
Пропозиції та зміни, що вносяться в ОП Середня освіта (Трудове навчання та технології)  

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 2022 р. 

 

№ 

з/

п 

Пропозиція 
Автор  

(хто вносить) 

Дата 

внес

ення 

Запроваджені зміни 
Документ, дата 

затвердження 

1.  Про оновлення складу робочої групи 

ОП  

 

Гарант ОП – Вовк 

Надія Валентинівна 

06  

груд

ня 

2021 

Затверджено оновлену робочу 

групу для ОП «Середня освіта 

(Трудове навчання та технології)» 

у складі: 1.Вовк Надія 

Валентинівна – гарант освітньої 

програми диплом в/о за спец.: 

Загально-технічні дисципліни та 

праця (спеціаліст), кандидат 

педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти  (015 

Професійна освіта), без вч. зв. – 

доцент кафедри теорії і практики 

технологічної та професійної 

освіти; стаж наук.-пед. роботи – 

25р. 

2. Бондаренко Володимир 

Іванович – гарант освітньої 

програми другого 

(магістерського) рівня, доктор 

педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.07 – теорія і методика 

виховання (011 Освітні, 

педагогічні науки), професор 

кафедри загальнотехнічних 

протокол № 8 

від «16» грудня 

2021 р. 

 



дисциплін, безпеки 

життєдіяльності та автосправи; 

посада - завідувач кафедри теорії і 

практики технологічної та 

професійної освіти; стаж наук.-

пед. роботи – 21 р. 

3.Перейма Володимир 

Васильович, диплом в/о за спец.: 

Педагогіка і методика середньої 

освіти. Трудове навчання; 

Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології; кандидат 

педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.05 – соціальна педагогіка 

(231 Соціальна робота); доцент 

кафедри загальнотехнічних 

дисциплін, безпеки 

життєдіяльності та автосправи – 

доцент кафедри теорії і практики 

технологічної та професійної 

освіти; 

4. Погорєлов Михайло 

Григорович, диплом в/о за спец.: 

Трудове навчання, металообробка; 

Педагогіка і методика середньої 

освіти; доктор філософії 

спеціальності 015 Професійна 

освіта (теорія і методика 

професійної освіти), доцент 

кафедри теорії і практики 

технологічної та професійної 



освіти. 

2.  Про зміни в складі робочої групи ОП 

стейкхолдерів  

 

 

Гарант ОП – Вовк 

Надія Валентинівна 

 

06  

груд

ня 

2021 

Затверджено оновлений склад 

стейкхолдерів – представників 

роботодавців, фахівців-практиків, 

випускників та здобувачів ОП ОП 

та  НПП з іншого ЗВО з 

відповідною ОП професійною 

кваліфікацією Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти:  

1.Ніколаєнко Олег Валентинович 

– директор Комунального 

закладу 

«Станція юних техніків» м. 

Слов’янськ Донецької області 

2.Ковальчук Таїсія Сергіївна – 

випускник ОП «Середня освіта» 

бакалаврського рівня вищої освіти. 

3.Крайня Зоя Миколаївна – 

заступник директора з навчально-

виховної роботи Слов’янської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №12, 

Слов’янської міської ради, 

(випускник 1987 ріку). 

протокол № 8 

від «16» грудня 

2021 р. 

 

3. Внести зміни в перелік та обсяг 

навчальних дисциплін фахового 

(професійно-практичного) циклу 
підготовки за першим 

(бакалаврським) рівнем для 

здобувачів на базі молодшого 

Гарант ОП – Вовк 

Надія Валентинівна, 

стейкхолдер – 

Ніколаєнко Олег 

Валентинович 

 

21 

черв

ня 

2022 

р. 

 

У зв’язку з виробничою 

необхідністю внесено зміни в 

перелік та обсяг навчальних 

дисциплін фахового (професійно-

практичного) циклу підготовки 

за першим (бакалаврським) рівнем 

протокол № 17 

від «21» червня 

2022 р. 

 



спеціаліста (1р.10 міс.) 

 

для здобувачів на базі молодшого 

спеціаліста (1р.10 міс.): 

1.В ОК16 «Методи активізації 

предметно-пошукової діяльності» 

4 кр., залік зменшено обсяг до 3 

кр., залік. 

2.ОК5 «Теорія і методика 

профорієнтаційної роботи» (3кр.) 

замінено на «Методика трудового 

навчання, технологій та 

креслення». Навантаження 

збільшено до 4 кр., форма 

контролю екзамен. 

3. Співвіднесено компетентності з 

програмними результатами 

навчання (ПРН) і зі змістом 

освітніх компонентів. 

 

 

Завідувач кафедри теорії і практики технологічної та професійної освіти    В.І. Бондаренко 

Гарант освітньої програми  

Середня освіта (Трудове навчання та технології)        Н.В. Вовк 


