
Таблиця пропозицій та змін, що вносяться  

в ОП «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» другого (магістерського) рівня, 2022 

 

№ 

з/п 
Пропозиція 

Автор  

(хто вносить) 

Дата 

внесення 
Запроваджені зміни 

Документ, дата 

затвердження 

І.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Внести зміни в шаблон та зміст ОП 

відповідно до рішень та наказів 

ДДПУ за результатами проведених 

акредитацій них експертиз ОП 

маг.рівня 

1. Переглянути крайню дату 

розгляду/перегляду та затвердження 

ОП вченою радою ДДПУ - червень 

2022р.   

- додати до ОП таблицю пропозицій 

та внесення змін 

 - розширити коло рецензентів 

- оновити перелік норм.документів, 

на підставі яких оновлюється ОП. 

- освітню кваліфікацію доповнити 

професійною  - за умови  врахування 

в ОП Професійного стандарту 

- Передумови вступу подати згідно з 

Правилами вступу2022 року. 

1. Компетентності (ЗК, СК, ПК) 

та ПРН розділити на ті,  що 

визначаються Стандартом ВО спец-

Гарант ОП – 

Бондаренко 

Володимир Іванович 

 

 

На підставі  

Наказу ДДПУ №13 

від 13.01.22  
«Щодо вдосконал. ОП» 

(за рез. акред  

експертиз); 

- Рішення вч. ради, 

прот.№6  від 27.01. 22. 

«Про внесення змін в 

Тимчас. стандарт 

ДДПУ для спец.014 СО 

(за предм. спец. маг. 

рівня)»;  

Наказу ДДПУ від 

28.01.22 «Щодо 

затвердження  

переліку обов’язкових 

дисциплін»; 

згідно рекомендацій 

НМВ; ПЛАПК 

 

 

 

16.05. 

2022 р.  

1. Визначено крайньою датою 

перегляду та затвердження ОП 

вченою радою ДДПУ 21- червня 

2022р.; 

- додано до ОП Таблицю пропозицій 

та внесення змін  

 - розширено коло рецензентів 

1. Погорєлов Анатолій Іванович – 

директор Слов’янського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Слов’янської міської 

ради Донецької області;  

2. Клєйно Євген Олександрович – 

викладач Торецького професійного 

ліцею військово-цивільної 

адміністрації м. Торецьк, Донецької 

області;  

3. Цина Андрій Юрійович – завідувач 

кафедри теорії і методики 

технологічної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор. 

Полтавський національний 

педагогічний університет, м. 

Полтава.- оновлено перелік 

нормативних документів, на підставі 

Протокол засід. 

кафедри №15 

від 16 травня 2022 



ті та угоджуються з  Проф. 

стандартом, та ті, що формуються 

розробниками ОП самостійно 

відповідно до предметної 

спеціальності. 

2. Додати в ОП «Матрицю 

відповідності компетентностей та 

результатів навчання дескрипторам 

НРК (знання, уміння,комунікація, 

автономність)»  (після К та ПРН).  

3. У структурі обов’язкової 

частини ОП передбачити розподіл 

ОК на цикли загальної та 

професійної підготовки. 

4. У змісті ОП передбачити не 

менше 30 кредитів ЄКТС на 

практичну підготовку (включно з 

кваліф.роботою) (для 014 СО) або 

відповідно до вимог Стандарту спец.  

5. Передбачити на 

магістерському рівні формою 

атестації кваліфікаційну роботу (КР), 

підготовка якої має відбуватися 

упродовж періоду навч. (1,2,3с.)  

6. Внести зміни в перелік  та 

обсяг загально університетських 

дисциплін, що є обов’язковими до 

вивч.всіма спец. галузі 01 Освіта/ 

Педагогіка (в обсязі  не менше 18 

кредитів), та спрямовані на забезпечення 

загальноїі псих.-пед.складової 

підготовки за другим (маг.) рівнем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

яких оновлюється ОП. 

- Кваліфікацію доповнено 

професійною з  врахуванням 

Професійного стандарту: 

Вчитель трудового навчання та 

технологій закладу загальної 

середньої освіти 

- Передумови вступу подано згідно з 

Правилами вступу2022 року – 

вступне фахове випробування в ЗВО 

та мотиваційний лист 

2. Компетентності (ЗК, СК, ПК) та 

ПРН розподілено на:  
ті,  що визначаються Стандартом во 

та Проф. Стандартом – ЗК1-ЗК6, 

СК1-СК6.  

та ті, що формуються розробниками 

ОП самостійно – СК7-СК13. 

3. Додано в ОП «Матрицю 

відповідності компетентностей та 

програмних результатів навчання 

ОП дескрипторам НРК (знання, 

уміння,комунікація, автономність)»  

(після К та ПРН).  

4. У структурі обов’язкової 

частини ОП визначено цикли 

загальної та професійної 

підготовки. 

5. У змісті ОП передбачено30 



Загальна підготовка: 

ОК 1. Філософія освіти і науки (3 кр) 

ОК 2. Сучасні інформаційні технології 

(для професійної діяльності) (3 кр.) 

ОК 3. Іноземна мова  (для 

проф.діяльності) (3 кр.) 

Професійна підготовка 

ОК 4. Психологія педагогічної діяльності  

вчителя (3 кр.) 

ОК 5. Професійний імідж вчителя(3 кр) 

ОК 6. Управління закладами освіти  (за 

типом закладу) (3 кр.) 

А також 

ОК 8. Методика навчання технологій 

(рівень профільної та/або базової 

середньої освіти) (за предм.спец.)  

7. З метою забезпечення якісної 

підготовки КР включити 

ОК 7. Методологія наук.дослідж. (3 кр.) 

8. Вибіркову частину забезпечити в 

обсязі не менше 25% (22,5 кр.), де 

передбачити відображення моделі 

вибору вибіркових компонентів (ВК) 

9. Орієнтовні переліки 

пропонованих вибіркових 

дисциплін подати у Додатках. 

10. Курсові роботи не планувати. 

 

кред. на практичну підготовку 

(включно з кваліф.роботою) (для 014 

СО):  
– виробнича(пед.) практична підготовка 

(практика в ЗЗСО) - 15 кред. (3 сем., 10 

тижнів)   
6. Визначено на маг.рівні 

формою атестації кваліфікаційну 

роботу (КР), підготовка якої буде 

відбуватись упродовж періоду навч. 

15 кред.(1,2,3сем.)  - 10 тижнів. 

7. Внесено зміни в перелік  та обсяг 

загальноуніверситетських дисциплін, що 

є обов’язковими до вивч. та спрямовані 

на забезпечення заг. та псих.-пед. 

Складової підготовки за другим (маг.) 

рівнем 

Загальна підготовка: 

ОК 1. Філософія освіти і науки (3 кр) 

ОК 2. Сучасні інформаційні технології 

(для проф. діяльності) (3 кр.) 

ОК 3. Іноземна мова (для 

проф.діяльності) (3 кр.) 

Професійна підготовка 

ОК 4. Психологія педагогічної 

діяльності вчителя (3 кр.) 

ОК 5. Професійний імідж вчителя(3 кр) 

ОК 6. Управління закладами освіти (за 

типом закладу) (3 кр.) 

А також 

ОК 8. Методика навчання технологій 

(рівень профільної та/або базової 

середньої освіти) 

8. З метою забезпечення якісної 

підготовки КР включено: 



ОК 7. Методологія наук. (пед.) дослідж. 

(3 кр.) 

9. Вибіркову частину забезпечено в 

обсязі не менше 25%- (22,5 кр.), та 

відображено модель вибору вибіркових 

компонентів (ВК). 

10. Орієнтовні переліки 

запропонованих вибіркових 

дисциплін подано у Додатках: А – 

ДШВ; Б. – ДФВ; В – блочний вибір. 
11. Курсові роботи не 

плануються, оскільки запроваджено 

КР. 

2.  Про оновлення складу робочої групи 

ОП  

 

Гарант ОП – 

Бондаренко 

Володимир Іванович 

 

06  

грудня 

2021 

Затверджено оновлену робочу 

групу для ОП «Середня освіта 

(Трудове навчання та технології)» у 

складі: 1. Бондаренко Володимир 

Іванович (керівник групи 

забезпечення спеціальності, гарант 

освітньої програми для рівня 

вищої освіти магістр), диплом в/о за 

спец.: Трудове навчання; Педагогіка 

вищої школи; доктор педагогічних 

наук зі спеціальності: 13.00.07 – 

теорія і методика виховання (011 

Освітні, педагогічні науки), професор 

кафедри загально технічних 

дисциплін, безпеки життєдіяльності 

та автосправи – завідувач кафедри 

теорії і практики технологічної та 

професійної освіти; 

2.Вовк Надія Валентинівна – гарант 

освітньої програми диплом в/о за 

спец.: Загально-технічні дисципліни 

протокол № 8 

від «16» грудня 

2021 р. 

 



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. 

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.Бутиріна Марина 

Володимирівна, диплом в/о за спец.: 

Педагогіка і методика середньої 

освіти. Трудове навчання; кандидат 

педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.01- загальна педагогіка та 

історія педагогіки. (011 Освітні, 

педагогічні науки); Доцент кафедри 

загальнотехнічних дисциплін, 

промислових технологій та безпеки 

життєдіяльності – доцент кафедри 

теорії і практики технологічної та 



професійної освіти. 

5. 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. 
3.  Про залучення до складу робочої 

групи ОП стейкхолдерів -  

 

 

Гарант ОП – 

Бондаренко 

Володимир Іванович 

 

16 травня 

2022 

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) другого (магістерського) 

рівня вищої освіти:  

1. Погорєлов Анатолій Іванович – 

директор Слов’янського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Слов’янської міської 

ради Донецької області;  

2. Клєйно Євген Олександрович – 

викладач Торецького професійного 

ліцею військово-цивільної 

адміністрації м. Торецьк, Донецької 

області;  

3. Борисенко Ігор Володимирович – 

директор закладу позашкільної 

освіти, Донецький обласний центр 

технічної творчості дітей та юнацтва, 

протокол №15  

від « 16» травня 

2022 р. 

 



м. Слов’янськ. 

4. Цина Андрій Юрійович – завідувач 

кафедри теорії і методики 

технологічної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор. 

Полтавський національний 

педагогічний університет, м. 

Полтава. 
4. . Про залучення у якості рецензента 

науково-педагогічного працівника з 

іншого ЗВО з відповідною ОП 

професійною кваліфікацією 

Гарант ОП – 

Бондаренко 

Володимир Іванович 

 

16 травня 

2022 

Залучено у якості рецензента 

науково-педагогічного працівника з 

іншого ЗВО з відповідною ОП 

професійною кваліфікацією: 

Цина Андрій Юрійович – завідувач 

кафедри теорії і методики 

технологічної освіти, доктор 

педагогічних наук, професор. 

Полтавський національний 

педагогічний університет, м. 

Полтава. 

протокол №15  

від « 16» травня 

2022 р. 

 

5. Про заміну форми державної 

атестації здобувачів спеціальності 

014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології), а саме 

впровадження кваліфікаційної 

роботи, яка передбачає проведення 

дослідження інноваційного характеру 

Стекхолдер – НПП 

Стейкхолдер 

Цина Андрій 

Юрійович, завідувач 

кафедри теорії і 

методики 

технологічної освіти, 

доктор педагогічних 

наук, професор. 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет, м. 

Полтава 

16.05.202

2 р. 

 

Впроваджено кваліфікаційну роботу 

як форму державної атестації 

здобувачів спеціальності 014 Середня 

освіта (Трудове навчання та 

технології), обсягом 15 кредитів 

ЄКТС (10 тижнів), що передбачає 

проведення дослідження 

інноваційного характеру та 

завершується захистом 

(демонстрацією) перед Атестаційною 

комісією. 

протокол № 15 

від « 16» травня 

2022 р. 

 



6. Перегляд складової практичної 

підготовки ОП  

Стекхолдер –

роботодавець 

Погорєлов Анатолій 

Іванович, директор 

Слов’янського 

опорного закладу 

загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

Слов’янської міської 

ради Донецької 

області 

16.05.202

2 р. 

 

Зроблено перегляд обсягу практичної 

підготовки відповідно до змін до 

Тимчасового стандарту ДВНЗ 

«ДДПУ» від 27.01.2022 р.. Обсяг 

практичної підготовки збільшено до 

30 кредитів ЕКТС, з яких 

передбачається:  

- виробнича (педагогічна) практика, 

обсягом 15 кредитів ЄКТС (10 

тижнів), що завершується захистом 

звіту з практичної підготовки. Базами 

практики є заклади загальної 

середньої освіти (рівень профільної 

та базової середньої освіти). 

протокол № 15 

від « 16» травня 

2022 р. 

 

7. Аналіз освітніх компонентів 

професійного циклу підготовки ОП 

Середня освіта «Трудове навчання та 

технології» з метою збільшення 

кількості дисциплін професійного 

циклу 

стейкхолдер –Клєйно 

Євген Олександрович 

викладач Торецького 

професійного ліцею 

військово-цивільної 

адміністрації м. 

Торецьк, Донецької 

області 

16.05. 

2022 р. 

 

Зроблено аналіз освітніх компонентів 

професійного циклу підготовки ОП 

Середня освіта (Трудове навчання та 

технології). Для більш розширеної 

можливості застосовування знань 

сучасної техніки та технологій, 

практичних вмінь та навичок 

проєктної, конструкторської, 

виробничої діяльності при розробці, 

виготовленні та дизайну виробів, 

застосовування сучасних 

інформаційних технологій до 

навчального плану підготовки 

магістрів додано дисципліну циклу 

професійного підготовки «Технології 

моделювання та дизайну виробів з 

практикумом» 

 

8. Про розширення можливості 

проведення лекцій та 

стейкхолдер –Клєйно 

Євген Олександрович 

21 червня 

2022 р. 

В 2022-2023 навчальному році 

залучати до проведення лекцій та 
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від «21» червня 



практичних/лабораторних робіт з 

дисциплін професійного циклу 

підготовки здобувачів ОП Середня 

освіта (Трудове навчання та 

технології) провідними фахівцями 

інших ЗВО 

викладач Торецького 

професійного ліцею 

військово-цивільної 

адміністрації м. 

Торецьк, Донецької 

області 

 практичних/лабораторних робіт з 

таких дисциплін, як «Технології 

моделювання та дизайну виробів з 

практикумом», «Технології обробки 

матеріалів з практикумом» фахівців з 

інших ЗВО. 

2022 р. 

 

9. Про залучення стейкхолдерів ОП 

Середня освіта (Трудове навчання та 

технології) до модернізації наскрізної 

програми з практичної підготовки 

здобувачів спеціальності Середня 

освіта (Трудове навчання та 

технології) 

 

Стекхолдер – НПП 

Стейкхолдер 

Цина Андрій 

Юрійович, завідувач 

кафедри теорії і 

методики 

технологічної освіти, 

доктор педагогічних 

наук, професор. 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет, м. 

Полтава 

21 червня 

2022 р. 

 

залучити провідних стейкхолдерів до 

модернізації наскрізної програми з 

практичної підготовки здобувачів 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології): 

Цину Андрія Юрійовича – завідувача 

кафедри теорії і методики 

технологічної освіти, доктора 

педагогічних наук, професора 

Полтавського національного 

педагогічного університету; 

Погорєлова Анатолія Івановича – 

директор Слов’янського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Слов’янської міської 

ради Донецької області.  
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2022 р. 

 

 
 

Завідувач кафедри теорії і практики технологічної та професійної освіти    

Гарант освітньої програми Середня освіта (Трудове навчання та технології)                      В.І. Бондаренко 


