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I. Профіль освітньої програми «Математика в закладах освіти» 

зі спеціальності 014. Середня освіта (Математика) 

 Загальна характеристика 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

Фізико-математичний факультет 

Кафедра математики 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу  

Магістр 

Кваліфікація освітня: Магістр з середньої освіти (математика) 

Кваліфікація професійна: Магістр середньої освіти. Вчитель  

математики 

Офіційна назва 

освітньої програми 
«Математика в закладах освіти» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний, 

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці 

 

Наявність 

акредитації 

Акредитаційна комісія України. Сертифікат акредитації освітньої 

програми УД 21002724, дійсний до 01.07.2023 

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

рівень 

Передумови 
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в 

неї ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста. 

Мова викладання українська 

Термін дії освітньої 

програми 
2021 – 2022 рр. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

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

 

2. Мета освітньої програми: 

 

Метою освітньо-професійної програми є опанування здобувачами освіти загальних і 

фахових компетентностей для розв’язування комплексних проблем у професійно-

педагогічній діяльності вчителя математики та основ методології наукової та професійної 

педагогічної діяльності за спеціальністю; виконання завдань інноваційного характеру для 

оволодіння методологією дослідницької діяльності зі спеціальності, а також проведення 

власного дослідження та прилюдний захист його результатів. 

 

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


 

 

Характеристика освітньої програми  

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

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

Об’єкт вивчення: цілісний освітній процес, зокрема: основи 

наукових досліджень, педмайстерності, методики розвитку 

особистості учня; системи та методики навчання 

математичних дисциплін; системи та методики роботи зі 

шкільним колективом; підходи до формування вміння 

логічного, послідовного й аргументованого викладу думки; 

підходи до формування вміння та навичок самонавчання та 

самоорганізації; математичні моделі реальних явищ, об'єктів, 

систем й процесів; математичні методи, моделі, алгоритми та 

програмне забезпечення, що призначені для дослідження, 

аналізу, проєктування процесів і систем в різноманітних 

конкретних предметних галузях.  

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних застосувати 

математичні та психолого-педагогічні знання, вміння та 

навички для вирішення задач суспільства, зокрема: набуття 

студентами теоретичних та практичних знань, умінь, навичок 

за обраною спеціальністю, опанування загальних засад 

методології наукової та професійної педагогічної діяльності, 

формування загальних, спеціальних, професійних 

компетентностей, достатніх для ефективного розв’язування 

стандартних і нестандартних комплексних проблем у 

професійній педагогічній та дослідницько-інноваційній 

діяльності, виконання завдань інноваційного характеру для 

оволодіння методологією дослідницької діяльності зі 

спеціальності, а також проведення власного дослідження та 

прилюдний захист його результатів.  

Теоретичний зміст предметної галузі: педагогіка і 

психологія середньої освіти, математика і методика навчання 

математики у закладах загальної середньої освіти: цикл 

загальної підготовки; цикл професійної підготовки; цикл 

дисциплін вільного вибору студента; цикл практичної 

підготовки. 

Методи, методики та технології: аналіз та синтез; гнучкість 

мислення; групова робота; комунікація (інформаційно-

комунікаційні технології, популяризація); методи етичного 

виховання (дотримання етичних принципів; виховання 

розуміння важливості різноманіття та мультикультурність; 

критичне мислення, доручення, переконання, роз’яснення, 

етичні бесіди, лекцїї, конференцїї, диспути); методики 

вирішення математичних, педагогічних, наукових, соціально-

економічних задач за допомогою спеціалізованих методик, 

програмних засобів; інформаційні технології проведення 

комп’ютерного моделювання та обчислювального 

експерименту, інтелектуального аналізу даних; 

мультимедійне навчання; метод кейс-стаді (аналіз конкретних 

ситуацій); комп’ютерне програмоване навчання; інтерактивне 

навчання; дистанційне навчання; використання Інтернет-

технологій; використання офісного та спеціалізованого ПЗ, 

електронних посібників та підручників 



 

Інструментарії та обладнання: комп’ютерні й мережеві 

програмовані пристрої. 

Орієнтація програми Освітньо-професійна програма 
 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Математична освіта: формування фахівця із сучасним 

світоглядом і мисленням, який здатний здійснювати 

гармонійне виховання та навчання математики на засадах 

компетентнісного підходу.  

Ключові слова: освітньо-професійна програма, загальні і 

фахові компетентності, програмні результати навчання, 

професійно-педагогічна діяльність, первинна посада, зміст 

освіти, нормативна навчальна дисципліна, дисципліни за 

вибором студентів, атестація випускника, академічні права 

випускника 

Особливості програми Формування професійної компетентності здобувачів вищої 

освіти у галузі математики, а також готовності до проведення 

педагогічних досліджень, спрямованих на підвищення 

ефективності організації процесу навчання математики. 

Упровадження майбутнім фахівцем практичного аспекту 

компетентнісного, діяльнісного, проблемного та 

індивідуалізованого підходів до навчання математики 

забезпечує наявність педагогічної практики у старшій школі 

та науково-дослідної у ЗВО. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Перелік посад, які може займати випускник магістратури в 

системі загальної та вищої (спеціальної) математичної освіти 

для виконання педагогічної, навчально-виховної, науково-

методичної та організаційно-управлінської діяльності, 

зокрема, для викладання математики в ЗЗСО, здійснення 

освітньої діяльності на основі сучасних наукових досягнень 

педагогічної теорії та практики. Фахівець здатен виконувати 

професійну роботу за кодами ДК 003:2010: 33 – Фахівці в 

галузі освіти. 

Подальше навчання Можливість продовжити навчання за освітньо-науковою 

програмою ступеня доктора філософії за спеціальностями: 

014 Середня освіта (Математика); 011 Освітні, педагогічні 

науки; 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) . Набуття 

кваліфікацій за іншими освітніми програмами та 

спеціальностями (спеціалізаціями) у галузі вищої освіти 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, індивідуальнотворчий підхід, навчання 

через педагогічну практики. Викладання проводиться як у 

традиційному режимі, так із використанням елементів 

дистанційного навчання: лекцій (зокрема мультимедійні та 

інтерактивні 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, захист магістерської роботи. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

ІК 01. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

практичні завдання в галузі середньої освіти, що передбачає 

застосування концептуальних методів освітніх наук, 

психології, теорії та методики навчання математики і 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов 

організації освітнього процесу в закладах середньої освіти. 

Загальні компетентності ЗК 1. Здатність удосконалювати та розвивати свій 

загальноінтелектуальний і загальнокультурний рівень. 

ЗК 2. Готовність використовувати знання сучасних проблем 

математичної науки та освіти при вирішенні освітніх і 

професійних задач. 

ЗК 3. Здатність до самостійного освоєння нових 

математичнів методів дослідження, до зміни наукового 

профілю своєї професійної діяльності. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-

діловому рівні; володіти навичками нормативного 

літературного мовлення (його усною та писемною формою) в 

різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 

продукування власних програм комунікативної поведінки, 

адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній 

взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. 

ЗК 5. Здатність формувати ресурсно-інформаційні бази для 

вирішення професійних задач. 

ЗК 6. Здатність самостійно здобувати знання та уміння 

(використовуючи ІТ), у зокрема, у нових галузях знань, 

безпосередньо не пов’язаних зі сферою діяльності. 

ЗК 7. Готовність працювати з текстами професійної 

спрямованості іноземною мовою. 

ЗК 8. Готовність здійснювати професійну комунікацію на 

українській, російській та іноземній мовах. 

ЗК 9. Здатність здійснювати професійну та особистісну 

самоосвіту, проєктувати подальший освітній маршрут і 

професійну кар’єру. 

ЗК 10. Здатність застосовувати сучасні методики та 

технології навчання математики на різних освітніх щаблях у 

різних освітніх установах. 

ЗК 11. Готовність використовувати сучасні технології 

діагностики та оцінювання якості освітнього процесу. 

ЗК 12. Здатність формувати освітнє середовище та 

використовувати свої здатності в реалізації задач 

інноваційної освітньої політики. 

ЗК 13. Здатність керувати дослідницькою роботою учнів та 

готовність самостійно здійснювати наукове дослідження з 

використанням сучасних методів. 

ЗК 14. Здатність аналізувати результати наукових досліджень 

і застосовувати їх при вирішенні конкретних освітніх і 

дослідницьких задач. 

 



 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Готовність до розробки та реалізації методичних 

моделей, методики, технологій і прийомів навчання, до 

аналізу результатів процесу їхнього використання в освітніх 

закладах різних типів. 

ФК 2. Готовність до систематизації, узагальнення та 

поширення методичного досвіду (вітчизняного та 

закордонного) у математичній галузі. 

ФК 3. Готовність вивчати стан і потенціал керованої системи 

та її макро- і мікрооточення шляхом використання комплексу 

методів стратегічного та оперативного аналізу. 

ФК 4. Готовність досліджувати, проєктувати, організовувати 

та оцінювати реалізацію управлінського процесу з 

використанням інноваційних технологій менеджменту, що 

відповідають загальним і специфічним закономірностям 

розвитку керованої системи. 

ФК 5. Готовність організовувати командну роботу для 

вирішення задач розвитку освітньої установи, реалізації 

дослідно-експериментальної роботи. 

ФК 6. Готовність використовувати індивідуальні та групові 

технології прийняття рішень у керуванні освітньою 

установою, опираючись на вітчизняний і закордонний досвід.  

ФК 7. Готовність до здійснення педагогічного проєктування 

освітнього середовища, освітніх програм і індивідуальних 

освітніх маршрутів учнів з математики. 

ФК 8. Здатність проєктувати форми та методи контролю 

якості освіти, а також різні види контрольно-вимірювальних 

матеріалів, у тому числі, на основі інформаційних технологій 

і на основі застосування закордонного досвіду. 

ФК 9. Готовність проєктувати новий навчальний зміст з 

математики, технології та конкретні методики навчання.  

ФК 10. Здатність вивчати та формувати культурні потреби та 

підвищувати культурно-освітній рівень різних груп 

населення 

ФК 11. Готовність розробляти стратегії просвітницької 

діяльності. 

ФК 12. Здатність розробляти та реалізовувати просвітницькі 

програми з метою популяризації математичних знань і 

культурних традицій. 

ФК 13. Готовність до використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій для вирішення культурно-освітніх 

задач. 

ФК 14. Здатність до пошуку, критичного аналізу, 

узагальнення та систематизації наукової інформації, до 

постановки цілей дослідження та вибору оптимальних шляхів 

і методів їхнього досягнення в математиці. 

ФК 15. Володіння методами математики на основі знань 

фундаментальних фізико-математичних дисциплін. 

 

7. Програмні результати навчання 

ПРН 1. Володіти законодавчою базою щодо завдань, цілей, принципів, засад 

функціонування зальної середньої освіти в Україні. 

ПРН 2. Знати нормативно-правові документи, що регламентують діяльність ЗЗСО; 



 

напрями діяльності вчителя; права і обов’язки суб’єктів освітнього процесу ЗЗСО; обсяг 

і функції роботи вчителя. 

ПРН 3. Знати сучасні концепції, завдання, зміст, методи, організаційні форми і засоби 

загальної середньої освіти; особливості та інструментарій психолого-педагогічного 

супроводу освітнього процесу з математики. 

ПРН 4. Уміти аналізувати і застосовувати сучасні підходи до навчання, розвитку, 

виховання й соціалізації учнів, що визначені Державним стандартом загальної середньої 

освіти, Концепцією «Нова українська школа». 

ПРН 5. Знати правила трудового розпорядку, тривалість і розподіл трудового часу; 

основні права, обов’язки, соціальний захист та відповідальність учителя. 

ПРН 6. Аналізувати історію створення і формування світової наукової думки, етапи її 

становлення, тенденції розвитку.  

ПРН 7. Використовувати досягнення сучасної науки для здійснення аналізу стану 

наукової літератури з фаху; використовувати новітні досягнення науки у власних 

наукових дослідженнях. 

ПРН 8. Планувати педагогічну діяльність, визначати і обґрунтовувати педагогічні задачі; 

вибирати комплекс ефективних систем та педагогічних технологій. 

ПРН 9. Володіти методами і прийомами навчання математики у школі. 

ПРН 10. Володіти загальними методичними схемами формування правил-орієнтирів 

розв’язування математичних задач. 

ПРН 11. Знати концептуальні засади шкільної освіти в галузі математики, цілі і завдання 

навчання математики в основній школі. 

ПРН 12. Розв’язувати задачі різних рівнів складності курсу математики основної школи. 

ПРН 13. Демонструвати вміння спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово. 

ПРН 14. Застосовувати основні теоретичні положення методики навчання математики на 

рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми. 

ПРН 15. Проєктувати і проводити на належному рівні урок математики в основній 

школі. 

ПРН 16. Демонструвати знання фактичного матеріалу шкільного курсу математики та 

володіння методикою її навчання. 

ПРН 17. Аналізувати, проєктувати, впроваджувати та вдосконалювати навчально-

методичне оснащення навчання математики.  

ПРН 18. Здійснювати методичний аналіз навчального матеріалу шкільних підручників з 

математики. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Керівник проєктної групи (гарант освітньої програми) та викладацький 

склад, який забезпечує її реалізацію, відповідають вимогам, 

визначеними Ліцензійними умовами впровадження освітньої діяльності 

закладів освіти. До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники університету з науковими ступенями та/або вченими 

званнями. З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники регулярно проходять стажування. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Наявна матеріально-технічна база повністю дозволяє забезпечити 

успішну організацію освітнього процесу за ОП «Математика в закладах 

освіти». 

Виконання програм навчальних дисциплін у повному обсязі 

забезпечується матеріально-технічним оснащенням кабінетів і 

лабораторій, компʼютерних класів з доступом до мережі Інтернет, що 

створюють умови для набуття студентами фахових компетентностей зі 

спеціальності 014 Середня освіта (математика). Здобувачі освіти 

забезпечуються гуртожитками. Функціонують спортивний зал, 



 

спортивні майданчики, різноманітні спортивні секції і культурні Центри. 

Пункти харчування пропонують якісне меню. 

Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 

- офіційний сайт ХНПУ імені Г.С. Сковороди: http://pu.ac.kharkov.ua/ 

- сайт дистанційної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди: 

http://lms.hnpu.edu.ua/moodle/my/ 

- фізико-математичного факультету: 

http://pu.ac.kharkov.ua/uk/division/fizyko-matematychnyy-fakultet 

- кафедри математики http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-matematyky 

- точки бездротового доступу Інтернет; 

- наукова бібліотека, читальні зали; 

- навчально-інформаційний портал на базі платформи Moodle 

(http://lms.hnpu.edu.ua),  

- електронний архів-репозитарій ХНПУ імені Г.С. Сковороди 

http://nauka.hnpu.edu.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%

D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-

%D1%85%D0%BD%D0%BF%D1%83/;  

- сайті наукових праць (http://nauka.hnpu.edu.ua),  

- електронній бібліотеці (http://lib.hnpu.edu.ua) 

навчально-методичні комплекси дисциплін; програми практик. 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Оцінювання результатів навчання та академічних досягнень приведено у 

відповідність до європейської кредитної системи і співвідносне із 

національною шкалою оцінювання, що уможливлює взаємозарахування 

кредитів між різними університетами країни. Обсяг одного кредиту – 30 

годин. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність  

На основі двосторонніх партнерських угод (договорів) про 

співробітництво між ХНПУ імені Г. С. Сковороди та закладами вищої 

освіти зарубіжних країн-партнерів здійснюється співпраця з 

впровадження міжнародної мобільності. Здобувачі мають можливість 

пройти онлайн-курси на платформі Prometheus, Intela, IBM, Coursera; 

долучатися до програм Erasmus+, Fulbright Research and Development 

Program. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

У межах ліцензійного обсягу спеціальності та за умови попередньої 

мовленнєвої підготовки 

 

 

 

 

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 Іспит 

ЗПН.02 Психологія (за професійним 3 Іспит 

http://pu.ac.kharkov.ua/
http://lms.hnpu.edu.ua/moodle/my/
http://pu.ac.kharkov.ua/uk/division/fizyko-matematychnyy-fakultet#overlay-context=uk/struktura
http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-matematyky
http://lms.hnpu.edu.ua/
http://nauka.hnpu.edu.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%85%D0%BD%D0%BF%D1%83/
http://nauka.hnpu.edu.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%85%D0%BD%D0%BF%D1%83/
http://nauka.hnpu.edu.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%85%D0%BD%D0%BF%D1%83/
http://nauka.hnpu.edu.ua/
http://lib.hnpu.edu.ua/


 

спрямуванням) 

ЗНП.03 Філософія освіти 3 Іспит 

ЗНП.04 Іноземна мова 3 Іспит 

Цикл дисциплін професійної підготовки 

ППН.01 
Методика навчання математики в 

Новій українській школі 
7 Іспит 

ППН.02 Методологія та історія математики 4 Залік 

ППН.03 
Елементарна математика з точки зору 

вищої математики 
5 Іспит 

ППН.04 
Вибрані питання математичного 

аналізу 
8 Іспит 

ППН.05 Вибрані питання алгебри та геометрії 6 Іспит 

 ІІ. Вибіркові компоненти ОП 

 

Дисципліни за вибором здобувачів 

освіти: 

Культура міжнародного ділового 

спілкування/ 

Глобальні проблеми сучасності/ 

Права людини та їх захист/ 

Медіація та комунікативний 

менеджмент/ 

Історико-культурні родзинки 

Слобожанщини/ 

Кримінально-правовий захист 

особистих та соціально-економічних 

прав людини/ 

Франдайзенгова діяльність в освіті/ 

Політична іміджелогія/ 

Психологія ефективної комунікації/ 

Волонтерські ініціативи та грантові 

програми/ 

Сучасні теорії глобалізації/ 

Психологія лідерства/ 

Право соціального забезпечення 

населення України 

3  

 

Цикл професійної підготовки: 

Блок «Математика професійна» 

Освітні програми підготовки вчителя 

математики в країнах ЄС 

Олімпіадні задачі з математики 

Математична складова дослідження 

PISA 

Блок «Математика для 

гуманітаріїв» 
Методи математичної статистики в 

педагогічних дослідженнях 
Математичні задачі: розв’язування та 

використання за допомогою ІКТ  
Основи педагогічних вимірювань та 

20  



 

моніторинг якості освіти 

 

 Загальний обсяг 23  

 ІІІ. Практична підготовка  

ПП.01  

Педагогічна практика у закладах 

профільної та спеціалізованої  

середньої освіти 

7,5 залік 

ПП.02 Науково-дослідна практика 6 залік 

Загальний обсяг освітньої програми, 

у тому числі обов΄язкові компоненти 

 вибіркові компоненти 

90 

67 

23 

 



 

 

 

2.2. Структурно-логічна схема вивчення освітніх компонентів (Б) 

 

 

Курс Семестр Види навчальної діяльності 

1 1 ЗПН.01 (5 кр.), ЗПН.02 (3 кр.), ППН.04 (5 кр.) 

2 ЗПН.03 (3 кр.), ЗПН.04 (3 кр.), ППН.01(3,5 кр.), 

ППН.02 (3 кр.), ППН.05 (4 кр.), ПП.02 (7,5 кр.) 

2 3 ППН.01(3,5 кр.), ППН.03(6 кр.), ПП.02 (6 кр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

роботи, практики, кваліфікаційна 

робота). 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Розподіл по 

семестрах 

І. Обов’язкові компоненти ОП 

Цикл дисциплін загальної підготовки 

ЗПН.01 Інформаційно-педагогічні студії 5 І 

ЗПН.02 
Психологія (за професійним 

спрямуванням) 
3 І 

ЗНП.03 Філософія освіти 3 ІІ 

ЗНП.04 Іноземна мова 3 ІІ 

Цикл професійної підготовки 

ППН.01 
Методика навчання математики в 

Новій українській школі 
7 ІІ,ІІІ 

ППН.02 Методологія та історія математики 3 ІІ 

ППН.03 
Елементарна математика з точки зору 

вищої математики 
6 ІІІ 

ППН.04 
Вибрані питання математичного 

аналізу 
5 І 

ППН.05 Вибрані питання алгебри та геометрії 4 ІІ 

 ІІ. Вибіркові компоненти ОП 

 Дисципліни за вибором студентів 

 ІІІ. Практична підготовка 

ПП.01  

Педагогічна практика у закладах 

профільної та спеціалізованої  

середньої освіти 

7,5 ІІ 

ПП.02 Науково-дослідна практика 6 ІІІ 

Загальний обсяг освітньої програми, 

у тому числі обов΄язкові компоненти 

 вибіркові компоненти 

90 

67 

23 

 



 

 

 

2.2. Структурно-логічна схема вивчення освітніх компонентів (А) 

Цикл дисциплін загальної підготовки 

 

                                                

 

 

 

Цикл професійної підготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична підготовка 

 

 

Філософія 

освіти 

Інформаційно-

педагогічні студії 

Психологія  

(за професійним 

спрямуванням) 

Іноземна мова 

Методика навчання в НУШ 

Елементарна математика з 

точки зору вищої математики 

Вибрані питання алгебри 

та геометрії 

Вибрані питання 

математичного аналізу 

Методологія та історія 

математики 

Педагогічна практика у закладах профільної та 

спеціалізованої  середньої освіти 

Науково-дослідна практика 



 

 

3. Форма  атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта 

(Математика) проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та 

завершується видачею документа державного зразка про присудження йому ступеня 

магістра із присвоєння кваліфікації: «Магістр середньої освіти. Вчитель  математики». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



 

 

1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 
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ІК • • • • • • • • • 
ЗК.01 • • • • • • • • • 
ЗК.02 •    •     
ЗК.03 •    • •    
ЗК.04    •      
ЗК.05     • •    
ЗК.06     • • • • • 
ЗК.07    •      
ЗК.08 • • • • • • • • • 
ЗК.09 • • • • • • • • • 
ЗК.10     • •    
ЗК.11     • •    
ЗК.12     • •    
ЗК.13      •    
ЗК.14 •    •     
ФК01     • • •   
ФК02     • • • • • 
ФК03 • •        
ФК04 •    •     
ФК05.     •     
ФК06.     • •    
ФК07. • •   • •    
ФК08. • •   • •    
ФК09. • •      • • 
ФК10. • • • •  • •   
ФК11. •         
ФК12. • • •  • • • • • 
ФК13. • •   • • • • • 
ФК14     • • • • • 
ФК15     • •    



 

 

 

 

 

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     • • • • • 
ПРН.18 •    • •    

 

 

 

Гарант освітньої програми: 

кандидат педагогічних наук, професор        Є. П. Нелін 


