатики 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Освітня програма «Інформатика в закладах освіти» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня 

«магістр» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» зі 

спеціальності 014 «Середня освіта (Інформатика) 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний,  

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Акредитаційна комісія України. Сертифікат про 

акредитацію серія НД № 2183554 від 16 червня 2016 р.  

Цикл/рівень 
НРК України –7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 

7 рівень 

Передумови 

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови 

наявності освітнього ступеня «бакалавр» або освіти 

кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальностями  

014.Середня освіта (інформатика) або спорідненими 

спеціальностями (6.040302 Інформатика, 6.050101 

Комп’ютерні науки, 6.170101 Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем). Крім того, особа має право 

здобувати ступінь магістра  за умови наявності освітнього 

ступеня «бакалавр» або «спеціаліст» за іншою 

спеціальністю за умови успішного проходження 

додаткових вступних випробувань з урахуванням 

середнього балу додатку до диплома бакалавра або 

спеціаліста 

Мова 

викладання 
українська 



 

Термін дії 

освітньої 

програми 

2021-2022 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy 

2. Мета освітньої програми: 

Формування у здобувачів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі з 

організації освітнього процесу з інформатики у закладах загальної, профільної 

середньої освіти, здійснення науково-дослідної, прикладної та педагогічної 

діяльності на основі сучасних методологій. 

Характеристика освітньої програми  

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта (Інформатика). 

Об’єкт вивчення: освітньо-виховний процес з інформатики 

у закладах середньої освіти (рівня профільної середньої 

освіти). 

Цілі навчання: набуття загальних та спеціальних 

компетентностей щодо здійснення освітньої діяльності з 

інформатики в закладах середньої освіти, реалізації 

інноваційних методів навчання, створення і використання 

електронних засобів у освітньому процесі.  

Теоретичний зміст предметної області складають 

концепції інформатичної освіти в закладах середньої 

освіти, закономірності й особливості наукового пізнання, 

методологія наукового дослідження, специфіка освітнього 

процесу з інформатики на рівні профільної середньої 

освіти.  

Методи, методики та технології: традиційні та 

інноваційні методи навчання; методи контролю, 

оцінювання й моніторингу результативності навчання й 

якості знань; сучасні технології навчання інформатики та 

англійської мови; методи педагогічного дослідження, 

використання інформаційних технологій у викладанні 

дисциплін. 

Інструменти та обладнання: обладнання та устаткування, 

необхідне для лекційних занять, практичних і 

лабораторних робіт; друковані та електронні засоби 

навчання; системне та прикладне програмне забезпечення; 

системи дистанційного навчання, бази для проведення  

педагогічної практики у закладах спеціалізованої середньої 

освіти, в інших освітніх установах (за договорами про 

співпрацю). 

Орієнтація програми Освітньо-професійна програма. 

Структура програми передбачає розширення й 

http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy


 

поглиблення базових та практичних навичок щодо 

використання сучасних знань з інформатики у галузі 

середньої освіти, методики викладання інформатики у 

закладах загальної середньої освіти. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Програма спрямована на загальнонаукові уявлення про 

сучасні новітні дослідження у галузі освіти із 

застосуванням інформаційних технологій в освіті, систем 

дистанційного навчання, урахуванням специфіки роботи у 

наукових установах. Програма має дослідницьку та 

практичну частини. 

Особливості 

програми 

Освітньо-професійна програма містить складові 

компоненти практичної та науково-дослідної роботи 

студентів як виконаної самостійно, так і у групах, що 

працюють над широким кругом питань в галузі освіти, 

інформаційних технологій в освіті, повинна забезпечувати 

проходження практики у закладах середньої освіти. 

Програма передбачає вивчення дисциплін за вибором 

студентів, педагогічну  практику у закладах загальної та 

спеціалізованої середньої освіти, науково-дослідницьку 

практику 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Магістр за спеціальністю 014 «Середня освіта 

(інформатика)» може обіймати наступні посади:  

Вчитель інформатики закладу середньої освіти. 

Викладач інформатики закладу позашкільної освіти. 

Подальше навчання Продовження навчання за третім рівнем вищої освіти за 

програмами доктора філософії, методики навчання 

інформатики, програмами галузі 01. Освіта/Педагогіка. 

Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-

EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально-творчий 

підхід, навчання через педагогічну та науково-

дослідницьку практику, навчання за допомогою 

електронних засобів, в тому числі систем дистанційного 

навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекцій (у т.ч. 

мультимедійні, інтерактивні лекції або он-лайн лекції), 

семінарів, практичних занять із розв’язуванням 

проблемних ситуацій, лабораторних робіт дослідницького 

характеру, індивідуальних науково-дослідницьких завдань, 

самостійної роботи на основі електронних навчальних 

комплексів, консультацій із викладачами. 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, екзамени та заліки у формі 

тестів, поточний (модульний) тестовий контроль, 

контрольні роботи, захист звітів з практик, державна 



 

атестація, що включає захист наукового дослідження. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК.01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

і практичні проблеми у галузі середньої освіти або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій. 
 

Загальні 

компетентності 

ЗК.01. Здатність вчитися, оволодівати сучасними 

знаннями і  підвищувати власний професійний 

рівень. 

ЗК.02. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми 

та приймати обґрунтовані рішення в професійній 

діяльності. 

ЗК.03. Здатність до проведення досліджень в освітній 

сфері. 

ЗК.04. Здатність до застосування сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій у 

освітній діяльності  

ЗК.05. Здатність спілкуватися державною та іноземною 

мовою як усно, так і письмово. 

ЗК.06. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів),  соціально відповідально та свідомо. 

ЗК.07. Здатність до організації і планування 

ЗК.08. Здатність породжувати нові ідеї (креативність). 

ЗК.09. Здатність застосовувати знання на практиці 

ЗК.10 Навички управління інформацією (уміння 

знаходити та аналізувати інформацію з різних 

джерел). 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК.01 Здатність до організації навчального процесу з 

інформатики у закладах профільної середньої 

освіти з використанням сучасних форм, методів і 

технологій.  

ФК.02 Здатність використовувати теоретичні і 

практичні знання з інформатики для вирішення 

професійних завдань 

ФК.03 Здатність до організації і проведення позакласної 

та позашкільної роботи учнів середньої школи, 

самостійної і дослідницької роботи студентів з 

інформатики.  

ФК.04 Здатність проєктувати електронні освітні 

ресурси, використовувати їх у навчальному 

процесі. 



 

ФК.05 Здатність здійснювати експертне оцінювання 

педагогічної спроможності електронних ресурсів, 

здійснювати їх адаптацію до вимог і потреб 

педагогічного процесу. 

ФК.06 Здатність брати участь у роботі предметно-

професійних об’єднань викладачів інформатики. 

ФК.07 Здатність до організації моніторингу і 

оцінювання якості навчального процесу. 

Здатність до розробки діагностичного 

інструментарію й контролю його якості. 

ФК.08 Здатність бачити тенденції розвитку 

 інформатики й інформатизації суспільства й 

враховувати їх у навчальному процесі.  

ФК.09 Здатність до презентації власних і колективних 

результатів професійної та науково-дослідної 

діяльності. 

7. Програмні результати навчання 

Знання та 

розуміння 

ПРН 1. Володіє систематизованими знаннями з 

інформатики при вирішенні професійних завдань 

ЗК.01. 

ЗК.02. 

ЗК.04 

ЗК.10 

ФК.02 

ФК.08 

ПРН 2. Знає основні психолого-педагогічні теорії 

навчання, методики навчання інформатики учнів 

закладів середньої освіти 

ЗК.06 

ФК.01 

ФК.03 

ФК.08 

ПРН 3. Знає концептуальні засади освіти в галузі 

інформатики, цілі і завдання навчання 

інформатики у закладах середньої освіти. 

ЗК.06 

ФК.01 

ФК.08 

ПРН 4. Володіє знаннями технологій 

дистанційної освіти. 

ЗК.01 

ЗК.04 

ЗК.05 

ЗК.09. 

ФК.01 

ФК.03 

ФК.08 

ПРН 5. Знає закони, методи та методики 

проведення наукових та прикладних досліджень. 

ЗК.01 

ЗК.02 

ЗК.03 

ЗК.07 

ЗК.08. 

ФК.07 

ФК.09 



 

Застосування 

знань та 

розумінь: 

ПРН 6. Аналізує, оцінює педагогічні явища, 

робить висновки і коригує навчальну діяльність 

учнів  й власну професійну діяльність. Застосовує 

теоретичні та емпіричні методи педагогічного 

дослідження у професійній діяльності. 

ЗК.02 

ЗК.06 

ЗК.07 

ЗК.09. 

ФК.02 

ФК.05 

ФК.07 

ФК.08 

ПРН 7. Самостійно вивчає нові питання 

інформатики та методики навчання інформатики 

за різноманітними інформаційними джерелами. 

Використовує міжнародні інформаційні ресурси і 

системи управління знаннями в інформаційному 

забезпеченні процесу навчання 

ЗК.01 

ЗК.02 

ЗК.03 

ЗК.05 

ЗК.09 

ЗК.10 

ФК.08 

ПРН 8. Використовує навички з моделювання 

предметних областей засобами, що застосовуються 

у системах штучного інтелекту. 

ЗК.03 

ФК.02 

ФК.05 

ФК.08 

ПРН 9. Обирає ефективні методи розв’язування 

задач з  інформатики. 

ЗК.02 

ЗК.03 

ЗК.08. 

ФК.02 

ПРН 10. Застосовує сучасні форми, методи, засоби 

і технології навчання інформатики для 

забезпечення якості освітнього процесу у закладах 

середньої освіти. 

ЗК.04 

ЗК.06 

ЗК.09. 

ФК.01 

ФК.03 

ФК.04 

ФК.05 

ФК.07 

ПРН 11. Використовує технології дистанційної 

освіти у навчальному процесі. 

ЗК.04 

ЗК.06 

ЗК.07 

ФК.01 

ФК.03 

ПРН 12. Проектує електронні освітні ресурси із 

використанням сучасного інструментарію; оцінює 

ефективність застосування дидактичних 

електронних ресурсів. 

ЗК.07 

ЗК.08. 

ФК.04 

ФК.05 

ФК.07 

ПРН 13. Уміє спілкуватися в усній і письмовій 

формах іноземною мовою для вирішення завдань 

професійної діяльності 

ЗК.03 

ЗК.05  

ЗК.10 

 

 
ПРН 14. Уміє співпрацювати в педагогічному ЗК.05 



 

колективі освітнього закладу, інших професійних 

об’єднаннях, організовувати є співпрацю учнів 

(студентів) у освітньому процесі з інформатики та 

у позакласній (позааудиторній) діяльності. 

ЗК.05 

ЗК.06 

ЗК.09. 

ФК.03 

ФК.06 

ПРН 15. Уміє оформляти, доповідати, 

оприлюднювати та захищати результати науково-

дослідницької діяльності. 

ЗК.01 

ЗК.03 

ЗК.05 

ЗК.08.  

ЗК.10 

ФК.09 

Формування 

суджень 

 

ПРН 16. Знає методологію наукового пізнання та 

формування інформаційної картини світу. 

ЗК.01  

ЗК.10 

ФК.08 

 

ПРН 17. Уміє оцінювати зміст, джерела, форми і 

якість надання інформації, здійснювати її 

повноцінне і критичне тлумачення з урахуванням 

особливостей сприймання мови різних медіа. 

ЗК.01  

ЗК.10 

ЗК.03 

 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення 90% науково-педагогічних працівників, залучених до 

викладання навчальних дисциплін зі спеціальності 014 

Середня освіта (інформатика) мають наукові ступені та 

вчені звання.  

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчально-матеріальна база факультету складається з 

аудиторій, навчальних лабораторій (які оснащені 

сучасними комп’ютерними засобами та програмним 

забезпеченням), методичних кабінетів, які розміщені в 

спорудах, що відповідають існуючим санітарно-технічним 

та протипожежним нормам. Забезпеченість навчальними 

приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, 

мультимедійним обладнанням відповідає потребам. Наявна 

вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, 

кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. Для 

проведення практичних і лабораторних робіт, 

інформаційного пошуку та обробки результатів наявні 

спеціалізовані комп’ютерні класи факультету з необхідним 

програмним забезпеченням та необмеженим відкритим 

доступом до Інтернет-мереж 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Інформаційне забезпечення: бібліотечний ресурс (фахова 

література, вітчизняні та закордонні фахові періодичні 

видання, в тому числі в електронному вигляді), 

електронний репозитарій, доступ до баз даних періодичних 

наукових видань, наявність веб-сайту ХНПУ імені 

Г.С.Сковороди, система дистанційного навчання 



 

MOODLE, до якої мають доступ усі зареєстровані 

викладачі та студенти. 

Навчально-методичне забезпечення: опис освітньої 

програми, начальний план, робочий навчальний план, 

робочі програми, комплекси навчально-методичного 

забезпечення, навчальні матеріали з кожної дисципліни 

навчального плану, програми практичної підготовки, 

робочі програм практик, методичні матеріали для 

проведення атестації здобувачів.  

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Харківським 

національним педагогічним університетом імені 

Г.С.Сковороди та вищими навчальними закладами 

зарубіжних країн-партнерів 

Міжнародна 

кредитна мобільність  

На основі двосторонніх договорів між Харківським 

національним педагогічним університетом імені 

Г.С.Сковороди та вищими навчальними закладами 

зарубіжних країн-партнерів. Здобувачі мають можливість 

пройти онлайн-курси на платформах Prometheus, Coursera; 

долучатися до програм Erasmus+, Fulbright Research and 

Development Program 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Наявна можливість для фізичних осіб 

 

2. Структурно-логічна схема  

2.1. Перелік освітніх компонентів  

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

роботи, практики, кваліфікаційна 

робота). 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Форма 

підсумкового 

контролю 

І. Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл дисциплін загальної підготовки 

ЗПН.01 Інформаційно-педагогічні студії 5 екзамен 

ЗПН.02 Психологія (за професійним 

спрямуванням) 

3 екзамен 

ЗНП.03 Філософія освіти 3 екзамен 

ЗНП.04 Іноземна мова 3 екзамен 

Цикл професійної підготовки 

ППН.01 Проектування дидактичних 

електронних ресурсів 
4 

залік 

ППН.02 Методика навчання інформатики у 

профільній та вищій школі 
6 

екзамен 

ППН.03 Практикум з програмування 6 екзамен 

ППН.04 Основи штучного інтелекту 3 екзамен 



 

ППН.05 Основи медіатехнологій 4 залік 

ППН.06 Кваліметрія і діагностика 

навчального процесу 
4 

екзамен 

ППН.07 Графічний дизайн 3 залік 

Практична підготовка 

ПП.01 Педагогічна практика  у закладах 

профільної та спеціалізованої 

середньої освіти 

7,5 

залік 

ПП.02 Науково-дослідна практика 6 залік 

ПП.03 Наукове дослідження 5 екзамен 

ВБ             Дисципліни за вибором здобувача 

 Цикл загальної підготовки   

 Дисципліна за вибором здобувача 3  

 Цикл професійної підготовки   

 Дисципліни за вибором здобувача 20  

 Загальний обсяг дисциплін за 

вибором 
23 

 

2.2. Структурно-логічна схема вивчення освітніх компонентів  

 

 

Курс Семестр Види навчальної діяльності 

1 1 ЗПН.01 (3 кр.), ЗПН.02 (3 кр.), ППН.02(3 кр.), 

ППН.03(3 кр.), ППН.07(3 кр.),  ВБ (8 кр.) 

2 ЗРН.03 (3 КР), ЗПН.04 (3 кр.),  ППН.01(4 кр.), 

ППН.02(3 кр.), ППН.03(3 кр.), ППН.05(4 кр.), ВБ (8 

кр.), ПП.01(7,5 кр.), 

2 3 ППН.04(3 кр.), ППН.06(4 кр.), ВБ (8 кр.), ПП.02(6 

кр.), ПП.03(5 кр.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційно-

педагогічні студії 

Філософія освіти Психологія Іноземна мова 

Проектування 

дидактичних 

електронних ресурсів 

Методика навчання 

інформатики у профільній 

школі 

Практикум з 

програмування 

Основи штучного 

інтелекту 

Кваліметрія і 

діагностика 

навчального процесу 

Педагогічна практика  у 

закладах загальної та 

спеціалізованої середньої 

освіти 

Науково-дослідна практика Наукове дослідження 

Основи 

медіатехнологій 
Графічний дизайн 



 

 

 

3. Форма  атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми зі спеціальності 014. Середня освіта 

(інформатика) проводиться відповідно до «Положення про організацію та 

проведення атестації на  здобуття освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр»». 

Форма атестації здобувачів вищої освіти: захист кваліфікаційної роботи  
 

 

 



 

 

 

1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
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ЗК.01 • • • • • • • • • • • • • • 

ЗК.02 • •   • • • • • • • • • • 

ЗК.03 • •  • • •   • • •  • • 

ЗК.04     • •   • • • •  • 

ЗК.05   • • • •   • • 
 

• • • 

ЗК.06 • • • • • •   • • • • • • 

ЗК.07. •    • •      • • • 

ЗК.08. •  • • • • • • • • • • • • 

ЗК.09. •    • •      • •  

ЗК.10 •  • • • •   •  • • • • 

ФК01 • •    •    • 
 

• • • 



 

ФК02     • • • • • • 
 

• • • 

ФК03 • •    • • •  • 
 

• • • 

ФК04 •    • •    • 
 

•  • 

ФК05. •    • •     
 

•   

ФК06. •    • •   • 
  

 • • 

ФК07. • •    •    • 
 

• • • 

ФК08. • • • • • • • • • • • • • • 

ФК9.        •  • • • • • 

 



 

 

2. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 
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ПРН.01      • • • 
• 

• •    

ПРН.02 • • •  • •   • 
  

•  • 

ПРН.03 • •    •    • 
 

•  • 

ПРН.04 •     •    
  

 • • 

ПРН.05   •     • • 
  

 •  

ПРН.06 • •   • •   • • 
 

• • • 

ПРН.07    • • • • • • • •    

ПРН.08    •    •  •     

ПРН.09      • • • • 
  

•   

ПРН.10 • •   • •   • • 
 

•  • 

ПРН.11 •     • •  • • 
 

   

ПРН.12 • •   • •     
 

•  • 



 

ПРН.13   • • • • • • • • 
 

• • • 

ПРН.14 • • • • • •    
  

• • • 

ПРН.15     •    • 
 

• • • • 

ПРН.16   •   •   • 
  

 •  

ПРН.17   •  • •   • 
  

 •  

 
 

 

 



 

 

 


