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Профіль освітньо-професійної програми «Освітологія» 

зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу  

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди,  

кафедра педагогіки  

 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь, що присвоюється: Магістр. 

Кваліфікація освітня: Магістр освіти. 

Кваліфікація професійна: 

Викладач, методист, консультант, експерт у 

галузі освіти. 

 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітологія 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний ступінь, 90 

кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 4 місяці. 

Наявність акредитації Акредитація первинна 

Цикл/рівень  НРК України – 7 рівень; 

FQ-EHEA – другий цикл; 

EQF-LLL – 7 рівень. 

Передумови Наявність освітнього рівня «бакалавр»/ 

«спеціаліст»/«магістр» 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2021-2023 рр. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://hnpu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних 

створювати освітні моделі, контент групового і персоналізованого навчання, 

систем зворотнього зв’язку «педагог – здобувач – споживач освітньої 

послуги», здійснювати моніторинг, експертизу, супервізію в освіті. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

Галузь 01 Освіта/Педагогіка,  

спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна, в межах якої можлива 

фахова, викладацька кар’єра 

Основний фокус освітньої Програма спрямована на оволодіння 



програми та спеціалізації фундаментальними та прикладними знаннями 

у галузі 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 

011 Освітні, педагогічні науки. 

Ключові слова: проєктування освітнього 

процесу, педагогічне дослідження, професійне 

спілкування, супервізія, моніторинг, освітні 

вимірювання, експертиза, заклади формальної 

і неформальної освіти. 

Особливості програми Опанування освітньо-професійної програми 

можливе ресурсами денної і заочної форм 

навчання. 

Освітньо-професійна програма (90 кредитів 

ЄКТС) передбачає цикли підготовки (цикл 

загальної підготовки, цикл професійної 

підготовки, цикл дисциплін вільного вибору, 

педагогічна й науково-дослідна практики, 

підготовка кваліфікаційної роботи), що 

дозволяють досягти програмних результатів 

навчання і забезпечити 

конкурентоспроможність випускників на 

ринку освітніх послуг. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування  

та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати у структурах 

організацій та підприємств, які забезпечують 

навчання, підвищення кваліфікації 

працівників; викладачем; педагогом-

інструктором виробничого навчання; 

менеджером у сфері надання інформації; 

інспектором навчальних закладів; менеджером 

з організації консультативних послуг, 

методистом позашкільного закладу, 

методистом професійно-технічного закладу 

освіти; завідувачем практики (виробничої, 

навчальної), начальником навчального пункту; 

керівником самодіяльного об'єднання (клубу 

за інтересами), методистом заочних відділень. 

Згідно з Національним класифікатором 

професій ДК 003: 2010, з урахуванням наказу 

від 15 лютого 2019 року N 259 «Про 

затвердження Зміни N 8 до національного 

класифікатора ДК 003:2010» фахівці, які 

здобули освіту за освітньою програмою:  

23 Викладачі 

231 Викладачі університетів та вищих 



навчальних закладів 

232 Викладачі середніх навчальних закладів 

235 Інші професіонали в галузі навчання 

2351 Професіонали в галузі методів навчання 

2359 Інші професіонали в галузі навчання 

2310.2 Асистент 

2310.2 Викладач вищого навчального закладу 

2320 Викладач професійного навчально-

виховного закладу 

2320 Викладач професійно-технічного 

навчального закладу 

2351.1 Молодший науковий співробітник 

(методи навчання) 

2351.1 Науковий співробітник (методи 

навчання) 

2351.1 Науковий співробітник-консультант 

(методи навчання) 

2351.2 Викладач (методи навчання) 

2351.2 Методист 

2359.1 Молодший науковий співробітник (в 

інших галузях навчання) 

2359.1 Науковий співробітник (в інших 

галузях навчання) 

2359.1 Науковий співробітник-консультант (в 

інших галузях навчання) 

2359.2 Лектор 

1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та 

виробничого навчання  

1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, 

відпочинку та спорту 

1238 Керівники проектів та програм 

2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, 

ефективність господарської діяльності, 

раціоналізація виробництва, інтелектуальна 

власність) 

315 Інспектори з безпеки та якості  

3444 Інспектори з ліцензій 

Подальше навчання Можливість навчання за освітньо-науковими 

програмами третього рівня вищої освіти та 

здобуття наукового ступеня «доктор 

філософії»; опанування інших освітніх 

програм; участь у грантових проєктах, 

держбюджетних програмах; самонавчання, що 

передбачає набуття додаткових 

компетентностей. 



5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване 

навчання через дослідження, реалізація якого 

передбачає розвиток загальних та спеціальних 

компетентностей у процесі навчально-

пізнавальниої діяльності під час аудиторних 

занять, викладацької практики та науково-

дослідної роботи здобувачів, ініціативного 

самонавчання, з елементами дуального 

навчання. 

Форми освітнього процесу: лекції, семінарські, 

практичні заняття; самостійна робота; 

практична підготовка; контрольні заходи 

тощо. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

здійснюється за національною шкалою, за 100 

бальною шкалою та оцінками ЄКТС. 

Види контрою: попередній, поточний, 

модульний, підсумковий, самоконтроль. 

Форми контрою: усне та письмове опитування, 

тестові завдання, есе, презентації, захист звітів 

з практик, захист кваліфікаційної роботи, 

заліки, іспити. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність особи розв’язувати складні 

професійні задачі забезпечення якості 

навчання і викладання, педагогічного 

супроводу учасників освітнього процесу, 

організації експертизи освітньої діяльності, 

проведення досліджень і впровадження їх 

результатів в інноваційну практику, що 

характеризуються невизначеністю умов і 

вимог. 

Загальні компетентності ЗК 1 Здатність мислити аналітично, критично, 

стратегічно; 

ЗК2 Здатність працювати творчо, соціально 

відповідально, виявляти ініціативу і 

підприємливість, діяти в новій ситуації; 

ЗК3 Здатність самостійно виконувати 

завдання, розв’язувати професійні задачі 

комплексно, на міждисциплінарному рівні, 

адаптуватися в новій ситуації; 

ЗК4 Здатність гармонізувати групову 

взаємодію учасників освітнього процесу, 

виявляти лідерство, використовувати сучасні 



технології управління;  

ЗК5 Здатність формувати партнерські 

відносини, підтримувати і оцінювати соціальні 

звички, виявляти повагу різноманітності та 

мультикультурності; 

ЗК6 Здатність комунікувати рідною та 

іноземними мовами з дотриманням етичних 

норм і принципів академічної доброчесності;  

ЗК7 Здатність до академічної мобільності і 

конструктивної міжнародної співпраці з 

професійними спільнотами; 

ЗК8 Здатність до рефлексії і розвитку 

емоційного інтелекту учасників освітнього 

процесу, доцільного використання способів 

мотивації досягнення спільної мети;  

ЗК9 Здатність до навчання впродовж життя, 

проєктування особистісного і професійного 

розвитку; 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

спеціальності (СК) 

СК10 Здатність розуміти цілі, цінності, ідеали, 

результати і ризики освіти, вимоги до 

компетентного фахівця в галузі знань 

Освіта/Педагогіка;  

СК11 Здатність здійснювати управління 

освітнім процесом на засадах соціального 

партнерства, стратегічного планування, 

визначати стан і перспективи розвитку закладу 

освіти, розробляти і реалізовувати 

процесуальні карти забезпечення якості освіти 

в межах чинного нормативно-правового поля; 

СК12 Здатність демонструвати культуру і 

техніку мовлення (усно і письмово) під час 

підготовки і оприлюднення наукових 

доповідей, педагогічної дискусії, полеміки у 

широкій професійній спільноті з метою 

популяризації власного педагогічного досвіду і 

результатів наукових досліджень; 

СК13 Здатність користуватися сучасними 

освітніми ресурсами (фондами бібліотек, 

мережевими ресурсами, ІКТ, програмним 

забезпеченням освітніх платформ, ресурсами 

електронного навчання), управляти 

інформаційними потоками з метою 

забезпечення змістових, організаційно-

методичних компонент педагогічного процесу, 

моніторингу якості освіти, проведення 



досліджень в галузі знань Освіта/Педагогіка;  

СК14 Здатність створювати освітній контент за 

рівнями Національної рамки кваліфікації, 

добирати відкриті й проєктувати власні 

ресурси для його реалізації;  

СК15 Здатність усвідомлювати суть основних 

закономірностей психічного розвитку людини, 

виявляти та використовувати в 

практичній/дослідницькій діяльності 

психологічні характеристики вікових періодів, 

методи психології розвитку;  

СК16 Здатність критично оцінювати й 

порівнювати ефективність різних 

технологічних рішень в організації освітнього 

процесу, добирати інструменти для навчання 

(очного, заочного, опосередкованого 

дистанційним форматом), формувати матрицю 

відповідності компетентностей і програмних 

результатів навчання; 

СК17 Здатність інтегрувати електронне 

навчання в освітнє середовище, 

використовувати сучасні цифрові інструменти, 

технології і ресурси в процесі навчання та/або 

дослідницькій діяльності; 

СК18 Здатність розробляти і реалізовувати 

освітні й педагогічні проєкти в нових умовах з 

урахуванням соціального, гендерного та 

вікового розмаїття учасників освітнього 

процесу;  

СК19 Здатність забезпечувати науковий, 

методичний супровід продуктивної 

педагогічної діяльності; 

СК20 Здатність синтезувати інформацію про 

теоретичні і практичні моделі світового 

освітянського досвіду під час розроблення і 

втілення науково обґрунтованих пропозицій 

підвищення якості навчання і викладання в 

закладах формальної і неформальної освіти; 

СК21 Здатність створювати індивідуалізоване 

навчальне і/або підтримуюче середовище, 

розширювати коло соціального партнерства в 

освіті;  

СК22 Здатність здійснювати педагогічну 

діагностику й моніторинг різних аспектів 

педагогічного процесу, застосовувати  



інструменти освітніх вимірювань, технології 

критичного мислення; 

СК23 Здатність проводити експертизу якості 

навчання й викладання відповідно до чинних 

вимог ліцензування й акредитації, здійснювати 

поточне коригування освітньої/педагогічної 

діяльності закладу освіти;  

СК24 Здатність створювати середовище 

особистісного і професійного розвитку 

учасників освітнього процесу, застосовувати 

інструменти й технології тьюторства, 

коучингу, координації, фасилітації, 

запобігання, прогнозування, підтримки 

освітніх стартапів; 

СК25 Здатність створювати просвітницькі 

програми, залучати до їх реалізації 

стейкхолдерів. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання за спеціальністю 

ПРН1 Продемонструвати знання нормативно-

правової бази в галузі освіти, змісту освітніх 

стандартів, процедур розроблення й реалізації 

освітніх програм, вимог до проведення 

ліцензування й акредитації освітньої 

діяльності на різних рівнях освіти; 

ПРН2 Продемонструвати уміння приймати 

обґрунтовані управлінські рішення, генерувати 

підприємницькі ідеї, використовувати бізнес-

технології у процесі розроблення й реалізації 

освітніх та/або педагогічних проєктів, нести за 

них відповідальність; 

ПРН3 Продемонструвати знання особливостей 

психічної діяльності, динаміки та чинників 

розвитку психічних функцій на різних етапах 

онтогенезу; 

ПРН4 Продемонструвати уміння створювати і 

підтримувати психологічно безпечне освітнє 

середовище, зокрема віртуальне, модерувати 

навчальні та/або робочі процеси; 

ПРН5 Продемонструвати уміння визначати 

структуру власної діяльності, рівні вчинкової 

активності учасників освітнього процесу, 

аналізувати психолого-педагогічні ситуації з 

позицій вікової психології, інтерпретувати 

результати педагогічного експерименту; 

ПРН6 Усвідомлювати й розуміти 



методологічні функції філософії освіти, 

процеси інтеграції, глобалізації, 

інформатизації в галузі освіти, технологію 

організації наукових досліджень; 

ПРН7 Мислити критично, застосовувати 

методи науково-педагогічних досліджень у 

комплексі, інтерпретуючи й узагальнюючи 

результати професійної/дослідницької 

діяльності; 

ПРН8 Свідомо і відповідально застосовувати 

базові знання вимог українського правопису та 

інших стандартів державної/іноземної мов у 

професійній діяльності і презентації 

результатів наукових досліджень;  

ПРН9 Продемонструвати уміння 

організовувати педагогічне спілкування, 

доносити до широкого загалу власну 

громадянську та соціальну позицію; 

ПРН10 Уміти грамотно із використанням 

сучасних форм і конструктів писемного 

мовлення формувати зміст наукових 

доповідей, публікацій, матеріалів виступів із 

дотриманням принципів академічної 

доброчесності;  

ПРН11 Продемонструвати розуміння 

теоретичних  і прикладних основ процесів 

навчання, виховання, формування, розвитку, 

соціалізації особистості, знання основних 

педагогічних концепцій, закономірностей і 

принципів дидактики, основ моделювання 

дидактичних систем;  

ПРН12 Уміння визначати цілі навчання, 

створювати освітній контент, добирати методи 

і засоби навчання на основі цілей і змісту,  

здійснювати науковий, методичний супровід 

навчально-пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти і професійного розвитку колег; 

ПРН13 Продемонструвати уміння планувати й 

добирати ефективні шляхи підвищення 

педагогічної майстерності, професійної 

кваліфікації, сертифікації; 

ПРН14 Уміти проєктувати освітні програми, 

педагогічні технології, способи і засоби 

педагогічної діяльності, освітнє середовище 

закладу формальної та/або неформальної 



освіти; 

ПРН15 Уміти визначати цілі освітніх проектів, 

способи, умови, ресурси їх досягнення, 

прогнозувати результати і соціокультурні 

наслідки реалізації  

ПРН16 Продемонструвати знання 

концептуальних засад супервізії, способів  

забезпечення науково-методичного супроводу 

продуктивної педагогічної діяльності для 

досягнення особистісних, предметних і 

метапредметних результатів; 

ПРН17 Продемонструвати уміння доцільно 

використовувати інструменти і техніки 

коучингу, взаємодіяти з учасниками освітнього 

процесу і соціальними партнерами на 

паритетних засадах, толерантно сприймати 

соціальне, етноконфесійне й культурне 

розмаїття;  

ПРН18 Продемонструвати знання цифрових / 

технологічних інструментів навчання, уміти 

визначати їхній освітній потенціал, 

ефективність залежно від змісту навчання, 

цільової аудиторії; 

ПРН19 Застосовувати ресурси аудіовізуальних 

і інтерактивних засобів навчання, сучасних 

педагогічних технологій продуктивного, 

диференційованого, розвивального навчання, 

продукувати способи використання освітнього 

контенту засобами медіа, основи роботи з 

текстовими редакторами, браузерами, 

мультимедійним устаткуванням, іншими 

освітніми інструментами; 

ПРН20 Продемонструвати знання 

фундаментальних і прикладних розробок у 

галузі освіти провідних країн світу, уміти 

пояснювати логіку освітніх реформ в Україні;  

ПРН21 Продемонструвати уміння 

інтерпретувати і використовувати критично 

осмислені науково-педагогічні теорії освітніх 

систем провідних країн світу для розв’язання 

практичних та/або науково-дослідницьких 

завдань 

ПРН22 Продемонструвати уміння визначати 

якісні та кількісні параметри педагогічного 

оцінювання для внутрішнього забезпечення 



якості освіти, брати участь в інституційному 

забезпеченні самооцінювання освітньої 

діяльності на основі відповідних цифрових 

інструментів, оперувати технологіями збору та 

інтерпретації даних; 

ПРН23 Продемонструвати системне знання 

про принципи і порядок розроблення 

навчально-програмної документації, профілів 

освітніх програм; 

ПРН24 Продемонструвати уміння підготувати 

лізензійну і акредитаційну справи згідно з 

нормативними вимогами на отримання 

дозволу провадження освітньої діяльності; 

ПРН25 Продемонструвати уміння створювати 

професійний е-образ, власний імідж, 

реалізовувати життєві і кар’єрні цілі за 

принципом пріоритетності. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньої програми 

складає професорсько-викладацький склад 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Освітній процес 

здійснюють науково-педагогічні працівники 

кафедри педагогіки, інших профільних кафедр 

Університету – доктори і кандидати наук 

(100%). Керівник проєктної групи та 

викладацький склад, який забезпечує 

реалізацію ОП, відповідають вимогам, що 

визначені Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності закладів освіти. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Наявна матеріально-технічна база й 

інформаційні ресурси дозволяють забезпечити 

якісну організацію освітнього процесу за ОП 

«Освітологія». Реалізація робочих програм 

навчальних дисциплін згідно з навчальним 

планом у повному обсязі забезпечується 

матеріально-технічним оснащенням кабінетів, 

компʼютерних класів з доступом до мережі 

Інтернет, що створюють умови для набуття 

здобувачами загальних і спеціальних 

компетентностей зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки. Здобувачі освіти 

забезпечуються гуртожитками. Функціонують 

спортивний зал, спортивні майданчики, 

спортивні секції і культурний центр. Пункти 

харчування пропонують якісне меню. 



Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

- офіційний сайт ХНПУ імені Г.С. Сковороди: 

http://hnpu.edu.ua/ 

- сайт фізико-математичного факультету: 

http://hnpu.edu.ua/uk/division/fizyko-

matematychnyy-fakultet#overlay-

context=uk/struktura 

- сайт кафедри педагогіки: https://www.kaf-

pedagogy-hnpu.com/ 

- 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://dspace.hnpu.edu.ua/); 

- сайт наукової частини 

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

 

Освітня програма «Освітологія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

забезпечена на 100%: 

- навчальними програми дисциплін; 

- робочими програми дисциплін; 

- планами семінарських, практичних занять; 

- методичними вказівками до виконання 

самостійних робіт й тематикою контрольних 

робіт; 

- програмами практик; 

- методичними вказівками до виконання 

кваліфікаційної роботи; 

- критеріями оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів; 

- фаховими виданнями; 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Оцінювання результатів навчання приведено у 

відповідність до європейської кредитної 

системи і співвідносне із національною 

шкалою оцінювання, що уможливлює 

взаємозарахування кредитів між ЗВО України. 

Угоди про співпрацю між ЗВО відповідно до 

рамкових програм МОН України: 

 Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна; 

 Полтавський національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка; 



 Академія внутрішніх військ МВС України; 

 Сумський державний університет імені 

А.С. Макаренка; 

 Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет ім. Григорія 

Сковороди; 

 Тернопільський національний 

педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка; 

 Українська інженерно-педагогічна 

академія; 

 Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут»; 

 Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця; 

 Комунальний заклад «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 

Харківської обласної ради; 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди має укладені 

договори з 20 університетами світу, зокрема у 

межах спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки: 

 Угода щодо обміну між Ардаганським 

університетом (Туреччина) і ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди 

 Договір про співпрацю з Хебейським 

педагогічним університетом (КНР) 

 Угода про співпрацю з Мозирським 

державним педагогічним університетом імені 

І.П. Шамякіна (Білорусь)  

 Договір про співробітництво з Білоруським 

державним університетом (м. Мінськ)  

 Меморандум про співробітництво з 

Телавським державним педагогічним 

університетом імені Я.Гогебашвіллі (Грузія) 

 Бінхайським інститутом іноземних справ 

при Тянцзінському університеті іноземних мов 

(КНР)  

 Договір про співробітництво з 

Ханьшанським педагогічним університетом 

(КНР) 

 Договір про співпрацю з Краківською 

академією ім. Анджея Фріча Моджевського 



(Польща) 

 Договір про співпрацю з Університетом міст 

К’єті та Пескари (Італія) 

 Договір про співпрацю з університетом 

Мікола Ромеріса (Литва) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти  

У межах ліцензійного обсягу спеціальності та 

за умови попередньої мовної підготовки 
 

  



2. Перелік компонентів ОПП та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОПП для денної і заочної форм навчання 

 
Код 

н/д 

Компоненти освітньо-наукової 

програми (дисципліни, проєкти / 

роботи, практика, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Теоретична підготовка 

Цикл загальнонаукової, гуманітарної та мовної підготовки 

ОК1.1 Адміністративний менеджмент 4 Екзамен 

ОК1.2 Психологія розвитку особистості 3 Екзамен  

ОК1.3 Філософія освіти 3 Екзамен 

ОК1.4 Іноземна мова 3 Екзамен 

Цикл професійної (спеціальної) підготовки 

ОК1.5 Продуктивна педагогіка 5 Екзамен 

ОК1.6 Проєктування освітнього процесу 5 Екзамен 

ОК1.7 Супервізія і коучинг в освіті 4 Екзамен 

ОК1.8 Цифрова дидактика  5 Залік 

ОК1.9 Актуальні зарубіжні освітні концепції 3 Залік 

ОК1.10 Комунікації в освіті 3 Залік 

ОК1.11 Основи науково-педагогічних досліджень 4 Екзамен 

ОК1.12 Педагогічний моніторинг та освітні 

вимірювання 

4 Екзамен 

ОК1.13 Ліцензування й акредитація освітньої діяльності 3 Екзамен 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 36  

Вибіркові компоненти ОП  

ОК1.4 Блок дисциплін за вибором здобувача 23 Залік 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 23  

2. Практична підготовка 

ОК2.1 Виробнича практика 7,5 Залік 

ОК2.2 Науково-дослідна практика 6 Залік 

 Загальний обсяг практичної підготовки 13,5  

ОК3.1 Атестація на здобуття освітнього ступеня 6  

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО- 

НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
90 

 

 



2.2. Структурно-логічна схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки проводиться відповідно до «Положення про організацію та 

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

формі захисту кваліфікаційної роботи». 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки завершується видачею документа державного зразка про 

присудження йому ступеня магістра із присвоєння кваліфікації: Магістр 

освіти. Викладач, методист, консультант, експерт у галузі освіти. 

 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
 

 ОК 

1.1 

ОК 

1.2 

ОК 

1.3 

ОК 

1.4 

ОК 

1.5 

ОК 

1.6 

ОК 

1.7 

ОК 

1.8 

ОК 

1.9 

ОК 

1.10 

ОК 

1.11 

ОК 

1.12 

ОК 

1.13 

ОК 

1.14 

ОК 

2.1 

ОК 

2.2 

ОК 

3.1 

ІК + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК1 + + + +  + + +  + + + + + + + + 

ЗК2 +    + + + +  +  + + + + + + 

ЗК3 +    + +    + + +   + + + 

ЗК4 + +    + +   +    + +   

ЗК5  + + +   +   +   +   +  

ЗК6   + +  + +   +     + +  

ЗК7      + +   +  + +  + +  

ЗК8  + +    +   +    + +   

ЗК9 + +    +    +    +    

СК10 +  +  + +   +   + +  + + + 

СК11 +     +   +   + +     

СК12    +   +   +    + + + + 

СК13 + +      +  + + +  + + + + 

СК14      +  + +   + +  + + + 

СК15  +    +    + +   + + + + 

СК16      +  + +  + + + + + + + 

СК17        +  +    + + + + 

СК18        +  +     + +  

СК19     +  +     +  + + +  

СК20       +   +  +  + + +  

СК21       +   +    + + + + 

СК22         + + + + +  + + + 



СК23         + +  + +  + + + 

СК24       + +    +  + + + + 

СК25      +   + +  + +  + + + 

 

  



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компетентностями освітньо-наукової 

програми 

 

 ОК 

1.1 

ОК 

1.2 

ОК 

1.3 

ОК 

1.4 

ОК 

1.5 

ОК 

1.6 

ОК 

1.7 

ОК 

1.8 

ОК 

1.9 

ОК 

1.10 

ОК 

1.11 

ОК 

1.12 

ОК 

1.13 

ОК 

1.14 

ОК 

2.1 

ОК 

2.2 

ОК 

3.1 

ПРН1 +           + +  + + + 

ПРН2 +      +       + + +  

ПРН3  +             + + + 

ПРН4  +     + +  +    + + + + 

ПРН5  +    + +   + +    + + + 

ПРН6   +        +  +    + 

ПРН7   +       + + + + +   + 

ПРН8    +        +   + + + 

ПРН9    +   +   +  +  + + +  

ПРН10    +      + +   + + + + 

ПРН11     + +  +         + 

ПРН12     +  + +      + + + + 

ПРН13     +    + +    + + + + 

ПРН14      +  +     +  + + + 

ПРН15      +  + +      + + + 

ПРН16 +      +  +         

ПРН17       +  +  + +     + 

ПРН18        +  +  +   + + + 

ПРН19        +      + + + + 



ПРН20         +  +   + + +  

ПРН21         +  +   + + + + 

ПРН22        +  +  + + + + +  

ПРН23      +      + +  +   

ПРН24      +       +  +   

ПРН25 + +   +   +  + +   + +  + 

 

 



У цій освітньо-науковій програмі використано державні та галузеві 

нормативи: 

1. Перспективна розгорнута програма діяльності ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди до 2020 року, затверджена Вченою радою (протокол від 

28.08.2015 № 5) та ректором 28.08.2015. 

2. Політика у сфері якості освіти, ухвалена Вченою радою (протокол від 

27.02.2020 № 1) та затверджена наказом ректора Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди від 27.02.2020 № 41-од.  

3. Положення про дистанційну освіту в Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, ухвалене Вченою радою 

(протокол від 30.08.2018 № 6) та затверджене і введене в дію наказом ректора від 

05.09.2018 № 104-од. 

4. Положення про електронні видання в Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, ухвалене Вченою радою 

(протокол від 26.06.2018 № 5) та затверджене і введене в дію наказом ректора від 

27.06.2018 № 89-од. 

5. Положення про комісію з етики та управління конфліктами, ухвалене 

Вченою радою (протокол від 27.02.2020 № 1) та затверджене наказом ректора 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди від 

27.02.2020 № 41-од. 

6. Положення про комісію з питань академічної доброчесності, ухвалене 

Вченою радою (протокол від 27.02.2020 № 1) та затверджене наказом ректора 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди від 

27.02.2020 № 41-од. 

7. Положення про корпоративну електронну пошту в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, ухвалене 

Вченою радою (протокол від 26.06.2018 № 5) та затверджене і введене в дію 

наказом ректора від 27.06.2018 № 89-од. 

8. Положення про навчальні, наукові та довідкові видання в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, ухвалене 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Perspektuvna_rozgornyta_programa_do_2020.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Perspektuvna_rozgornyta_programa_do_2020.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Perspektuvna_rozgornyta_programa_do_2020.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/politik_sfera_yakosti.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/politik_sfera_yakosti.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/politik_sfera_yakosti.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/monitoring/polozhenya%20pro%20dystanziyny%20osvity.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/monitoring/polozhenya%20pro%20dystanziyny%20osvity.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/monitoring/polozhenya%20pro%20dystanziyny%20osvity.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/monitoring/polozhenya%20pro%20dystanziyny%20osvity.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol_pro_electr_vidann_11_18.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol_pro_electr_vidann_11_18.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol_pro_electr_vidann_11_18.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol_pro_electr_vidann_11_18.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/etika111.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/etika111.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/etika111.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/etika111.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/polozh_komissiya_akadem_dobrochesnist.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/polozh_komissiya_akadem_dobrochesnist.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/polozh_komissiya_akadem_dobrochesnist.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/polozh_komissiya_akadem_dobrochesnist.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol_pro_electr_pochtu_11_18.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol_pro_electr_pochtu_11_18.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol_pro_electr_pochtu_11_18.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol_pro_electr_pochtu_11_18.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol_pro_navchalno_nauk_vidann_11_18.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol_pro_navchalno_nauk_vidann_11_18.pdf


Вченою радою (протокол від 26.06.2018 № 5) та затверджене і введене в дію 

наказом ректора від 27.06.2018 № 89-од. 

9. Положення про організацію науково-дослідної роботи у Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, затверджене 

Вченою радою (протокол від 12.06.2015 № 5) та ректором 15.06.2015. 

10. Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (у новій 

редакції), ухвалене Вченою радою (протокол від 16.12.2016 № 10) та затверджене 

ректором 19.12.2016. 

11. Положення про освітню програму ХНПУ імені Г. С. Сковороди (у новій 

редакції), ухвалене Вченою радою (протокол від 29.08.2019 № 6) та затверджене 

наказом ректора від 11.09.2019 № 106-од. 

12. Положення про Раду молодих учених, затверджене Вченою радою 

(протокол від 28.08.2015 № 5) та ректором ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

28.08.2015. 

13. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності у ХНПУ імені Г.С. Сковороди, ухвалене Вченою радою 

(протокол від 27.02.2020 № 1) та затверджене наказом ректора від 27.02.2020 

№ 41-од. 

14. Положення про стейкхолдерів освітніх програм ХНПУ імені 

Г. С. Сковороди, ухвалене Вченою радою (протокол від 27.02.2020 № 1) та 

затверджене наказом ректора від 27.02.2020 № 41-од. 

15. Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів і 

докторантів ХНПУ імені Г. С. Сковороди (у новій редакції), ухвалене Вченою 

радою (протокол від 24.04.2018 № 3) та затверджене і введене в дію наказом 

ректора від 24.04.2018 № 67-од. 

16. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах): затв. постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol_pro_navchalno_nauk_vidann_11_18.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pol_pro_navchalno_nauk_vidann_11_18.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pro_organiz_nauk_rab.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pro_organiz_nauk_rab.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Pro_organiz_nauk_rab.pdf
http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/17_1_Polozhennya_osvintiy_protses_HNPU_2016.pdf
http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/17_1_Polozhennya_osvintiy_protses_HNPU_2016.pdf
http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/17_1_Polozhennya_osvintiy_protses_HNPU_2016.pdf
http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/17_1_Polozhennya_osvintiy_protses_HNPU_2016.pdf
http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/2Pologenia.pdf
http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/2Pologenia.pdf
http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/2Pologenia.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/rada_mol_uchenyx.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/rada_mol_uchenyx.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/rada_mol_uchenyx.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Polozhenya_%20Vnytrishnogo%20zabespech.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Polozhenya_%20Vnytrishnogo%20zabespech.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Polozhenya_%20Vnytrishnogo%20zabespech.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Polozhenya_%20Vnytrishnogo%20zabespech.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/monitoring/polozhenya%20pro%20STEYKHOLDERIV.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/monitoring/polozhenya%20pro%20STEYKHOLDERIV.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/monitoring/polozhenya%20pro%20STEYKHOLDERIV.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/polozh_styp_zabezpech_aspiranty.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/polozh_styp_zabezpech_aspiranty.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/polozh_styp_zabezpech_aspiranty.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/polozh_styp_zabezpech_aspiranty.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF#Text


17. Вимоги до оформлення дисертації : затв. наказом МОН України від 

12.01.2017 № 40 і зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03.02.2017 за 

№ 155/30023. 

18. Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 167. 

19. Перелік наукових фахових видань України. 

20.  Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук : затв. наказом МОН України від 23.09.2019 

№ 1220 і зареєстр. в Міністерстві юстиції України 08.10.2019 за № 1086/34057. 

21. Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його 

виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, 

наукових доповідях, статтях тощо) : лист МОН України від 15.08.2018 № 1/11-

8681). 

22.  Вимоги до опублікування монографії, що подається на здобуття 

наукових ступенів доктора і кандидата наук : затв. наказом МОН України від 

23.09.2019 № 1220 і зареєстр. в Міністерстві юстиції України 08.10.2019 за № 

1087/34058. 

23. Положення про навчання студентів та стажування (наукове стажування) 

аспірантів, ад’юнктів і докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників 

у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном : 

затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 411. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text
https://drive.google.com/file/d/1ZcXOzx7IPJ5h4-fFnH7Eo_UPeBZEki9l/view
https://drive.google.com/file/d/1ZcXOzx7IPJ5h4-fFnH7Eo_UPeBZEki9l/view
https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text
https://drive.google.com/file/d/1Mh3V9aACddRxf9EoxWjnmwnympG3j_To/view
https://drive.google.com/file/d/1Mh3V9aACddRxf9EoxWjnmwnympG3j_To/view
https://drive.google.com/file/d/1Mh3V9aACddRxf9EoxWjnmwnympG3j_To/view
https://drive.google.com/file/d/1Mh3V9aACddRxf9EoxWjnmwnympG3j_To/view
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-19#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-19#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-19#n4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1087-19#n4
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-2011-%D0%BF?fbclid=IwAR1wKib2dfLQ7skwKilG4Jo2uiuTdpct3Undwqwfmtv1zlkKgy-UjEGUBXM#Text
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-2011-%D0%BF?fbclid=IwAR1wKib2dfLQ7skwKilG4Jo2uiuTdpct3Undwqwfmtv1zlkKgy-UjEGUBXM#Text
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-2011-%D0%BF?fbclid=IwAR1wKib2dfLQ7skwKilG4Jo2uiuTdpct3Undwqwfmtv1zlkKgy-UjEGUBXM#Text
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-2011-%D0%BF?fbclid=IwAR1wKib2dfLQ7skwKilG4Jo2uiuTdpct3Undwqwfmtv1zlkKgy-UjEGUBXM#Text

