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1,. Профiль ocBiTHboi програми зi спёцiальностi
011 <<OcBiTHi, педагогiчнi науки>>

L. Загальна iнформацiя

повна назва
закладу вищоi
освiти та
струкгурного
пiдроздiлу

I-{ентра_гrьноукраiнський державний педагогiчний
унiверситет iMeHi Володимира Винниченка,
факультет математики, природничих наук та технологiй,
кафедра математики, iнформатики, економiки та методик
iхнього навчання

Офiцiйна назва
ocBiTHboi програми

<<Органiзацiя освiтнього процесу:управлiння та
експертиза>> зi спецiальностi 011 OcBiTHi, педагогiчнi науки
2-го (магiстерського) рiвня вищоi освiти

Тип диплому та
обсяг ocBiTHboT
програми

,.Щиплом магiстра - одиничний;
Обсяг - 90 кредитiв еКТС
TepMiH навчання 1 piK,4 мiсяцi

наявнiсть
акредитацii

Первинна акредитацiя плануеться у 202З Роцi

Щикл/рiвень
НРК Украiни - 7 piBeHb, FQ-ЕША - другий цикл, EQF-
LLL - 7 piBeHb

Передумови Наявнiсть диплома першого (бакалаврського) рiвня, або
диплома спецiалiста, або диплома магiстра

Мова(и)
викладання

yKpaiHcbкa, частково англiйська

TepMiH дii
освiтньоi програми

,Що наступного оновлення

IHTepHeT -адреса
https ://www. cuspu. edu.ualualuniversytet/viddil-
zabezpechennia-iakosti-ta-tsyforovoho-suprovodu-
о svity/e1 ektronni-konsultatsii-z-hromadskistiu

2. Мета ocBiTHboi програми

Пiдготовка професiонаJIа, здатного комплексно розв'язувати складнi
спецiалiзованi завдання та практичнi проблеми у професiйно-педагогiчнiй
дiяльностi, застосовувати сучаснi технологii та методи управлiння;

формування заг€Lпьних i спецiальних компетентностей дiяльностi з органiзацi
освiтнього процесу: педагогiчноТ, освiтньо-управлiнськоТ, освiтньо-експертноi.

3. Характеристика ocBiTHboi програми

PiBeHb вищоi
освiти

,Щругий (магiстерський) piBeHb

Сryпiнь вищоi
освiти

Магiстр

Галузь знань 01 Освiта/Педагогiка

Спецiальнiсть 011 OcBiTHi, педагогiчнi науки



Форми здобуття
освiти

Iнституцiйна (очна - денна, вечiрня), заочна

Освiтня
квалiфiкацiя

Магiстр ocBiTHix, педагогiчних наук за
спецiалiзацiсю <<Органiзацiя освiтнього процесу:

управлiння та експертиза>

Квалiфiкацiя в
дипломi

Этупiнь вищоi освiти - Магiстр
Эпецiальнiсть 01 1 OcBiTHi, педагогiчнi
Спецiалiзацiя <Органiзацiя освiтнього
управлiння та експертиза)

науки.
процесу:

Опис предметноi
областi

Об'екmu вuвчення., системи освiти, ocBiTHi процеси }

формальнiй та неформальнiй ocBiTi, узаг€Lльнений
соцiально-педагогiчний досвiд, висвiтлений у педагогiчних
теоршх, концепцiях, контекстних (професiйнс
орiентованих) практиках, методики викладання ocBiTHix
KypciB у закJIадах вищоi освiти.
Itiлi навчання: пiдготовка фахiвцiв, здатних розв'язувати
акту€tпьнi проблеми, складнi задачi дослiдницького та/абс
iнновацiйного характеру в сферi ocBiTHix, педагогiчних
наук, освiтнього менеджменту та ocBiTHboi практики.
Теореmuчнuй злцiсm., ocHoBHi поняття, концепцii, принципи
освiти та педагогiки, теоретичнi основи ocBiTHix
дослiджень, освiтня статистика, ocBiTHi вимiрювання.

управлiння освiтою.
Memodu, меmоduкu mа mехнолоzit: Методи органiзацii.
здiйснення, стимулювання, мотивацii та контролю за

ефективнiстю освiтньо-пiзнавальноi дiяльностi; бiнарнi.
iнтегрованi, iндивiдуально-орiентованi, коучинговi та

конс€tптинговi ocBiTHi технологii; соцiологiчнi та

статистичнi методи, сучаснi технологii навчання та

органiзацii освiтнього процесу, цифровi технологii.
IH сmруменmu mа о блаd нання; iнформацiйно-комунiкацiйнi
системи, комп' ютеризовано-технiчне обладнання,
програмне забезпечення вiдповiдно до спецiалiзацii.

Академiчнi права
випускникiв

Мають право продовжувати здобуття освiти на
третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi вищоi освiти
та набувати додаткових квалiфiкацiй у системi
освiти дорослих.

Орiентацiя
ocBiTHboi програми

Освiтньо-професiйна
Прикладна



Основний фокус
ocBiTHboi програми
та спецiалiзацii

Загальний. Iнтеграцiя загальнотеоретичноi пiдготовки в
галузi наук про ocBiTy, opieHToBaHoi на формування досвiду
системного та критичного мислення з пiдготовкою до
просктування, планування, органiзацii, ана-гriзу та оцiнки
функцiонування освiтнього процесу закладiв освiти.
?rpyHToBHe засвоення навч€LIIьних дисциплlн та практичне
застосування знань i досягнень Teopii та сучасних
технологiй педагогiчноi науки в руслi тенденцiй розвитку
свiтового освiтнього простору.
Акцент на формування BMiHb науково-дослiдницькоi та
педагогiчноi дiяльностi у KoHTeKcTi управлiння ocBiTHix
систем, освiтньо-експертних та професiйних дiй зi
стандартизацiТ, сертифiкацii та якостi освiти.

особливостi
програми

Спрямованiсть та пiдготовка професiон€ша до вирiшення
прикладних завдань i проблем ефективного
функцiонування закладiв освiти, дотримання стандартiв та
якостi ocBiTHix послуг. Програма забезпечуе засвоення
сучасних знань нормативних aKTiB про ocBiTy, мiжнародних
декJIаративних документiв та ocBiTHix стандартiв,
гаJIузевого законодавства та нормативно- iнструктивних
матерiалiв у сферi експертизи, лiцензування й акредитацiТ
ocBiTHboT дiяльностi.
Програма передбачае : наявнiсть заг€Lirьно унiверситетськоi
програми забезпечення якостi освiти, викладання дисциплiн
англiйською мовою.

4. Придатнiсть випускникiв до працевлаштування
та подальшого навчання

Придатнiсть до
працевлаштування

Згiдно з чинною редакцiею Нацiонального класифiкатора
УкраiЪи : Класuфiкаmор про ф е с iй, магiстр ocBiTHix,
педагогiчних наук мае право обiймати TaKi посади:
23 52 Iнспектори навч.rльних закладiв.
2419.3 Професiон€lли державноi служби та мiсцевого
самоврядування.
247l Професiон€lли з конiролю за якiстю.
1493 Менеджер (управитель) систем якостi.
|2.29.4 Керiвник пiдроздiлу у сферi освiти та виробничого
навчання.
12.10. 1 (20199) .Щиректор освiтнього закладу.
1238 Керiвник проектiв та програм.
23|0 Викладач унiверситету та вищого навч€шьного
закладу.
235t. 1 HayKoBi спiвробiтники (методи навчання).
2З5I.2 Iншi професiонztли в галузi методiв навчання.
2З59.2Iншi професiонzlли в галузi навчання.



Подальше
навчання

Можливiсть продовжити навчання на: третьому (ocBiTнbo-
науковому) piBHi вищоi освiти (за програмами 8 рiвня НРК
(PhD) УкраТни, третього циклу FО-ЕНЕА та 8 рiвня EQF-
LLL); ocBiTHboMy piBHi <Магiстр> за програмами 7 рiвня
НРК Украiни спорiдненими спецiальностями галузi знань
01 <<ОсвiтаДIедагогiка> або спецiальностями 07
<<Управлiння та адмiнiстрування>, 23 <Соцiuшьна робота>

5. Викладання та оцiнювацня

Викладання
навчання

Викладання здiйснюсться з використанням основних засад:
педагогiки партнерства особистiсно-орiентованого
навчання, спрямоване на розвиток системного наукового та
критичного мислення; електронного навчання в системi
Moodle, Google Classroom; самоосвiти.
Викладання проводиться у формi: лекцiй, мультимедiйних
лекцiй, iнтерактивних та онлайн-лекцiй, ceMiHapiB,
практичних та лабораторних занять, занять на базах
практик вiдповiдно до <Положення про органiзацiю
освiтнього процесу у I-{ентр€Lльноукраiнському державному
педагогiчному унiверситетi iMeHi Володимира Винниченка)
https ://www. cuspu. edu. ualimages/normativni doc/poloi О
РЭ020-202l.рdt
Студентоцентроване навчання забезпечуеться загаJIьним
пiдходом до його органiзацii на засадах педагогiки
спiвробiтництва та принципами й механiзмами
закладеними у нормативних документах:
1. <Положення про порядок реалiзацii студентами права

на вiльний вибiр навча_гlъних дисциплiн у

2. <Порядок супроводу (надання допомоги) осiб з

iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення пiд
час навчання та вiдвiдування Централъноyкраlнського
державного педагогiчного чнiверситетч iMeHi Володимира
Винниченка>>
3. <<Положення про порядок реалiзацii права на

Центральноукраiнського державного педагогiчного
унiверситетi iMeHi Володимира Винниченка>>

Оцiнювання Оцiнювання навч€tльних досягнень студентiв здiйснюеться
за системою ECTS та нацiон€Lльною шкztлою оцiнювання.
Поточний контроль: усне та письмове опитування, оцiнка
роботи в м€Lпих |рупах, тестування, захист iндивiдуrlльних
завдань (проектiв).



накопичених балiв поточного контролю.

iЪськом

-J.
jHcbK

2. Етичний кодекс унiверситетськоi спi{tьноти в
bнoyкpalнcbкoмy державному педагогiч

З. Пол обiгання та п iю булiнгу в
оукоаiн гiчно

порядок та процедури оцiнювання, здачi й перескладання,
повторного вивчення дисциплiн yHopMoBaHi
1. Цоложення пDо системч внчтпiтттньогrr ся

вному педагогi

2. Положення про органiзацiю оцiнювання здобувачами
виIцоТ освtти якост
навч€шьних

чеснiсть

винниченка
Академiчна доброчеснiсть визначаеться як норма i одна iз
найважливiших засад органiзацii освiтнъого процесу, iT
дотримання учасниками освiтнього процесу унормовують :

1. Положення про академiчнч свободу та академiчнч

володимира Винниченка
положення про апеляцiю bTaTiB п

MHi компетентностi
Iнтегральна
компетентнiсть

Здатнiсть розв'язувати3датнtсть розв'язувати проблеми, задачi
дослiдницького Tal або iнновацiйного характеру у
сферi ocBiTHix, педагогiчних наук
дослiдницького таlабо

якостi освiтньоТ д



Загальнi
компетентностi

ЗК 1. Здатнiсть до абстрактного мислення, аналiзу i синтезу.
ЗК 2. Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу
iнформацii з рiзних джерел.
ЗК 3. Здатнiсть застосовувати знання у практичних
ситуацiях.
ЗК 4. Здатнiсть вчитися i оволодiвати сучасними знаннями.
ЗК 5. Здатнiсть до адаптацii та дii в новiй ситуацiТ.
ЗК б. Здатнiсть виявлятц ставити тарозв'язувати
проблеми.
ЗК 7. Здатнiстъ до мiжособистiсноi взаемодii.
ЗК 8. Здатнiсть дiяти соцiально вiдповiд€lJlьно i свiдомо.
ЗК 9. Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTi.
ЗК 10. Здатнiсть проводити дослiдження на вiдповiдному
piBHi.
ЗК 1 1. Здатнiсть до моделювання системи i визначення
прiоритетних завдань професiйноi дiяльностi в закладах
освiти з урахуванням психолого-педагогiчних знань, yMiHb
та навичок; органiзацii освiтнього процесу; експертно-
якiсного аналiзу; прийняття управлiнських педагогiчно
доцiльних рiшень.
ЗК 12. Здатнiсть розробляти та управляти проектами.
ЗК 13. Здатнiсть оцiнювати та забезпечувати якiсть
виконуваних робiт.
ЗК 14. Здатнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу
iнформацii з рiзних джерел.

Спецiальнi СК 1. Здатнiсть проектувати i дослiджувати ocBiTHi
системи.(фаховi, предметнi)

компетентностi СК2. Здатнiсть застосовувати та розробляти HoBi пiдходи
до вирiшенIuI задач дослiдницького таlабо iнновацiйного
характеру в сферi освiти й педагогiки.
СК 3. Здатнiсть враховувати рiзноманiтнiсть, iндивiдуальнi
особливостi студентiв у плануваннi та реалiзацii освiтнього
процесу в закладi освiти.
СК 4. Здатнiсть здiйснювати експертизу та надавати
консультацii з питань ocBiTHboi полiтики та iнновацiй в
ocBiTi.
СК 5. Здатнiсть розробляти i реалiзовувати HoBi ocBiTHi
iнструменти, проекти та iнтегрувати ik в ocBiTHe
середовище закладу освiти.
СК 6. Здатнiсть управляти стратегiчним розвитком команди
в педагогiчнiй, науково-педагогiчнiй та науковiй дiяльностi.
СК 7. Критичне осмислення проблем у сферi освiти,
педагогiкийна межi галузей знань.
СК 8. Здатнiсть iнтегрувати знання у сферi
освiти/педагогiки та розв'язувати складнi задачi у
мультидисциплiнарних та мiждисциплiнарних контекстах.
СК 9. Здатнiсть до використання сучасних iнформацiйно-
комунiкацiйних та цифрових технологiй у освiтнiй та
дослlдницькlи дlяльностl.



СК 10. Здатнiсть розробляти i реалiзовувати стратегiю

розвитку та ефективну органiзацiю роботи закладу освiти,
пiдроздiлу, проектноi групи, експертноi групи, згiдно з
основними вимогами до професiйноi дiяльностi менеджера
освiти, керiвника пiдроздiлу, експертноТ групи.
СК 11. Здатнiсть до планування, ефективного використання
та розвитку: людських pecypciB в органiзацiТ; ефективноТ
комунiкацii; успiшноТ команди професiоналiв; лiдерських
якостей; особистоi та виконавчоi вiдповiдальностi; зв'язкiв
iз громадськiстю й засобами масовоТ iнформацii;
позитивного iмiджу закладу, пiдроздiлу, групи.
СК 12. Здатнiсть ухвчLлювати управлiнськi рiшення,
ефективно здiйснювати контроль, монiторинг та
оцiнювання дiяльностi органiзацiТ, вмiння використовувати
концепцii та iнструментарiй менеджменту, зокрема у
вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв, потреб ринку
працi.
СК 13. Здатнiсть керуватися г€Lлузевими стандартами
Украiни, нормативними актами, документами про
лiцензування, акредитацiю i процедури визначення рiвня
якостi освiти закладiв освiти рiзного рiвня, проводити
експертну оцiнку доцiльностi та ефективностi реалiзацii
мiжнародних, регiон€ulьних, нацiона-гtьних ocBiTHix
проектiв i програм.
СК 14. Здатнiсть забезпечувати критичний аналiз i
проводити експертнi заходи та формулювати експертну
оцiнку ocBiTHix pecypciB, iHTepHeT-pecypciB, програм,
навчЕuIьних видань, технологiй, методик i методiв на ocHoBi
критерiiв розвитку системи освiти Украiни у KoHTeKcTi
процесiв глобалiзацiТ та свроiнтеграцiТ.
СК 15. Здатнiсть критично ан€Lлiзувати i вдосконшIювати
монiторинг якостi освiти, оперувати вимогами, методами
монiторингу та оцiнювання якостi, порiвнювати види
оцiнювання та завдання монiторингових дослiджень.
СК 16. Здатнiсть просктувати цлан експертних дiй та
аналiзувати дiяльнiсть закладiв освiти за критерiями
визначеноi таксономii цiлей навчання, здiйснювати аналiз
та iнтерпретацiю досягнутих програмних компетентностей
i навчальних досягнень.
СК 17. Здатнiсть застосовувати конструктивнi технологii
прийняття коJIективних рiшень, враховуючи iнтереси
особистостi i потреби групи, органiзовувати власнi
професiйнi дii та дiяльнiсть студентiв, учнiв, працiвникiв як
в автономному режимi, так i в рамках спiвпрацi, у тому

им соцiальним середовищем.



7. Результати навчання
Програмнi
результати
навчання

РН 1. Знати на piBHi HoBiTHix
розвитку освiти i педагогiки,
дослiджень.
РН 2. Використовуватиг L1 L. -DикUриU,r,Orrувати сучасн1 циФров1 технологtt t

ресурси у професiйнiй, iнновацiйнiй та дослiдницькiй
сучаснi цифровi

дiяльностi.
рн 3. Формувати педагогiчно доцiльну партнерську
мiжособистiсну взаемодiю, здiйснювати дiлову
комунiкацiю, зрозумiло i недвозначно доносити власнi
мiркування, висновки та арryментацiю з питань освiти i
педагогiки до фахiвцiв i широкого загаJIу, вести
проблемно-тематичну дискусiю.
рн 4. Вiльно спiлкуватися державною та iноземною
мовами усно i письмово для обговорення результатiв
ocBiTHboi, професiйноi дiяльностi, презентацii наукових
дослiджень та iнновацiйних проектiв.
рн 5. Органiзовувати освiтнiй процес на ocHoBi
студентоцентрованого, компетентнiсного, контекстного
пiдходiв та сучасних досягнень ocBiTHix, педагогiчних

| 
наук, управляти навчzLльно-пiзнав€Lлъною дiяльнiстю,
об'ективно оцiнювати результати навчання здобувачiв
освiти.
РН 6. Розробляти та реалiзовувати iнновацiйнi й
дослiдницькi проекти у сферi освiти/педагогiки та
мiждисциплiнарного рiвня iз дотриманням правових,
соцiальних, економiчних, етичних норм.
рн 7. Створювати вiдкрите ocBiTнbo-HayкoBe середовище,
сприятливе для здобувачiв освiти та спрямоване на
забезпечення результатiв навчання.
рн 8. Розробляти i викладати ocBiTHi курси в закладах
вищоi освiти, використовуючи методики, iнструменти i
технологii, необхiднi для досягнення поставлених цiлей.
рн 9. Здiйснювати пошук необхiдноi iнформацii з
освiтнiх/педагогiчних наук У Друкованих, електронних та
iншиХ джерелаХ, аналiзуВати, систематизув ати fi,
оцiнюючи достовiрнiсть та релевантнiсть.
рн 10. Приймати ефективнi, вiдповiдальнi рiшення з
питань управлiння в сферi освiти/педагогiки, зокрема у
нових або незнайомих середовищох, за наявностi багатьох
критерiiв та неповноi або обмеженоi iнформацii.
рн 11. Здiйснювати консультативну дiяльнiсть у сферi
ocBiTHix, педагогiчних наук.
рн 12. Застосовувати системне наукове, критичне
мислення для планування професiйних дiй, використання
ефективних технологiй управлiння освiтнiми системами,

оцiнювання якостi й екс и ocBiTHix систем.

досягнень концепцll
методологiю вiдповiдних



РН 13. Оперувати вимогами, методами монiторингу та
видами оцiнювання якостi освiти, у тому числi й
iнклюзивноi.
РН 14. Застосовувати процедури визначення рiвня якостi
освiти, проводити експертну оцiнку ocBiTHix проектiв i
програм.
РН 15. Оцiнювати ocBiTHi програми за критерiями
Taкcoнoмii цiлей навчання, робити висновок про
дотримання стандартiв, нормативних aKTiB.
РН 16. Проектувати, ана.пiзувати i оцiнювати результати
эсвiтнього процесу вiдповiдно до цiлей, завдань освiти
визначеного рiвня.
РН 17. Аналiзувати й пояснювати хiд експертних заходiв,

формулювати та оприлюднювати експертну оцiнку ocBiTHix
pecypciB, iHTepHeT-pecypciB, про|рам, технологiй.
РН 18. Встановлювати ефективну комунiкацiю в
навчапьнiй групi, поеднувати людей в успiшну команду
професiоналiв, створювати умови для розвитку лiдерських
якостей, конструктивноi взаемодii у професiйнiй сферi та у
соцiальному середовищi.
РН 19. Використовувати ресурси та засоби iнформацiйних
та комунiкацiйних технологiй для досягнення
управлiнських i навчальних цiлей, розвитку зв'язкiв з
громадськiстю та засобами масовоi iнформацii.
РН 20. .Щемонструвати та iнтерпретувати професiйну
вiдповiдальнiсть за органiзацiю й управлiння ocBiTHiM
процесом.
РН 21. Оцiнювати використання людських pecypciB в

органiзацii, роздiляти особисту та виконавчу
вiдповiдальнiсть, знаходити рiшення й делегувати
вiдповiдальнiсть.

8. Ресурсне забезпечення реалiзацii програми

Кадрове
забезпечення

Yci науково-педагогiчнi працiвники, якi забезпечують

реалiзацiю ocBiTHboi програми, мають квалiфiкацiю, що
вiдповiдае профiлю програми та напряму дисциплiн, якi
викладають, а також вiдповiдний стаж науково-
педагогiчноi роботи й HayKoBi результати) що вiдповiдають
вимогам чинних лiцензiйних умов.

Матерiально-
технiчне
забезпечення

Навчальнi примiщення для проведення лекцiйних,
эемiнарсько-практичних та лабораторнlD( занять вiдповiдають
вимогам правил пожежноi безпеки та санiтарним нормам.
Матерiально-технiчна база забезпечуе проведення Bcix
видiв навчаJIьних занять та науково-дослiдноi роботи
студентiв. Виконання навч€tльного плану забезпечене
навчutльними примiщеннями, мультимедiйним
обладнанням, комп'ютерними класами факультету,



необхiдним програмним забезпеченням i необмеженим

доступом до IHTepHeT-Mepeжi. Наявна вся необхiдна
соцiально-побутова iнфраструктура. Кiлькiсть мiсць у
гуртожитках вiдповiдае вимогам.

Iнформацiйне та
навчально_
методичне
забезпечення

Навчально-методичне забезпечення включае: навч€Lпьнl та

робочi програми, силабуси дисциплiн; навчальнi посiбники,
методичнi рекомендацiТ та матерi€tJIи до ceMiHapcbKo-
практичних та лабораторних занять i самостiйноТ роботи
студентiв; програми практик, opieHToBHi напрями

дослiдження та посiбник для написання магiстерських

робiт.
Iнформацiйне забезпечення: доступ до офiцiйного веб-
сайту закладу та його електронних i бiблiотечних pecypciB,
системи електронного навчання Moodle, навчапьна,
наукова, навч€lJIьно-методична лiтература, ф axoBi журнали.

9. Академiчна мобiльнiсть

Нацiональна
кредитна
мобiльнiсть

Академiчну мобiльнiсть регламентують:
1. Положення про порядок реалiзацiТ права на

академiчну мобiльнiсть здобувачiв вищоi освiти
L[ентоальноукDаiнського державного
педагогiчного унiверситетi iMeHi Володимира
винниченка

2. Положення про програму обмiну студентами
3. Положення про конкурсний вiдбiр студентiв на

навчання за програмами обмiну
4. Положення про визнання резчльтатiв навчання.

отриманих у формалънiй. неформальнiй таlабо
iнформальнiй ocBiTi у ЦентральночкраiЪському
державному педагогiчному },нiверситетi iMeHi

Володимира Винниченка

Мiжнародна
кредитна
мобiльнiсть

Поточнi конкурси програми Еразмус+:
1. University Teachers' Certification Centres: Innovative

Аррrоасh to Рrоmоtiоп Teaching Excellence, 6|9227 -
ЕРР 1 - 2020-|-UA-EPPKA2-CBHE-JP, Тривалiсть
проекту: 15 сiчня 2021r - |4 сiчня 202З

IapTHepcTBo:
. Львiвський нацiональний унiверситет iMeHi IBaHa

Франка, Украiна, htфs ://1пu. edu.ua/
. Унiверситет BiToBTa Великого,

Литва, htф s ://www.vdu. ltlltl
. Байройтськийунiверситет,

Нiмеччина, http s : //www.uni-bayreuth. de/de/

Унiверситет Версаль-Сен-Кантен-ан-Iвлiн,
Францiя, https ://www. uvsq . frl
Вроцлавський технiчний унiверситет,
Польща, https :фwr. edu.pl/



КиiЪський нацiональний економiчний унiверситет
iMeHi В адима Гетьмана, Украiна, http s ://kneu. edu. ua/
Полтавський нацiональний педагогiчний унiверситет
iMeHi В. Г. Короленка, УкраiЪа, htф:/фпрu.еdu.uаl
Лучький нацiональний технiчний унiверситет,
УкраiЪа, http ://1utsk-ntu. соm. ualuk
Унiверситет Григорiя Сковороди в Переяславi,
Украiна, https :фhdpu.edu.ual
Нiжинський державний унiверситет iMeHi Миколи
Гоголя, Укр аiна, http : //www. ndu. edu. ualin dex. php/ual
Нацiональна академiя педагогiчних наук Украiни,
УкраiЪа, htф ://naps. gov.ual
Криворiзький Нацiональний Унiверситет,
УкраiЪа, http ://www. knu. edu. ual

Мета про€кту: сприяти модернiзацii системи вищоi
освiти в YKpaiHi, запроваджуючи унiверситетськi центри
пiдвищення квалiфiкацii для просування свропейських
ocBiTHix iнновацiй шляхом професiйноi сертифiкацii
викладачiв унiверситетiв.
Завдання проскту:
. мод€рнiзувати систему професiйного розвитку та
сертифiкацii викладачiв унiверситетiв в YKpaiHi шляхом
створення 9 незалежних IfeHTpiB .Щосконалостi
Викладання (I_{ЩВ) з подЕtльшим об'еднанням ik у
мережу;
о з€Iпровадити програми професiйноiсертифiкацii
викладачiв унiверситетiв на ocнoвi кращих европейських
практик та ocBiTHix iнновацiй для забезпечення
доскон€Lпостi викладання;
. розробити та пiлотувати нову програму досконалостi
викладання з урахуванням потреб академiчного
середовища в УкраiЪi, що дозволить пiдвищити якiсть
атестацii викладачiв унiверситетiв.

Навчання
iноземних
здобувачiв освiти

На загальних умовах пiсля отримання сертифiката про
акредитацiю ocBiTHboT програми



2. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програми та iх логiчна послiдовнiсть

2.1. Перелiк компонент освiтньо-професiйноi програми
Код н/ц
lа навч.
планом

Компоненти ocBiTHboi програми
(навчальнi дисциплiнп, практики, квалiфiкацiйна робота)

кiлькiсть
кредитiв

Форма
пiдсумкового

контролю
1. Нормативнi rrавчальнi дисциплiни

1.1. Щикл загальноi пiдготовкп

зк 1.1.0l Iноземна мова (за професiйним спрямуванням) 4 зtlлlк

зк 1.1.02 Педагогiка та психологiя вищоi школи J екзамен

зк 1.1,0з Фiлософiя науковоrо пiзнання J з€lлlк

1.2. Щпкл професiйноi та практичноi пiдготовки
.Щисциплiни спецiальностi 011 OcBiTHi, педагогiчнi науки

пп 1.2.0l Професiйна компетентнiсть органiзатора освiтнього процесу 4,5 екзамен

пп 1.2.02 Методологiя та методи дослiджень якостi освiти 4 екзамен

пп 1.2.0з Виробнича практика 10,5 диф. залiк

пп 1.2.04 Квалiфiкачiйна робота 10,5
попереднiй

захист

пп 1.2.05 Атестацiя J
екзамен та
захист КР

Дисциплiни спецiалiзацiI <Органiзацiя освiтнього процесу: управлiння та
експеDтиза>

пп1.2.1.0l Експертна дiяльнiсть в галузi освiти 5 екзамен

пп1.2.1.02 Монiторинг та оцiнювання якостl освlти 6 екзамен, залiк

пп 1.2.1.03 Управлiнський процес в су{асних закJIадах освiти 5 екзамен

пп1.2.1.04 ,Щистанцiйна ocBiTa. Iнформацiйнi техцологiТ освiтнього процесу 6 зtlлlк

пп1.2.1.05 Сучаснi ocBiTHi концепцiТ 4,5 з€lлlк

загальний обсяг обов'язкових компонент: 67,5

.Щисциплiни вiльноrо вибору студента

вБl ,Щисциплiна з перелiку дисциплiн за вiльним вибором студента 4,5 зtlлlк

вБ2 Дисциплiна з перелiку дисциплiн за вiльним вибором студента 4,5 зiцlк

вБз Дисциплiна з перелiку дисциплiн за вiльним вибором студента 4,5 з€lлlк

вБ4 ,Щисциплiна з перелiку дисциплiн за вiльним вибором сryдента 4,5 залlк

вБ5 ,Щисциплiна з перелiку дисциплiн за вiльним вибором студента 4,5 залlк

Загальний обсяг вибiркових компонент: ,)) <
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3. Форма атестацiI здобувачiв вищоi освiти

Атестацiя випускникiв освiтньо-професiйноТ програми <<Органiзацiя освiтнього

ПРОЦеСУ: Управлiння та експертиза) за спецiальнiстю 011 <OcBiTHi, педагогiчнi

науки) проводиться у формi:

1) захисту квалiфiкацiйноi магiстерськоi роботи в екзаменацiйнiй KoMicii;

2) скJIадання комплексного екзамену з дисциплiн: кМонiторинг та оцiнювання

ЯКОСТi ОСвiти>>, <<Експертна дiяльнiсть в галузi освiти>>, <<Управлiнський процес в

СУЧаСних ЗакJIадах освiти>> та завершуеться виданням документа встановленого зр€вка

ПРО ПРИСУДЖення ступеня магiстра iз присвоенням квалiфiкацii: <Магiстр ocBiTHix,

ПеДагОгiчних наук за спецiалiзацiею <<Органiзацiя освiтнъого процесу:управлiння та

експертиза>>. Атестацiя здiйснюсться вiдкрито i публiчно.

4. Матрицявiдповiдностiпрограмнихкомпетентностейкомпонентам
ocBiTHboi програми
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5. Матриця забезпечення результатiв навчання (РН) вiдповiдними
компонентами ocBiTHboT програми
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