
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Комунальний заклад вищої освіти "Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради"

Освітня програма 47040 Педагогіка середньої освіти

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 4383

Повна назва ЗВО Комунальний заклад вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради"

Ідентифікаційний код ЗВО 02137097

ПІБ керівника ЗВО Задорожна Любов Кирилівна

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://ooiuv.odessaedu.net

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/4383

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 47040

Назва ОП Педагогіка середньої освіти

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра освітньої політики; кафедра методики викладання і змісту 
освіти; кафедра психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти; 
відділ освітньо-наукової підготовки

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Одеса, пров. Нахімова, 8; пл. Михайлівська, 17

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 337278

ПІБ гаранта ОП Ягоднікова Вікторія Вікторівна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

pso@ooiuv.odessaedu.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-538-36-38

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 1 р. 4 міс.

очна денна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Розробка ОПП була зумовлена необхідністю забезпечення потреб регіонального ринку праці кваліфікованими 
фахівцями у сфері загальної середньої освіти. Зважаючи на те, що в Одеській області є значна кількість вакансій 
педагогічних працівників, велика частина педагогів пенсійного віку, а також таких, хто не має педагогічної освіти, у 
2018 році з метою провадження інноваційної освітньої діяльності, що пов’язана з професійним розвитком 
педагогічних та науково-педагогічних кадрів закладів освіти, методичних установ області, підвищенням 
конкурентоспроможності працівників освіти було змінено тип і назва комунального закладу «Одеський обласний 
інститут удосконалення вчителів» на Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради» (Рішення Одеської обласної ради від 12 червня 2018 року № 775-VII). Багаторічний досвід 
роботи інноваційної, освітньої, методичної, наукової діяльності, організації і здійснення формальної і неформальної 
педагогічної освіти, активність у регіональних, національних і міжнародних проєктах та програмах, безпосередня 
участь у впровадженні реформи Нової української школи, запровадженні інклюзивної освіти, STEM-освіти в 
Одеській області, створення сучасної матеріально-технічної бази стали підґрунтям започаткування ОПП 
«Педагогіка середньої освіти». 
Підготовку магістрів за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки було проліцензовано у 2019 році. У 2020 році 
розроблений проєкт ОПП пройшов належну процедуру обговорення, був затверджений рішенням Вченої ради 
КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (далі – Академія) (протокол від 29.04.20 № 3). 
Компоненти ОПП обиралися таким чином, щоб забезпечити формування у здобувачів вищої освіти 
компетентностей, необхідних для розв’язання проблем провадження інноваційної діяльності і складних завдань в 
сфері педагогіки і загальної середньої освіти. Для забезпечення відповідного кадрового складу ОПП в Академії 
відбулися зміни в структурі, зокрема було відкрито нову кафедру педагогіки та освітнього менеджменту та змінено 
склад робочої групи ОПП (наказ від 3.09.20 № 01-3/НД-МА/1-1). Перший набір здобувачів вищої освіти був 
здійснений у 2020 р.
У 2021 році у зв’язку з набуттям чинності Стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 11.05.21 № 520), Професійного стандарту за професіями «Вчитель закладу загальної середньої освіти» 
(Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінекономіки) від 23.12.2020 № 
2736), пропозицій і зауважень зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів було переглянуто ОПП і внесені відповідні 
зміни. Після процедури обговорення оновлена ОПП була затверджена рішенням Вченої ради КЗВО «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (протокол від 30.06.21 № 4) і введена в дію наказом ректора 
від 01. 07.21 2021 р. № 01-2/238-ОД.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 19 0 12 0 0

2 курс 2020 - 2021 24 7 14 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень програми відсутні

другий (магістерський) рівень 47040 Педагогіка середньої освіти
47043 Педагогіка вищої школи
47044 Освітній менеджмент у педагогічних системах

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

48690 Освітні, педагогічні науки
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 8030 2042

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

8030 2042

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма ОП2021.pdf mWdr46I2rp02JNggCp/Oms4l6kOfod0zNShsQoKizzI=

Освітня програма ОП2020.pdf 1+2c0iBVv0k16msV1Xg8sr33iHJUM77s6etjP88r1go=

Навчальний план за ОП НП2021.pdf YnDEBePoIq5SA0Tbr0RGxXcOCNsPropF0A/OFLdHk4Y
=

Навчальний план за ОП НП-д2020.pdf TycgO+urQ6MdDaTCvUZSw7H2BaOin1IeYOy49tnoF6M
=

Навчальний план за ОП НП-з2020.pdf fwxN9ER8B5V/6FkWdFsUZQ0jCr3Oo9srO1dRkW+1c1Q
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії2020.pdf UlOs+toD8YDqdMKWprfsgOERWwud+R2z8zX6ha04/Q
w=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензії2021.pdf ahQDFx37zh8GSg7OAO6GDZHBakc+TKNtjSSxdvCzLjw
=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі ОП полягають у підготовці висококваліфікованих та інноваційно спрямованих фахівців, у контексті 
регіональних потреб, здатних застосовувати набуті інтегральну, загальні і спеціальні компетентності для 
розв’язання актуальних проблем і складних задач дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері педагогіки 
та загальної середньої освіти.   
ОП має прикладну спрямованість у підготовці фахівців, здатних працювати як у закладах загальної середньої освіти, 
так й у закладах і установах підтримки  професійного розвитку педагогічних працівників. Орієнтація на здобувачів, 
які вже  мають педагогічний досвід, але не мають педагогічної освіти або потребують ґрунтовних системних знань і 
практичних навичок для здійснення педагогічної, інноваційної, консультативної, наставницької та тренерської 
діяльності у сфері загальної середньої освіти в умовах сучасних освітніх змін. Практикозорієнтованість ОП 
забезпечується залученням педагогів-практиків та фахівців у сфері загальної середньої освіти, зосереджується на 
розвитку профільної середньої освіти, підготовці до роботи в умовах інклюзивної освіти, методичному супроводі 
педагогічної діяльності, організації і здійсненні інноваційної освітньої діяльності.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП повністю відповідають місії Академії, яка полягає у забезпеченні розвитку неперервної освіти, що 
передбачає підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів, 
генерацію і поширення сучасних знань в сфері педагогіки і освіти у регіональному, національному та європейському 
просторі, а також стратегічній меті Академії - розвиток Академії як регіонального лідера у сфері неперервної якісної 
освіти, науково-педагогічних досліджень, створення і поширення позитивних педагогічних практик для 
професійно-компетентнісного зростання здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, які проходять підвищення кваліфікації у різних формах. Місія, візія, основні вектори і механізми 
реалізації стратегії Академії визначені в Стратегії розвитку Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія 
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неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/merged_1.pdf

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Оскільки навчання за ОП запроваджено вперше, то можливості врахування інтересів та пропозицій здобувачів 
вищої освіти та випускників програми під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП не було.  
Однак опитуванння здобувачів вищої освіти щодо реалізації освітньо-професійної програми  відбувається на 
початку навчального року та наприкінці семестрів. Здобувачі вищої освіти Поліщук А. та Арламенко Л. були 
залучені до перегляду і оновлення ОП. 

- роботодавці

До процесу розробки та модифікації ОП залучалися роботодавці, зовнішні партнери Академії. Обговорення цілей і 
ПРН відбувалось на різноманітних науково-методичних заходах, які організовувала Академія. Наприклад, 
проблеми формування і розвитку професійної компетентності вчителів – під час Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку» (21 травня 2019 
року) https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_318/files/1_zbirnik_tez.pdf , питання 
про необхідність підготовки вчителів до роботи в умовах Нової української школи обговорювалось під час обласної 
конференції «Нове покоління вчителів для Нової української школи» (30 травня 2019 року) 
(https://kdpo.odessaedu.net/uk/news-28-12402/).
До оновлення ОП були залучені  Дацюк В.А., директор Троїцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Яськівської сільської  територіальної громади Одеської області; Останіна А.О., вчитель хімії Одеська 
загальноосвітньої школи № 103 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; Сензюк І. А., начальник 
відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Новокальчевської сільської територіальної громади Березівського району. 
Інтереси, потреби і пропозиції роботодавців щодо здатності педагогів до організації методичного супроводу 
педагогічної діяльності та  їхнього особистісно-професійного зростання були враховані у СК11, 13 та ПРН13,14, 
розширено перелік вибіркових дисциплін.

- академічна спільнота

Науково-педагогічні працівники Академії на засіданнях кафедр (кафедра дошкільної та початкової освіти, протокол 
№ 10 від 04.12.19, № 11 від 24.12.19; кафедра педагогіки та неперервної освіти, протокол № 1 від 08.01.20, № 2 від 
05.02.20; кафедра методики викладання та змісту освіти протокол № 4 від 23.09.19), обговорювали цілі та ПНР ОП, 
досвід підготовки педагогічних працівників, вносили пропозиції щодо розподілу годин на аудиторну та самостійну 
роботу, збільшення бази вибіркових дисциплін. 
Цілі й програмні результати навчання, зміст освітніх компонентів обговорювалися з колегами всіх кафедр Академії 
під час роботи над колективною монографією «Дослідження теоретико-методологічних, методичних та практичних 
засад професійної компетентності сучасного педагога» (2019), а також за участі академічної спільноти інших ЗВО - у 
Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та 
перспективи розвитку» (2019, 2020, 2021), участі у конференціях на міжнародному національному та регіональному 
рівнях (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Полтавський національний 
педагогічний університет імені В.Г.Короленко, Київський університет імені Б.Грінченка, Південноукраїнський 
національний педагогічний універсистет імені К.Д. Ушинського). 

- інші стейкхолдери

Під час формулювання цілей і програмних результатів  враховувались результати співпраці Академії з 
Департаментом освіти і науки Одеської області,  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ГО «Центр розвитку 
освіти»,  ГО «Об'єднання «Агенція розвитку освітньої політики», вчителів під час проходження курсів підвищення 
кваліфікації та ін.    

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Розбудова Нової української школи потребує забезпечення інноваційного розвитку загальної середньої освіти через 
підготовку успішних педагогів, здатних ефективно працювати в умовах освітніх змін. У цьому контексті цілі та 
програмні результати навчання ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці шляхом 
забезпечення таких результатів навчання як: ПРН 5. - організовувати освітній процес на основі 
дитиноцентрованого, компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, педагогічних наук, 
управляти навчально-пізнавальною діяльністю, об’єктивно оцінювати результати навчання учнів; ПРН 6. - 
розробляти та реалізовувати освітні, інноваційні й дослідницькі проєкти у сфері загальної середньої освіти та 
міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, соціальних, економічних, етичних норм; ПРН 12. - знати та 
вміти застосовувати принципи, сучасні методи, прийоми, форми організації процесу виховання з урахуванням 
вікових та індивідуальних особливостей учнів в закладах загальної середньої освіти.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 

Сторінка 5



було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий та регіональний контексти були враховані під час формулювання цілей та ПРН ОП, що відображені в її 
змісті і виявляють основні стратегічні аспекти реформування повної загальної середньої освіти. Модернізація освіти 
створює необхідність гнучкої та мобільної реакції на запити та потреби регіональної педагогічної системи, зокрема 
потребує нового покоління фахівців в сфері загальної середньої освіти. Під час формулювання цілей і ПРН значна 
увага приділялась реалізації Обласної програми «Розвиток освіти Одещини на 2019-2021 роки» 
(https://osvita.odessa.gov.ua/prohrama-rozvytku-osvity-odeskoyi-oblasti/). Отже,  формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОП, визначення перспективних напрямів її удосконалення враховують галузевий та 
регіональний контекст: використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, інноваційній та 
дослідницької діяльності (ПРН 2); організовувати освітній процес на основі дитиноцентрованого, компетентнісного, 
контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною 
діяльністю, об’єктивно оцінювати результати навчання учнів (ПРН 5); розробляти та реалізовувати освітні, 
інноваційні й дослідницькі проєкти у сфері загальної середньої освіти та міждисциплінарного рівня із дотриманням 
правових, соціальних, економічних, етичних норм (ПРН 6); створювати відкрите освітнє середовище, сприятливе 
для учнів та спрямоване на забезпечення результатів навчання (ПРН 7).

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічної освітньої 
програми «Педагогіка середньої освіти» спеціальності  011 Освітні, педагогічні науки Київського Університету імені 
Бориса Грінченка, щодо змісту програми фахового вступного випробування, переліку навчальних дисциплін, 
запроваджено навчальну дисципліну  «Технології середньої освіти та методика навчання». Конкурентними 
перевагами ОП у порівнянні з аналогічною освітньо-професійною програмою є надання широкого набору навичок 
організації інноваційної освітньої діяльності, методичного супроводу педагогічної діяльності. 
Урахований досвід підготовки майбутніх вчителів, зокрема огранізація наукової діяльності здобувачів вищої освіти, 
створення інклюзивного освітнього середовища (університет ім. Т.Г. Масарика (Чеська республіка) у межах проєкту 
«Зміни факультетів і університетів у ХХІ столітті»), знайшов своє відображення в ПНР14.
Досвід щодо створення можливостей для викладання і навчання, спільної роботи педагогів й учнів у межах україно-
фінського проєкту «Навчаємося разом («LearningTogether»). Фінська підтримка реформи української школи», 
впроваджений у ПНР13.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем  на момент 
розробки ОП був відсутній. Затверджений Стандарт наказом МОН № 520 від 11.05.2021 року був врахований у 
змінах до ОП. Матриця відповідності програмних результатів освітньо-професійної програми містить програмні 
результати (ПРН1-11), передбачені Стандартом, та визначені додаткові програмні результати (ПРН12-ПРН14), 
обумовлені її специфікою – педагогікою середньої освіти. Програмні результати навчання відповідають Стандарту 
вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за другим (магістерським) рівнем і реалізуються у 
межах ОП через засвоєння окремих освітніх компонентів, що гармонізують теоретико-методологічну підготовку 
(ОК1 – ПРН1-4,6,9,11; ОК3 – ПРН1,2,6,9-11); мовно-комунікативну (ОК2 – ПРН3,4,7,9,11); психолого-педагогічну 
(ОК4 – 3-7,10,11); організаційно-управлінську (ОК5 – ПРН3,5,6,10); методико-педагогічну (ОК6 – ПНР3,-8,11; ОК7 – 
ПРН1-5,8,9; ОК8 – ПРН1,2,4,6,9-11; ОК9 – ПРН1,2,4,6-10; ОК10 – ПРН2-4,6,10,11; ОК11 – ПРН2-8,10,11; ОК12 – 
ПРН1,2,4,6,9,11; ОК13 – ПРН1,2,4,6,8,9,11). Відповідно до Стандарту вищої освіти, в ОП подані: обсяг кредитів ЄКТС, 
необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти (90 кредитів); перелік загальних і спеціальних 
компетентностей (ЗК1-10; СК1-9), нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання (ПНР1-11); форми атестації здобувачів вищої освіти у формі публічного захисту 
кваліфікаційної роботи. Таким чином, ОП «Педагогіка середньої освіти» повністю відповідає основним вимогам, що 
визначені у Стандарті вищої освіти за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Вимоги до компетентностей та результатів навчання узгоджені між собою та відповідають дескрипторам 
Національної рамки кваліфікацій (НРК).

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
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вищої освіти (за наявності)?

66

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

24

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Об’єктами вивчення ОП є: система загальної середньої освіти (ОК3, ОК5, ОК11-13), освітній процес з урахуванням 
індивідуальних особливостей учнів (ОК4, ОК6, ОК7), освітнє середовище (ОК2, ОК3, ОК6, ОК9), освітній 
менеджмент (ОК5, ОК11), узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, 
концепціях, контекстних практиках (ОК1, ОК3, ОК6-13), психолого-педагогічні та методичні засади педагогічної 
діяльності (ОК2, ОК3, ОК4, ОК10-13), інновації в освіті (ОК7, ОК8, ОК10, ОК11, ОК13), технології середньої освіти та 
методики навчання (ОК7, ОК9, ОК11, ОК13).
Освітні компоненти ОК1, ОК3, ОК4, ОК6 складають теоретичний  зміст предметної області, забезпечують здобувачів 
освіти опануванням основних понять, теорій, концепцій освіти та педагогіки, принципами їх використання у 
закладах загальної середньої освіти, дозволяють їм поглибити знання з теоретичних основ педагогічної діяльності.
Оволодіння методами, методиками та технологіями, якими повинен володіти здобувач для застосування на 
практиці, вивчаються в межах наступних освітніх компонент: методи організації, здійснення, стимулювання, 
мотивації та контролю ефективності освітньо-пізнавальної діяльності (ОК4, ОК5, ОК7, ОК10, ОК11),  бінарні, 
інтегровані, особистісно-орієнтовані освітні технології (ОК7, ОК8, ОК11); соціологічні та статистичні методи (ОК1, 
ОК9, ОК12, ОК13) сучасні технології навчання, виховання та організації освітнього процесу (ОК3, ОК5, ОК7,ОК8), 
цифрові технології (ОК9).
Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи та обладнання, програмне забезпечення, 
інструменти, що застосовуються у професійній діяльності в закладах загальної середньої освіти. ОП забезпечена 
інформаційно-комунікаційним обладнанням Хабу для вчителів "Вільний освітній простір", забезпечує доступ до 
електронних бібліотек міста й  України, використання бази даних Scopus та Web of Science.
ОП «Педагогіка середньої освіти» представляє цілісну систему освітніх компонентів, які за своїм змістом 
відповідають специфіці спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Перелік обов’язкових дисциплін з урахуванням 
педагогічної і науково-дослідної практик та підготовки й захист кваліфікаційної роботи складається з 13 
найменувань (66 кредитів). На вивчення вибіркових освітніх компонентів відведено 24 кредити.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується вибірковими дисциплінами, частка яких складає 24 
кредити ЄКТС (25%) від загального обсягу ОП. Реалізується згідно Положенню про організацію освітнього процесу  
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf , Положенню 
про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_vilnyi_vybir_navch_dysts.pdf 
, Положенню про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akad_mobl.pdf , Положенню про 
зарахування результатів неформальної та інформальної освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_rez_nef_inf_osv.pdf через: 
самостійне обрання вибіркових компонентів; створення індивідуального навчального плану здобувача; можливість 
навчання одночасно за декількома освітніми програмами, зокрема в інших ЗВО; визнання результатів навчання, 
отриманих в інших ЗВО та в неформальній і інформальній освіті; участь у програмах академічної мобільності; 
отримання права на академічну відпустку або перерву навчання, а також на поновлення на навчання; можливість 
пропонувати бази практики, власні теми індивідуальних завдань, випускної кваліфікаційної роботи і наукових 
керівників.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Порядок вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін унормовано  Положенням про організацію 
освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 
ради»  https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf та 
Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у 
Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_vil_vubir_dus.pdf і передбачає: 
- на початку навчального року ознайомлення здобувачів із порядком, термінами і особливостями запису та 
формуванням груп для вивчення вибіркових дисциплін в Академії, з переліком та інформаційними пакетами 
вибіркових компонентів ОП на сайті.
- презентація вибіркових дисциплін викладачами протягом першого тижня навчання та в останній день сесії – на 
новий семестр.
- самостійне обрання здобувачами вибіркових дисциплін. 
- опитування студентів та попереднє формування навчальних груп.
- уточнення і корекція навчальних груп і вибіркових дисциплін. Якщо окрему вибіркову дисципліну не обрала 
мінімальна кількість здобувачів вищої освіти, завідувач відділу освітньо-наукової підготовки виключає її з переліку, 
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про що інформує здобувачів вищої освіти. Після цього здобувач вищої освіти упродовж 1 тижня обирає іншу 
вибіркову дисципліну, вивчення якої обрала достатня кількість здобувачів вищої освіти.
- формування навчальних груп на основі заяви здобувачів вищої освіти.
- складання індивідуального плану з урахуванням вибіркових дисциплін.
- складання розкладу.
Здобувач вищої освіти в односторонньому порядку не може відмовитися від вибраного і затвердженого переліку 
вибіркових навчальних дисциплін. Така відмова призводить до академічної заборгованості і призводить до 
невиконання індивідуального навчального плану. З об’єктивних причин студент може внести зміни до заявленої 
ним варіативної складової індивідуального навчального плану.
Перелік вибіркових дисциплін визначається з потреб і  пропозицій здобувачів та стейкхолдерів, а саме з аналізу 
анкетування здобувачів і стейкхолдерів, опитування й зустрічей та переглядається і оновлюється кожного року.
Викладання вибіркових навчальних дисциплін здійснюють усі кафедри за умови наявності відповідного 
забезпечення, що є свідченням спроможності кафедри якісно задовольнити потреби здобувачів вищої освіти для 
створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

ОП передбачена практична підготовка, яка спрямована на розвиток здатності застосування набутих професійних 
знань у практичну діяльність, вдосконалення загальних та спеціальних компетентностей. Загальні питання 
планування, змісту, організації, проведення контролю та підведення підсумків усіх видів практики здобувачів вищої 
освіти регламентується Положенням про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти у Комунальному 
закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_proved_praktyky.pdf  За 
навчальним планом ОП здобувачі проходять педагогічну практику у другому семестрі (7 кредитів), науково-
дослідну практику практику у третьому семістрі (6 кредитів). Підготовку і захист кваліфікаційної роботи у третьому 
семестрі (16 кредитів). Під час педагогічної практики формуються і удосконалюються ЗК3,5-8, СК2-6,8-13; науково-
дослідної –  ЗК1-6,9, СК1,2,7-9,13. Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується також теоретичним 
підгрунтям на ОК1-10, під час яких використовуються прикладні вправи, що необхідні для подальшої професійної 
діяльності. 
Аналіз опитування здобувачів виявив високий рівень компетентностей, здобутих та розвинених під час практичної 
підготовки за ОП.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

ОП сприяє набуттю здобувачами вищої освіти соціальних навичок (комунікативних , лідерських, організаторських) 
шляхом застосування інтерактивних методів навчання  під час  вивчення здобувачами ОК: робота в парах і малих 
групах; ігрові методи, case study, моделювання, проблемні професійно спрямовані дискусії, тренінги, проєктна 
діяльність; вивчення вибіркових дисциплін (Педагогічна майстерність, Психологія управлінського спілкування, 
Тренінг в освітньому процесі, Управління конфліктами, Педагогічна взаємодія з соціально-дезадаптованою сім’єю). 
Академія забезпечує розвиток і удосконалення навичок soft skills через участь здобувачів у конференціях, вебінарах, 
семінарах та майстер-класах. Наприклад, семінар «Соціально-комунікативна компетентність педагога» (зав. 
кафедри методики навчання та змісту освіти Папач О.І.)  https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1282-9324/ ,семінар 
«Розвиток риторичної компетентності педагога як провідника ціннісних змін в освіті й життєтворчості» (проф. 
Сагач Г.М.) https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1242-9324/  
Соціальні навички розвиваються у здобувачів вищої освіти через створення сприятливого соціально-психологічного 
клімату в Академії, організацію освітнього процесу на принципах студентоцентризму і суб’єктності; гуманізації і 
демократизації всіх сторін діяльності Академії; культивування таких цінностей як: корпоративна етика і культура, 
колегіальність, колективна та індивідуальна відповідальність, взаємоповага, справедливість, толерантність, 
порядність, чесність. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

При розробці ОП Стандарт вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) 
рівня та Професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти» були відсутні. 
З метою узгодження змісту ОП з вимогами Стандарту вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки для 
другого (магістерського) рівня, затверджений МОН України від 11.05.2021 № 520, і Професійного стандарту 
«Вчитель закладу загальної середньої освіти», затверджений Мінекономіки від 23.12.2020 № 2736 у 2021 році, при 
перегляді ОП були внесені зміни. 
Представлена на акредитацію ОП ураховує вимоги відповідного професійного Стандарту: здатність діяти 
відповідально і свідомо (ЗК1) та здатність до міжособистісної взаємодії (ЗК2),  здатність до виявлення та розв’язання 
проблем (ЗК5), враховані у ЗК7, ЗК8, ЗК6  ОП відповідно;  професійні компетентності за трудовою дією враховані 
ОП у СК2, СК3, СК5, СК7-СК13. ПРН, регламентовані стандартом вищої освіти, корелюють   з професійними 
компетентностями, визначеними у професійному стандарті. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?
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Норми навантаження здобувачів вищої освіти визначено у Положенні про організацію освітнього процесу в КЗВО 
«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» у розділі 4 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf.
Загальний бюджет навчального часу складає 90 кредитів ЄКТС (2700 годин), що відповідає Стандарту вищої освіти 
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого (магістерського) рівня, з яких 3 семестри містять по 30 
кредитів (900 годин). Фактичне навантаження здобувачів вищої освіти визначається навчальним планом. 
Обов’язкові освітні компоненти ОП містять 66 кредитів (1980 годин), з яких 15 кредитів (450 годин) відводиться на 2 
виробничі практики,16 кредитів (480 годин) на підготовку і захист кваліфікаційної роботи. Вибіркові компоненти 
складають 24 кредити (720 годин). Обсяг самостійної роботи здобувачів становить 2524 години, який забезпечується 
системою інформаційних, навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 
дисципліни чи окремої теми: підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, курси лекцій, практикуми, 
презентації лекцій, методичні рекомендації до самостійних та семінарських занять, технічне обладнання, аудиторії 
самопідготовки тощо. Усі види самостійної роботи зазначені у робочих програмах та силабусах. Такий розподіл дає 
можливість опанувати ОП не перевантажуючи студентів, що підтверджується результатами опитування. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

За ОП «Педагогіка середньої освіти» підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не 
здійснюється.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-priiomu-2021-r-.html

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Конкурсний відбір проводиться відповідно до Правил прийому на навчання Комунального закладу вищої освіти 
«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-priiomu-
2021-r-.html  ,які розробляються, затверджуються та оприлюднюються у встановленому порядку. Для здобуття 
ступеня вищої освіти «магістр» можуть вступати особи, що здобули ступінь вищої освіти «бакалавр», «магістр», ОКР 
«Спеціаліст». Вступники повинні скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови та фаховий іспит. Особи, які 
мають попередню освіту не за спеціальністю, складають в Академії додаткове вступне випробування. Вимоги та 
критерії оцінювання знань вступників визначені в програмах вступних випробувань, які щорічно оновлюються та 
висвітлюються на сайті Академії в розділі «Магістратура, аспірантура» - «Вступна кампанія». Завдання фахового 
вступного випробування полягає у визначенні мотиваційної готовності вступника до навчання за магістерською 
програмою та передбачає виявлення особистісно-професійних характеристик вступника.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється  Правилами прийому на навчання 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/pravila-priiomu-2021-r-.html , Положенням про організацію освітнього процесу у 
Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf   та 
Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Комунального 
закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akad_mobl.pdf . Зарахування 
результатів вивчення дисциплін при переведенні до Академії з іншого ЗВО здійснюється шляхом порівняння 
кількості залікових кредитів і обсягу змістових модулів та визначає академічну різницю нормативних змістових 
модулів (у кредитах та годинах), яка не повинна перевищувати, як правило, 1/3 навчального плану. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

За час реалізації ОП випадків визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті регулюється Положенням про 
організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 
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https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf та 
Положенням про зарахування результатів неформальної та інформальної освіти у Комунальному закладі вищої 
освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_rez_nef_inf_osv.pdf  Дані 
документи розміщені на сайті Академії у відкритій доступності. 
Визнанню можуть підлягати результати навчання, отримані у неформальній освіті, що за тематикою, обсягом 
вивчення та змістом відповідають як навчальній дисципліні в цілому, так її окремому розділу, темі, індивідуальному 
завданню, які передбачені програмою (силабусом) даної навчальної дисципліни.
Повне зарахування результатів неформальної освіти можливо у випадку, коли вивчена дисципліна співпадає із 
запланованими ПРН або має несуттєві відмінності, а також близька за обсягом і змістом (не менше, ніж на 75%). 
Часткове зарахування можливо у тому випадку, коли дисципліну визнають не повністю, і за деякими темами 
необхідно додатково проводити переатестацію. У цьому випадку зарахування дисципліни здійснюється за 
результатами виконання індивідуального завдання, складеного екзамену або пройденої співбесіди.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

На ОП прикладів звернення щодо визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, не було. Проте 
робочими програмами (силабусами) ОК «Цифрові технології в освітній та дослідницької діяльності», «Технології 
середньої освіти та методика навчання», «Інноваційна освітня діяльність»  передбачена можливість у межах 
самостійної роботи проходження курсів (онлайн-курсів на платформах EdEra, Prometheus, ВУМ-онлайн) 
неформальної освіти та отримання балів через надання викладачу сертифікату про проходження онлайн-курсу.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Згідно Положенню про організацію освітнього процесу у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf  освітній 
процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття (лекція, семінарське, практичне, індивідуальне заняття, 
консультація); самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. Для досягнення програмних 
результатів навчання застосовуються відповідні традиційні й інтерактивні  методи і прийоми навчання і викладання 
(таб.3). Зважаючи на специфіку фокусу ОП переважно практикуються інтерактивні форми та методи навчання і 
викладання (дискусії, метод проєктів, моделювання, ділові ігри, робота в парах і малих групах, вільний мікрофон, 
мозковий штурм, аргументований виступ, кейс-метод, презентації), визначені у робочих програмах навчальних 
дисциплін, які розташовані на сайті кафедри https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-
zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентрований підхід забезпечує розширення прав і можливостей задоволення актуальних освітніх потреб і 
інтересів здобувачів вищої освіти. Реалізується такий підхід на ОП «Педагогіка середньої освіти» через: партнерські 
відносини всіх учасників освітнього процесу; активність, самостійність і відповідальність здобувачів вищої освіти; 
врахування особливостей їхніх особистісних пріоритетів; сприяння активної участі студентів до процесів розробки, 
оновлення, реалізації і моніторингу ОП. 
На ОП застосовуються проблемні, інтерактивні, дослідницькі, діалогові, інноваційні форми і методи навчання і 
викладання, які відповідають вимогам студентоцентрованого підходу. Результати опитування здобувачів освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_pso.pdf засвідчили 
задоволеність здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання та підтвердили якість й сучасність 
викладання, демократичність освітнього процесу, що  відповідають вимогам студентоцентрованого підходу

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Імплементація принципів академічної свободи в Академії забезпечує автономність і незалежність учасників 
освітнього процесу і базується  на таких нормативних документах: Стратегія розвитку КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/merged_1.pdf  , Положення про 
організацію освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf 
Відповідність методів навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи забезпечується учасниками 
освітнього процесу через право брати участь в його організації і реалізації; перегляді та оновленні ОП; визначати 
індивідуальну траєкторію навчання та особистісно-професійного зростання. НПП мають можливість самостійного і 
вільного вибору педагогічного інструментарію для досягнення результатів навчання; проведенні наукових 
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досліджень та використанні результатів власних наукових доробок, новітніх надбань і позитивних практик у змісті 
ОК; творчого підходу до розробки робочих програм і навчально-методичних матеріалів ОК. 
Здобувачі вищої освіти мають можливість обирати навчальні дисципліни, опановувати знання, набувати і 
удосконалювати загальні і спеціальні компетентності в неформальній освіті, конкретизувати тематики 
індивідуальних завдань, самостійно обирати тему та керівників кваліфікаційних робіт, бази практики. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання у межах окремих ОК надаються 
викладачами здобувачам вищої освіти на першому занятті. Ця інформація міститься у робочих програмах і 
сибуласах ОК, які розташовані на вебсторінці кафедри педагогіки та освітнього менеджменту  2020-2021р.н 
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-1.html та 2021-2022 
н.р. https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-
1.html  і є постійно доступними для ознайомлення.  
На сайті Академії в розділі «Магістратура і аспірантура» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/magistratura.html  
розміщено навчальний план, графік навчального процесу, розклад занять, в яких окреслено форми і терміни 
підсумкового контролю.
Цілі, зміст, очікувані результати навчання, критерії оцінювання за вибірковими дисциплінами містяться у 
презентаціях та силабусах ВК, доводяться до здобувачів вищої освіти на першому тижні навчання і є у постійному 
вільному доступі на сайті Академії https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/vibirkovi-distsiplini-dly.html  .Каналами 
інформування є також корпоративна пошта, телефонний зв'язок, вайбер.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП відбувається шляхом участі: у роботі Наукового товариства 
студентів, аспірантів і молодих вчених; участі у наукових конференціях; у науково-дослідних роботах Академії; в 
межах теми дослідження кваліфікаційної роботи; у співпраці з окремими науково-педагогічними працівниками 
тощо. Завдання дослідницького характеру пропонуються на практичних і семінарських заняттях, науково-дослідній 
практиці. Продуктивними формами самостійної роботи здобувачів вищої освіти є підготовка  тез доповіді, 
реферати, складання списку наукових джерел з теми. 
Здобувачі вищої освіти  беруть участь у заходах, які зазначено в плані Академії (майстер-класах, семінарах, круглих 
столах, педагогічних майстернях, вебінарах та ін.). 
У 2021 році здобувачі вищої освіти брали участь у круглому столі «Історія становлення та перспективи розвитку 
освіти в Одеській області» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1168-9324/ , Всеукраїнській науково-практичній 
онлайн-конференції «Нове покоління вчителів для української школи: виклики і досягнення» 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1246-9324/ , підготували тези доповіді до Першої науково-практичної 
конференції здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми педагогічної освіти в ХХІ столітті» 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1191-9324/  : Устінова І.М. Тестова технологія: змістовий аспект поняття, 
Черемховська О.О. Освітнє середовище: сутність поняття і структура, Жавко О.А. Партнерська педгогічна взаємодія 
та розвиток самоповаги учнів: постановка проблеми,  Бондар О.В. Створення індивідуальної траєкторії розвитку 
педагога засобами самоосвіти, Ганжий В.Ю. Розвиток лідерських якостей молодшого підлітка,  Наконечна С.О. 
Педагогічна рефлексія як запорука професійного зростання вчителя, Поліщук А.В. Професійне самовизначення як 
міждисциплінарна проблема. 
У ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та 
перспективи розвитку» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1250-9324/  взяли участь Чегодар Ю. С.  Устінова І. М.
Здобувачі вищої освіти інформуються щодо проведення конференцій різного рівня повідомленнями на стенді, а 
також у групах Вайбер.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Розбудова Нової української школи зумовлює динамічний попит на фахівців в сфері загальної середньої освіти і 
висуває сучасні вимоги до їх підготовки, що передбачає готовність їх до інноваційної освітньої діяльності. 
Ураховуючи практичну спрямованість вимог, які висуваються сьогодні до викладача закладу загальної середньої 
освіти в перелік ОК була включена навчальна дисципліна «Інноваційна освітня діяльність». 
Проблеми і позитивні практики імплементації Концепції «Нова українська школа» знайшли відображення в ОК 
«Сучасна педагогіка» у темах: Система загальної середньої освіти; Зміст освіти; Організаційні форми навчання. 
Пріоритетною для національної освіти є проблема доступності до навчання, створення умов для  навчання дітей з 
особливими освітніми потребами, що спонукало запровадити ОК «Інклюзивна освіта». 
Досвід факультету педагогічних наук Гельсінського університету, вивчений під час освітнього візиту до Фінляндії 
(21.10-25.10.2019 р.),  упроваджено у змісті ОК «Вікова та педагогічна психологія», зокрема у темах: Психологічна 
характеристика педагогічної діяльності, Психологія навчально-педагогічного співробітництва та спілкування у 
освітньому процесі. 
Сучасні наукові досягнення та позитивні практики, набуті під час тренінгів для тренерів, запроваджених в межах 
проекту «Фінська підтримка реформи української школи» були запроваджені в зміст окремих ОК.  Наприклад, 
тренінг «Практика та інструменти оцінювання в школі» (16.10-18.10.2019 р.) -  в ОК «Педагогічний контроль» (мета 
та культура оцінювання; практика та інструменти оцінювання; оцінювання з боку групи однолітків, 
самооцінювання); тренінг «Професійний розвиток учителя: надання підтримки на різних етапах професійного 
розвитку вчителя» (02.12-17.12.2020 р.) та тренінг «Розвиток школи (стратегія розвитку школи)» (08.06-10.06.2021 
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р.)  – в ОК «Методична робота в ЗЗСО» (теорія та різні шляхи професійного розвитку вчителів; способи підтримки 
професійного розвитку вчителя та його колег; роль учителя як практика, який уміє рефлексувати та навчатися; що 
означає бути вчителем у Україні; професійна ідентичність учителя; наставницька діяльність та надання зворотного 
зв’язку; інструменти для професійного розвитку та наставництва; різні ролі співробітників школи; вчитель як 
розробник і дослідник власної діяльності; професійні стандарти вчителя як інструмент професійного розвитку). 
Структура та зміст програми ОК обговорюються під час засідань кафедри педагогіки та освітнього менеджменту за 
участю здобувачів, НПП, стейкхолдерів. Усі зміни ураховуються шляхом оновлення робочих програм, які 
затверджуються перед початком поточного навчального року.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Одним з принципів реалізації Стратегії розвитку Академії 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/merged_1.pdf   є відкритість та 
інтеграція у національний, європейський та світовий науково-освітній простір. Викладачі є активними учасниками 
міжнародних проєктів. Солнцева О.А. бере участь у чесько-українському проєкті «На шляху до інклюзії» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_379/files/inklyuziya.pdf   та в українсько-
австрійському проєкті «Інклюзивна освіта». Кузнєцова О.В. брала участь  в освітній поїздці у межах україно-
фінського проєкту «Навчаємося разом («LearningTogether»). Фінська підтримка реформи української школи».
Активну участь викладачі беруть в українсько-чеському проєкті «Зміни педагогічних факультетів у 21 ст.», який 
реалізується на базі Університету імені Масарика при підтримці Чеської агенції розвитку: Ягоднікова В.В.  (2019-
2021), Костенко Р.В. (2020-2021), Воронова С.В (2020), Кузнєцова Н.В. (2020), Полещук Л.В. (2020-2021), Папач О.І. 
(2021). https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1208-9324/ До цього проєкту були залучені здобувачі вищої освтіи, які 
взяли участь у  семінар і-дискусії «Інтернаціоналізація та інклюзія у вищій освіті»  
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1283-9324/ 
Отримані знання і досвід впроваджуються у зміст ОП та навчальних дисциплінах.
Викладачі беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях та мають публікації у закордонних 
виданнях.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Форми контрольних заходів визначені Положенням про організацію освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pro_plan_i_oblik_rob_1.pdf  та 
Положенням про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти Комунального 
закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf . 
Контрольні заходи включають вхідний, поточний, періодичний, підсумковий контроль. Вони визначають 
відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти компетентностей вимогам стандартів вищої освіти та 
відповідної освітньої програми. Об’єктом оцінювання є теоретична і практична підготовка здобувачів вищої освіти. 
Здобувачі вищої освіти зобов’язані проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені 
навчальним планом із відповідної освітньої програми. 
Для перевірки досягнень результатів навчання ОП застосовуються такі форми здійснення контрольних заходів: 
опитування, письмова відповідь, вирішення кейсу, тестування, захист проєктів (творчих завдань), презентації, 
аргументований виступ тощо. Повний перелік форм і методів  контролю результатів навчання здобувачів вищої 
освіти та критерії їх оцінювання у межах ОК освітньої програми визначено у робочих програмах навчальних 
дисциплін, силабусах, а також узагальнено в Таблиці 3 «Матриця відповідності програмних результатів навчання, 
освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання». 
Підсумковий контроль проводиться у формах семестрового іспиту або заліку з конкретної навчальної дисципліни в 
обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. 
Контрольні заходи та критерії їх оцінювання є чіткими і зрозумілими, заздалегідь оприлюдненими та прозорими.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти та розподіл балів забезпечується відображенням необхідних відомостей у робочих програмах навчальних 
дисциплін та силабусах, що знаходяться у відкритому доступі на сайті Академії 
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html 
та в друкованому виді на кафедрі.
У робочій програмі навчальної дисципліни та силабусах представлено порядок, кількісні та якісні критерії 
оцінювання результатів навчання: форми контрольних заходів, розподіл балів за змістовими модулями, критерії 
оцінювання навчальних досягнень, програмні результати навчання. 
За даними опитування здобувачів вищої освіти форми контрольних заходів, критерії оцінювання та розподіл балів є 
для них повністю зрозумілими 
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https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_398/files/yakisniy_analiz_pso.pdf

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Відповідно до Положення про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf 
кожен викладач на першому занятті знайомить здобувачів з формами контролю та критеріями оцінювання 
навчальних досягнень. Не пізніше як за тиждень до проведення періодичних контрольних заходів, викладач 
ознайомлює здобувачів з переліком контрольних завдань та критеріями їх оцінювання. Розклад підсумкового 
контролю доводиться до відома викладачів і здобувачів не пізніше ніж за місяць до його початку. У розкладі 
зазначається дата та час, аудиторія, група, назва навчальної дисципліни і ПІБ викладача.
Здобувачі можуть самостійно ознайомлюватися з інформацією про форми контрольних заходів, що міститься у 
розділі «Магістратура, аспірантура» на сайті Академії (графік освітнього процесу, навчальний план, розклад занять, 
робочі програми навчальних дисциплін) https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/magistratura.html До того ж, 
інформацію про форми підсумкового контролю здобувачів наведено в ОП, яку розміщено у вільному доступі на сайті  
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/opp_pso_2021_r.pdf ,
інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання у межах окремої навчальної дисципліни 
містіться у робочих програмах та силабусах, які розміщені на сайті https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-
metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-distsiplin-2021-2022-nr-1.html

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Форму Атестації визначено відповідно до Стандарту за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, яка здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Згідно до 
вимог Стандарту кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання складної задачі у сфері освітніх, 
педагогічних наук, що потребує проведення досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується 
невизначеністю умов і вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, 
фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена на офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої 
освіти.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулює система нормативних документів КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради»: Положення про організацію освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pro_plan_i_oblik_rob_1.pdf  , 
Положення про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf  ,
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf ,
Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_proved_praktyky.pdf ,
Положення про організацію, виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи у  Комунальному закладі вищої 
освіти «Одеська
академія неперервної освіти Одеської обласної ради 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kvalifik_rob_3.pdf .
Нормативні документи розміщено на офіційному сайті Академії https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/calls.html  , що 
забезпечує їх доступність для всіх учасників освітнього процесу.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів забезпечують: Положення про організацію освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf , Положення 
про організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf  , 
Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/kodeks_akad_dob.pdf .
Оцінювання проводиться відповідно до встановлених процедур; запроваджується практика прийому іспиту двома 
НПП; проведення іспитів виключно за затвердженими завідувачем кафедри екзаменаційними білетами; 
передбачено, що критерії та методи оцінювання оприлюднюються заздалегідь. 
В умовах конфлікту інтересів викладачі зобов’язані не вчиняти дій та не ухвалювати рішень. Процедури запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів в Академії регулюються Положенням про порядок i процедури вирішення 
конфліктних ситуацій у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської 
обласної ради» https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_konfl_cutyac.pdf .
На ОП випадків необ’єктивності оцінювання знань здобувачів вищої освіти не зафіксовано.
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Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедури повторного проходження контрольних заходів визначаються Академією у Положенні про організацію і 
проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf 
.Здобувачі вищої освіти, які отримали загальну підсумкову оцінку в сумі  до 59 балів або не з’явилися без поважних 
причин на підсумкові контрольні заходи, мають право ліквідувати академічну заборгованість після закінчення сесії 
до початку наступного семестру. Здобувач вищої освіти має право кожен із предметів перескладати два рази: один 
раз на кафедрі перед викладачем і другий раз – перед комісією з ліквідації академічної заборгованості. Комісії з 
ліквідації академічної заборгованості формує проректор на підставі пропозицій відповідних кафедр і затверджує 
склад цих комісій у кількості не менше трьох осіб та графік ліквідації заборгованостей своїм розпорядженням. 
Оцінка, виставлена комісією, є остаточною.
Випадків повторного проходження контрольних заходів за ОП «Педагогіка середньої освіти» не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів навчання врегульовується Положенням про організацію і 
проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_kontrol_rezult_navch.pdf . З 
метою реалізації права здобувачів вищої освіти на оскарження процедури проведення та результатів контрольних 
заходів в Академії, за письмовою заявою (апеляцією) здобувача, яку він надає не пізніше наступного робочого дня 
після проведення іспиту або оголошення результатів підсумкового оцінювання, розпорядженням проректора 
створюється апеляційна комісія у складі п’яти осіб для проведення повторного заліку чи іспиту. За результатом 
апеляції оцінка навчальних результатів здобувача вищої освіти не може бути зменшена. Апеляційна комісія працює 
на засадах демократичності, прозорості, об’єктивності та відкритості.
Випадків оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів за освітньо-професійною 
програмою «Педагогіка середньої освіти» не було.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти  і процедури дотримання академічної доброчесності викладені у таких документах Академії: 
Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу Комунального закладу вищої освіти «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/kodeks_akad_dob.pdf , Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості в Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf ,Політика 
забезпечення якості вищої освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_366/files/pol_zab_yak_.pdf , Положення про 
запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу 
Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akd_plag.pdf

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

На ОП «Педагогіка середньої освіти» для здійснення технічної перевірки академічних текстів на наявність 
текстових запозичень використовується Система StrikePlagiarism від компанії ТОВ «Плагіат», яка рекомендована 
Міністерством освіти і науки України відповідно до укладених з розробниками програм Меморандумів щодо їх 
використання в закладах вищої освіти. Послуга адмініструється бібліотекою Академії і надається здобувачам вищої 
освіти та НПП безкоштовно. Інструкція щодо процедури технічної перевірки на наявність текстових запозичень 
представлена на сайті Академії 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_318/files/instr_plag.pdf 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Здобувачів вищої освіти на першому курсі ознайомлюють з документами, що унормовують політику доброчесності 
(Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/kodeks_akad_dob.pdf  ). Вимоги 
щодо дотримання академічної доброчесності визначені у всіх силабусах навчальних дисциплін. Викладачі під час 
надання завдання для самостійної роботи чи підготовки до семінарських занять наголошують на необхідності 
дотримання етичних норм та принципів академічної доброчесності.  Теми і окремі питання про академічну 
доброчесність включені у зміст ОК1 і ОК3. З метою популяризації академічної доброчесності на сайті Академії у 
розділі «Внутрішнє забезпечення якості освіти» розміщені корисні матеріали, які містять інформацію про вебінари, 
інформаційні бюлетені та рекомендовані джерела і корисні посилання з питань академічної доброчесності 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/akademichna-dobrochesnist.html , у розділі «Наукова діяльність» у рубриці 
«Академічна доброчесність» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/naukova-diyalnist-.html  надана інформація по 
користуванню системи StrikePlagiarism.
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Наприкінці першого року навчання здобувачами вищої освіти було проведено конкурс на кращі вислови/цитати 
відомих людей про академічну доброчесність https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1313-9324/  Створені під час 
конкурсу постери, підібрані влучні вислови та виготовлені яскраві флаєри стали основою для інформаційної 
експозиції відповідної тематики в аудиторіях.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

За порушення правил академічної доброчесності до учасників освітнього процесу застосовуються заходи відповідно 
до вимог законодавства України, Кодексу Академічної доброчесності учасників освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/kodeks_akad_dob.pdf 
За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути притягнені до такої академічної 
відповідальності: зниження результатів оцінювання контрольної роботи, іспиту, заліку тощо; повторне 
проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо); призначення додаткових контрольних заходів 
(додаткові індивідуальні завдання, контрольні роботи, тести тощо); повторне проходження відповідного освітнього 
компоненту освітньої програми; проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника;  повідомлення 
суб’єкта, який здійснює фінансування навчання (проведення наукових досліджень), установи, що видала грант на 
навчання (дослідження), потенційних роботодавців; відрахування з Академії. 
Максимальні міри, що були застосовані – здобувачі вищої освіти отримували нові завдання з можливістю 
повторного захисту роботи.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів на ОП регулюється Положенням  про порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад, призначення і звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників 
Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_zamishch_vakant_posad.pdf 
Згідно з цим положенням до конкурсу на заміщення вакантної посади допускаються особи, які відповідають 
кваліфікаційним вимогам до відповідної посади науково-педагогічного працівника. У положенні визначені 
кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (пункт 3.1-
3.5),  перелік документів, що надає претендент на посаду (пункт 3.10-3.11) та чітко описана процедура обрання за 
конкурсом (пункт 3.17-3.30). При розгляді кандидатур акцентується увага на можливості забезпечити освітній 
компонент ОП науково-педагогічним працівником  з урахуванням його академічної чи професійної кваліфікації з 
наступних позицій: базова вища освіта, наукові ступені та відповідний рівень вченого звання, загальна кількість 
наукових праць, а також кількість праць за останні 5 років, підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років, 
досвід практичної роботи.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Академія залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу через оновлення, обговорення ОП 
(Дацюк В.А., директор Троїцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Яськівської сільської  
територіальної громади Одеської області; Сензюк І. А., начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 
Новокальчевської сільської територіальної громади Березівського району), експертизи ОП (Коваль І., заст. нач. 
управління-начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації, директори закладів загальної середньої освіти та ін.)   організації практики (директори 
закладів загальної середньої освіти міста та області, директори закладів), проведення семінарів, круглих столів, 
майстер-класів, конференцій. Роботодавці беруть участь у науково-практичних конференціях та науково-
методичних заходах, що організовані Академією. Наприклад, Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку» (2019, 2020, 2021) 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/naukova-diyalnist-.html
У викладанні на ОП беруть участь роботодавці від Академії, зокрема 14 травня 2021 року відбувся коворкінг з 
особистісного розвитку педагога «Технологія селф-коучингу» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1252-9324/ , який 
провели методисти  науково-методичної лабораторії розвитку та якості освіти кафедри освітньої політики КЗВО 
«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

До викладання аудиторних занять на ОП залучені: Солнцева О.А. (ОК «Інклюзивна освіта»), має три роки 
практичної роботи асистента вчителя в класі з інклюзивною формою навчання в середній загальноосвітній школі № 
40 м. Кам'янська Дніпропетровської області (2015-2018р.р.), тренер з кризового консультування та підвищення 
психосоціальної стійкості до стресу у дітей та дорослих за підтримки Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ, тренер проекту 
«Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти» м. Київ. До викладання 4 модулю ОК «Технології 
середньої освіти та методика навчання» залучені методисти Академії, які мають великий практичний досвід 
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викладання у закладах загальної середньої освіти. 
Вибіркові дисципліни: «Освітнє вимірювання» Мітельман І.М. доцент, кандидат фізико-математичних наук, 
заслужений вчитель України, Відмінник освіти України, учитель математики вищої категорії, «вчитель-методист»; 
«Історія педагогіки і освіти» Кузнєцов В.О., кандидат історичних наук, директор ГО «Центр досліджень з історії 
освіти, науки і техніки на півдні України ім. В.І.Липського».
 Професор Сагач Г.М. провела семінари «Розвиток риторичної компетентності педагога як провідника ціннісних 
змін в освіті й життєтворчості» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1242-9324/ 29.04.21. та 
 «Філософсько-педагогічна спадщина Г. С. Сковороди: духовно-моральний вимір в епоху викликів ХІХ століття» 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1291-9324/

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_pidvisch_kvalifikacii_1.pdf  
всі викладачі ОП постійно підвищують професійну кваліфікацію. Так, у 2020 році НПП, що викладають на ОП 
пройшли підвищення кваліфікації за програмою «Менеджмент освіти та педагогічна діяльність в закладах освіти» 
(30 годин)  ДЗВО «Інститут модернізації освіти»; 
Викладачі ОП активно беруть участь у  вебінарах, семінарах, міжнародних освітніх поїздках, стажуваннях, 
результати яких визнаються як підвищення кваліфікації за порядком, що регулюється  Положенням про порядок 
визнання результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_rezult_pidvisch_kvalifik.pdf 
У рамках українсько-австрійської співпраці викладачі Академії пройшли навчання з розвитку цифрової 
компетентності з проблеми «Створення навчального онлайн-простору. Онлайн-методи» 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1237-9324/
Гарачук Т.В., Кузнєцова Н.В., Кузнєцова О.В.  підвищили кваліфікацію за власною програмою Академії (60 годин).
Для сприяння професійного та особистісного розвитку НПП за участю доктора наук з державного управління, 
професора Мартиненко Володимира Федоровича 03.04.21 проведено теоретико-методологічний семінар «Наукові 
засади проєктного мислення» https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1234-9324/

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Розвиток викладацької майстерності працівників, залучених до викладання на ОП стимулюється через систему 
матеріального і нематеріального заохочення працівників. Матеріальне заохочення регулюється Положенням про 
преміювання працівників КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_premia.pdf  , яке передбачає: 
доплати за наукові ступені і звання, надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, 
складність і напруженість; преміювання за високі професійні досягнення. 
В Академії відповідно до Положення про рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних та 
педагогічних працівників 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_reitynh_otsiniuv.pdf   діє 
система рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, яка спонукає викладачів до професійного 
зростання. 
Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості навчання і викладання також є дієвим стимулом розвитку 
викладацької майстерності. 
Академія постійно пропонує НПП для розвитку викладацької майстерності на безоплатній основі проходження 
вебінарів, семінарів, форумів, курсів тощо.
За видатні професійні досягнення грамотами та іншими почесними нагородами різного рівня органів влади та 
органів місцевого самоврядування, громадських професійних об'єднань України відмічені НПП (Ягоднікова В.В., 
Колесова О.А., Солнцева О.А., Здрагат С..Г., Воронова С.В., Папач О.І. та ін).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Матеріально-технічна база Академії відповідає ліцензійним вимогам. Навчальні заняття проходять в аудиторіях із 
сучасним обладнанням (табл. 1), зокрема є пристрої демонстрації презентацій та відео-матеріалів, доступ до 
Інтернет.  Тренінгові та практичні заняття з ОК6 й ОК9 проходять в спеціалізованих аудиторіях Хабу для вчителів 
«Вільний освітній простір»  https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/video.html , матеріально-технічні ресурси якого 
дозволяють здобувачам  опанувати сучасні технології  навчання. Існує достатня кількість місць гуртожитку, 
необхідне побутове обладнання, умови проживання відповідають санітарним нормам. Для здобувачів створений 
арт-простір з зонами відпочинку, тренінгових занять, самопідготовки. Бібліотека Академії є інформаційним 
джерелом забезпечення освітнього процесу на ОП.  Доступ до електронних ресурсів та послуг бібліотеки 
здійснюється через портал https://bibloano.odessaedu.net/  . Укладено  договір з Одеською національною науковою 
бібліотекою, завдяки якому є доступ до електронних каталогів.  Усі здобувачі мають доступ до електронних 
каталогів, архівів, баз даних, цифрованих описів, електронних  каталогів бібліотек всіх закладів вищої освіти країни. 
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В умовах онлайн навчання через карантинні обмеження для реалізації освітнього процесу використовується портал 
«Класна оцінка», «ZOOM». Навчально-методичне забезпечення  розміщене на сайті кафедри педагогіки та 
освітнього менеджменту https://kapom.odessaedu.net/uk/site/navchalno-metodichne-zabezpechennya-osnovnikh-
distsiplin-2021-2022-nr-1.html

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Комфортність освітнього середовища забезпечується через: створення необхідних умов навчання, проживання в 
гуртожитку; надання психологічної підтримки; вільного й безкоштовного доступу до літератури та відкриті 
бібліотечні сервіси, зокрема до Web of Science; безоплатне використання ліцензованих продуктів Microsoft Office 365, 
доступу до інтернету в усіх корпусах; участь у науковій роботі, конференціях, конкурсах, в обговоренні питань 
удосконалення освітнього процесу; участь у діяльності органів самоврядування; участь у семінарах, методичних 
заходах, круглих столах, конференціях, педагогічних майстернях, майстер-класах, які за планом організовує і 
проводить Академія. Для тих здобувачів, кому цікава науково-дослідна діяльність, і які прагнуть до вступу до 
аспірантури, є можливість приєднатись до однодумців, які об’єднались у Наукове товариство студентів, аспірантів 
https://kapom.odessaedu.net/uk/site/naukove-tovaristvo-studen.html
Центр забезпечення якості освіти проводять анонімні опитування, діє скринька довіри, зокрема й електронна. 
Ректор, проректор з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, співпрацівники відділу освітньо-наукової 
підготовки проводять зустрічі зі здобувачами вищої освіти. https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1313-9324/ , 
проводяться неформальні бесіди, метою яких є виявлення потреб і інтересів здобувачів вищої освіти.

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я учасників освітнього процесу регулюється Колективним 
договором 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/kolektivniy_dogovir_perlov.pdf , 
Правилами внутрішнього трудового розпорядку 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/pravila_vnutrishn_ogo_rozporyadku
_akademii_.pdf 
Приміщення відповідають санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці. 
Здійснюється регулярна перевірка технічного стану приміщень, обладнання та інженерно-технічних комунікацій. У 
кожному навчальному корпусі є чергові, обов’язком яких є унеможливлювання перебування сторонніх осіб на 
території Академії, також впроваджено централізовану систему відеоспостереження. 
 Забезпечено доступність приміщень для осіб з особливими освітніми потребами, зокрема безперешкодний доступ 
до будівлі, навчальних приміщень та іншої інфраструктури https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/umovi-dostupnosti-
zakladu.html  
 У зв’язку з COVID-19 Академія своєчасно реалізовує усі необхідні заходи. Регулярно проводяться профілактичні 
бесіди та інструктажі  з дотримання санітарних норм і профілактичних заходів в умовах карантину.
Освітнє середовище Академії забезпечує комфортну міжособистісну взаємодію, дотримання прав і норм фізичної, 
психологічної, інформаційної та соціальної безпеки учасників
освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_konfl_cutyac.pdf

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Освітня підтримка полягає у створенні необхідного матеріально-технічного та навчально-методичного 
забезпечення; здійсненні навчання за індивідуальною освітньою траєкторією, які забезпечуються  гарантом ОП, 
викладачами, які забезпечують реалізацію ОП. Організаційна підтримка здобувачів вищої освіти надається 
безпосередньо відділом освітньо-наукової підготовки, науковим відділом, адміністрацією ЗВО з метою забезпечення 
безпечного і комфортного освітнього середовища. Інформаційна підтримка здійснюється через систему зручного та 
оперативного інформування здобувачів вищої освіти технічними засобами, через сайт 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/title.html , на якому розміщено у вільному доступі документи щодо організації 
освітнього процесу, навчально-методичні матеріали; бібліотеку, що формує базу навчально-методичних та наукових 
видань, забезпечує доступом до електронних бібліотек міста і  України, використання бази даних Web of Science Core 
Collection; сторінки в соціальних мережах; інформаційні стенди; електронну пошту; групи Вайбер тощо.
Консультативна підтримка здобувачів вищої освіти забезпечується відповідними відділами ЗВО, кафедрами, 
науково-методичними лабораторіями шляхом організації і проведення науково-методичних заходів, надання 
індивідуальних консультацій з актуальних питань. Кафедрою психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти під 
час карантину було організовано психологічну консультативну допомогу, яка мала на меті  консультування щодо 
подолання тривожності у зв’язку з загальною розгубленістю та невпевненістю в новій для всього суспільства ситуації 
соціальної депривації. Ця допомога здійснювалась шляхом письмового звернення через сайт кафедри та 
організацію індивідуальної конфіденційної онлайн-зустрічі https://ppko.odessaedu.net/uk/news-50-11548/ 
Захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх  учасників освітнього процесу забезпечує центр 
соціальної роботи та практичної психології, який за необхідністю надає психологічну консультацію 
https://ppko.odessaedu.net/uk/site/tsentr-psikhologiyi.html 
Для актуалізації потреб і прагнень до успішного навчання і професійної діяльності здобувачів вищої освіти були 
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запроваджені  мотиваційні зустрічі. 

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Положенням про організацію навчання осіб з особливими освітніми потребами регулюється порядок супроводу осіб 
з особливими освітніми потребами, визначається забезпечення навчально-методичними матеріалами, 
інформаційно-комунікаційними технологіями та застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для 
здобувачів методів і способів спілкування, в тому числі української жестової мови, рельєфно-крапкового шрифту 
(шрифту Брайля) 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_osv_potrebu.pdf Для 
забезпечення потреб осіб з особливими освітніми потребами враховані принципи універсального дизайну та 
безперешкодного доступу до Академії, обладнані санвузли для осіб  з обмеженими фізичними можливостями, 
продовжується облаштування навчальних корпусів пандусами та поручнями. Зокрема навчальний корпус А 
обладнаний підйомною платформою та ліфтом для осіб з обмеженими фізичними можливостями 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/umovi-dostupnosti-zakladu.html
Для здобувачів освіти з порушеннями зору, слуху наявні візуальні підказки. Аудиторії обладнані проекторами, 
екранами та сенсорною панеллю. 
Здобувачі освіти з інвалідністю можуть отримати віддалений доступ до електронних ресурсів Академії 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/videokonferentsiyi-vebina.html , є можливість дистанційного виконання завдань за 
погодженням із викладачами.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» відповідно до чинних нормативно-правових 
документів реалізується чітка і зрозуміла політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (включаючи 
пов’язані із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією), доступність яких забезпечується шляхом 
розміщення матеріалів на офіційному вебсайті Академії та проведенням інформаційно роз’яснювальної роботи з 
учасниками освітнього процесу.
Основним документом, що регулює порядок розгляду конфліктних ситуацій, є Положення про порядок i процедури 
вирішення конфліктних 
ситуацій  https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_konfl_cutyac.pdf, яке є 
доступним для всіх учасників освітнього процесу та яких чітко дотримуються на ОП 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються такими 
нормативними документами: Положення про освітні програми у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_osv_prohr.pdf  , Політика 
забезпечення якості вищої освіти Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_366/files/pol_zab_yak_.pdf   , Положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf , Положення про 
моніторинг якості освіти у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської 
обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_yakost_osvity.pdf  

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Відповідно до Положення про освітні програми у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради»  
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_osv_prohr.pdf  
ОП розробляється проєктною групою, розмішується на сайті Академії для громадського обговорення стейкхолдерів 
шляхом опитування за допомогою google-forms. Обговорення відбувається на засіданні кафедри, розглядається на 
засіданні науково-методичної ради та Вченій раді Академії.
Основними підставами для оновлення освітніх програм є: зміни у нормативних документах, які регулюють питання 
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змісту освіти; висновки за результатами щорічного звіту про моніторинг освітньої програми; документально 
підтверджені рекомендації основних зовнішніх стейкхолдерів щодо необхідних знань та вмінь випускників освітньої 
програми; умотивовані звернення здобувачів вищої освіти за освітньою програмою та/або результати опитування 
студентів, які навчаються за нею; рекомендації акредитаційних інституцій тощо.
Зміни до ОП 2021 р. були обумовлені затвердженням Стандарту вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, 
педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка для другого (магістерського) рівня вищої освіти (Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 11.05.21 № 520) та Професійного стандарту «Вчитель закладу загальної 
середньої освіти» затверджений Мінекономіки від 23.12.2020 № 2736, результатів опитування здобувачів вищої 
освіти, висновків та пропозицій
роботодавців. 
При затвердженні ОП у діючій редакції (червень 2021 р.) було внесено такі зміни: відкориговано інтегральну 
компетентність та формулювання загальних та спеціальних компетентностей;  до обов’язкових компонентів введені 
дисципліни «Цифрові технології в освітній та дослідницькій діяльності» та «Професійна комунікація іноземною 
мовою», збільшили на 1 кредит ОК «Технології середньої освіти та методика навчання», оновлено зміст та змінена 
назва ОК «Методична робота в ЗЗСО» на «Методичний супровід педагогічної діяльності», ОК «Дидактика» 
переведена до вибікових компонентів, доповнений перелік вибіркових дисциплін. Результати громадського 
обговорення були розглянуті на розширеному засіданні кафедри педагогіки та освітнього менеджменту із 
запрошенням стейкхолдерів (протокол № 10 від 22.06.2021).  

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти безпосередньо долучаються до перегляду ОП та інших процедур забезпечення якості через 
можливість висловлювати свої пропозиції і побажання під час: зустрічей з гарантом ОП, завідувачем кафедри, 
адміністрацією Академії, анонімного опитування, зустрічей з представниками студентського самоврядування, а 
також під час публічного обговорення проєкту змін ОП, який розміщений на сайті Академії 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/gromadske-obgovorennya-os.html
Здобувачі вищої освіти Поліщук А.  та  Арламенко Л.  були залучені до робочої групи ОП «Педагогіка середньої 
освіти» у якості внутрішніх стейкхолдерів. За пропозицією здобувачів вищої освіти було збільшено на один кредит 
ОК «Технології середньої освіти та методика навчання».

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

В Академії існує багатоканальна комунікація з представниками студентського самоврядування. Так, представники 
студентського самоврядування беруть участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП, що 
регламентовано Положенням про студентське самоврядування Комунального закладу вищої освіти «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_pro_stud_samovriad.pdf , вносять 
пропозиції щодо контролю за якістю освітнього процесу; вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів та 
робочих програм; одержують від адміністрації Академії об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосується 
здобувачів вищої освіти.   Представники студентського самоврядування беруть активну участь у роботі  Вченої ради 
Академії, у проведенні опитувань здобувачів вищої освіти, в організації і проведені просвітницьких, наукових, 
методичних, організаційних та інших заходів.
Зауважень щодо змісту та якості ОП за час її реалізації на не зафіксовано.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Академія залучає роботодавців у процес розроблення та періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості. До цього процесу переважно залучаються потенційні роботодавці баз практик, це директора 
закладів загальної середньої освіти серед яких директор Троїцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Яськівської сільської  територіальної громади Одеської області Дацюк В. А (член робочої групи), Сензюк І. А., 
начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Новокальчевської сільської територіальної громади Березівського 
району (член робочої групи); свої відгуки та пропозиції щодо проекту нової редакції ОП висловили заступник 
начальника управління- начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації Коваль І., керівники закладів освіти (Ткаченко Ю.Н., Стрецкул Н.П., Кустол О.А.). 
16.01.21 була проведена онлайн зустріч зі стейкхлдерами, серед яких були роботодавці, де розглядались питання 
результатів першого семестру і організації педагогічної практики https://ooiuv.odessaedu.net/uk/news-1150-9324/
Центром забезпечення якості освіти була розроблена анкета стейкхолдера, яка є інструментом отримання 
зауважень і пропозицій щодо освітньої програми https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/anketa-dlya-steikkholderi.html. 
Результати опитування обговорюються на засіданнях Центру ЗЯО,та на розширених засіданнях кафедри педагогіки 
то освітнього менеджменту (протокол № 10 від 22.06.21).

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Оскільки ОП започаткована у 2020 році, випускників цієї ОП ще не має.
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Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Під час здійснення процедур внутрішнього моніторингу системи забезпечення якості за час реалізації ОП 
здобувачами вищої освіти були висловлювані побажання, які розглядалися нами як певні  недоліки та були 
враховані і реалізовані.
Була пропозиція щодо створення аудиторії до самопідготовки, адміністрацією Академії до початку першої сесії була 
визначена і оформлена необхідним технічним обладнанням така аудиторія. Було звернено увагу на те, що не всі 
здобувачі вищої освіти розуміють вимоги окремих викладачів, тому були розроблені силабуси обов’язкових і 
вибіркових дисциплін і розміщені на сайті Академії. Було висловлено побажання щодо визначення процедури 
перевірки академічних текстів на плагіат, Центром забезпечення якості освіти було розроблено Положення про 
запобігання та виявлення академічного плагіату в освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу 
Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» розміщено на 
сайті у відкритому доступі 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akd_plag.pdf

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Акредитація ОП «Педагогіка середньої освіти» здійснюється уперше. Під час удосконалення ОП враховувався досвід 
експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, які є викладачами Академії. Учасники 
робочої групи і гарант ОП є постійними учасниками вебінарів щодо порад уникнення помилок під час акредитації 
ОП, які проводило Національне агентство.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Залучення академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП відбувається згідно до 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Комунальному закладі вищої освіти «Одеська 
академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf Учасники 
академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості освіти шляхом участі в оновлені 
змісту ОП, навчальних дисциплін; обговорення ОП на засіданнях кафедр, науково-методичної ради, Вченої ради 
Академії; постійного підвищення професійної кваліфікації; запровадження в освітній процес результатів сучасних 
наукових досягнень та інноваційних практик, участі у науково-дослідній діяльності кафедр та запровадження 
власних результатів наукової діяльності в освітній процес. Під час карантину освітній процес здійснюється в онлайн 
форматі на платформі static.klasnaocinka.  
За пропозицією учасників академічної спільноти внесена пропозиція підготувати презентації щодо вибіркових 
дисциплін для кращого ознайомлення здобувачів вищої освіти з їх змістом, для поглиблення загальних і 
спеціальних компетентностей було запропоновано розширити перелік вибіркових дисциплін.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_sust_zao.pdf  та  Положення про 
організацію освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf   розподіл 
відповідальності між різними структурними підрозділами Академії у контексті здійснення процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає п’ять організаційних рівнів. Перший – здобувачі вищої освіти, 
органи студентського самоврядування залучаються до ВЗЯО через участь в опитуваннях та внесення пропозицій 
щодо покращення ОП. Другий рівень – гаранти ОП, робочі групи ОП, кафедри, представники роботодавців, 
викладачі забезпечують реалізацію, поточний моніторинг ОП. На третьому рівні відділ освітньо-наукової 
підготовки здійснює впровадження та адміністрування ОП. Четвертий рівень загальноакадемічних підрозділів – 
центр забезпечення якості освіти та загальноакадемічні підрозділи здійснюють внутрішні експертизи ОП, 
моніторинг якості освітньої діяльності Академії, формують рекомендації щодо прийняття загальних рішень. П’ятий 
рівень – ректор, проректори, Вчена рада Академії визначають стратегію і політику щодо ВЗЯО, приймають загальні 
рішення щодо забезпечення якості освіти, затверджують нормативні акти, програми дій щодо ВЗЯО, приймають 
рішення про затвердження та закриття ОП.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
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В Академії права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються такими документами: Колективним 
договором 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/kolektivniy_dogovir_perlov.pdf , 
Правилами внутрішнього трудового розпорядку 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/746960/sitepage_192/files/pravila_vnutrishn_ogo_rozporyadku
_akademii_.pdf  , Положення про організацію освітнього процесу  
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/zm_pol_org_osv_pr.pdf  , Положення 
про реалізацію права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_akad_mobl.pdf  , Положення про 
порядок реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/pol_vil_vubir_dus.pdf 
Уся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у відкритому доступі на офіційному сайті Академії 
в розділі «Нормативно-правова база» https:// https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/calls.html
та на сторінках структурних підрозділів.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Адреса веб-сторінки 
https://ooiuv.odessaedu.net/uk/site/gromadske-obgovorennya-os.html

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Адреса веб-сторінки 
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_329/files/opp_pso_2021_r.pdf 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильними сторонами ОП є:
- розроблення і реалізація ОП з урахуванням потреб регіонального освітнього ринку праці; 
- орієнтація на здобувачів, які вже мають педагогічний досвід, але не мають педагогічної освіти або потребують 
ґрунтовних системних знань і практичних навичок для здійснення педагогічної, інноваційної, консультативної, 
наставницької та тренерської діяльності у сфері загальної середньої освіти в умовах сучасних освітніх змін;
- розвинуте інфраструктурне, матеріально-технічне забезпечення наукової, освітньої, інноваційної, методичної, 
консультативної діяльності, у тому числі онлайн навчання та дистанційне навчання;
- практико зорієнтоване навчання з залученням педагогів-практиків, тренерів і фахівців у сфері загальної середньої 
освіти, що мають інноваційний педагогічний досвід;
- створені умови для максимального задоволення потреб і інтересів здобувачів, зокрема з  особливими освітніми 
потребами;
- наявність платформи для онлайн та дистанційного навчання, 
- активне застосування сучасних інтерактивних методів навчання;
- якісне і ефективне методичне забезпечення викладання дисциплін, яке задовольняє інформаційні потреби 
здобувачів, забезпечує реалізацію освітнього процесу;
- широкий перелік вибіркових компонентів ОП забезпечує можливість здобувачів формувати індивідуальні 
траєкторії навчання, розвивати і удосконалювати компетентності для професійної діяльності, задовольняти власні 
потреби і інтереси; 
- сприяння поглибленню загальних та спеціальних компетентностей через залучення здобувачів вищої освіти до 
науково-методичних заходів, що організовує Академія;
- формування у здобувачів вищої освіти готовності до самореалізації в умовах інноваційного освітнього середовища;
- проведення постійного моніторингу якості надання освітніх послуг з метою визначення певних проблем та 
оперативного реагування задля покращення підготовки здобувачів;
- високий рівень готовності науково-педагогічних працівників до професійно-компетентісного зростання і 
самореалізації.
Слабкими сторонами ОП є:
- обмеженість ресурсів для забезпечення академічної мобільності здобувачів вищої освіти;
- проблемне питання публікації викладачів в закордонних виданнях, зокрема тих, що індексуються в міжнародних 
наукометричних базах, рекомендованих МОН України.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

-започаткування практики запрошення закордонних гостьових лекторів;
-посилення партнерської взаємодії із зарубіжними профільними університетами у науковій та освітній діяльності за 

Сторінка 21



спорідненими ОП;
- розвиток кадрового потенціалу за рахунок підвищення наукового рівня працівників кафедри;
- започаткування практики впровадження технології дуальної освіти;
- створення умов для залучення здобувачів вищої освіти до програм академічної мобільності (внутрішньої та 
зовнішньої);
- розширення переліку дисциплін, що викладаються іноземними мовами;
- удосконалення інформаційного забезпечення освітнього процесу, зокрема із залученням Інтернет-ресурсів;
- продовження модернізації матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу, удосконалення 
інфраструктури Академії.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Задорожна Любов Кирилівна

Дата: 13.09.2021 р.

Сторінка 22



Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ОК1.pdf awHIFOS56E4ZJBLk
vt2nOYAnQFbP4A6Q

OasaYNBYvGk=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 301 (для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: мультимедійний 
проектор Aser в комплекті – 1 
шт., телевізор Vinga 
S75UH20G+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук – 1 
шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 210 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: телевізор Vinga 
S65UH20B+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук HP 
250G7 15.6HD AG/IntelCore i3-
1005GI/4GB/500GB HDD/DVD-
RW Windows 10 Pro – 1 шт., 
дошка аудиторна – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна 
Оцінка,BigBlueButton, Zoom.

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

навчальна 
дисципліна

ОК2.pdf eesXQJNQh8TvqTvd
S8AvlSKrzziTEQU+ti

mfhsQ04uw=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 210 (для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: телевізор Vinga 
S65UH20B+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук HP 
250G7 15.6HD AG/IntelCore i3-
1005GI/4GB/500GB HDD/DVD-
RW Windows 10 Pro – 1 шт., 
дошка аудиторна – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 106 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: комплект 
(безпровідна миша та 
безпровідна клавіатура) (GK-
85+G3-220N) 3100N Black – 11 
шт., монітор 22" Acer Nitro – 11 
шт., системний блок Процесор 
AMD AM4 Ryzen 3 2200G – 11 шт., 
МФУ YH LaserJet Pro M130a+USB 
cable – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 



проектор мультимедійний 
Toshiba – 1 шт., ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 11 Педагогічна 
практика

практика ОК11.pdf hoMoJUQOb3pdlx2v
PbN6qPNM7K1SBPO

n0UySwZ0oIoI=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 301 (пл. Михайлівська, 
17), яка має оснащення: 
мультимедійний проектор Aser в 
комплекті – 1 шт., телевізор 
Vinga S75UH20G+KSL WMO – 
8260P – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

навчальна 
дисципліна

ОК3.pdf 1VqxgiupF7CJIUrXd
vxeJT0GlgR71vXXC

VaEI//vmpQ=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 301(для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: мультимедійний 
проектор Aser в комплекті – 1 
шт., телевізор Vinga 
S75UH20G+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук – 1 
шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 202 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: телевізор Vinga 
S65UH20B+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук HP 
250G7 15.6HD AG/IntelCore i3-
1005GI/4GB/500GB HDD/DVD-
RW Windows 10 Pro – 1 шт., 
багатофункційний пристрій 
Brother DCP-L2540DNR – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 4. Вікова та 
педагогічна 
психологія

навчальна 
дисципліна

ОК4.pdf ySOoD4+Y4fXz4dPfv
AuDgitURnZ6E6Rw7

daC5mACUp0=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує Тренерська 
зала № 2 (пров. Нахімова, 8), яка 
має оснащення: інтерактивна 
дошка SMART Board SBM680v в 
комплекті з кабелями для 
підключення – 1 шт., 
мультимедійний проектор 
Infocus в комплекті – 1 шт., 



багатофункційний пристрій 
Brother DCP-L2540DNR – 1 шт., 
акустичні колонки – 2 шт., 
ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 5. Освітній 
менеджмент

навчальна 
дисципліна

ОК5.pdf 28lV+WlOlpMubb/J
bUwiBtUlHdkXQfo6f

pxkUYiHl7Q=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 301 (для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: мультимедійний 
проектор Aser в комплекті – 1 
шт., телевізор Vinga 
S75UH20G+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук – 1 
шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 205 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: мультимедійний 
проектор EPSON в комплекті – 1 
шт., дошка аудиторна – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

навчальна 
дисципліна

ОК6.pdf xNsBMTvKosTMeSta
juNvjbGAOdBwmqg

Kk+ncSplet7w=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує Тренерська 
зала № 2 (для лекційних занять, 
пров. Нахімова, 8), яка має 
оснащення: інтерактивна дошка 
SMART Board SBM680v в 
комплекті з кабелями для 
підключення – 1 шт., 
мультимедійний проектор 
Infocus в комплекті – 1 шт., 
багатофункційний пристрій 
Brother DCP-L2540DNR – 1 шт., 
акустичні колонки – 2 шт., 
ноутбук – 1 шт. Приміщення 
обладнано доступом до мережі 
Інтернет. Максимальна 
швидкість передачі даних через 
Інтернет 90 Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує Сенсорна 
кімната № 3 (для практичних 
занять, пров. Нахімова, 8), яка 
має оснащення: інтерактивна 
дошка SMART Board SBM680v в 
комплекті з кабелями для 
підключення – 1 шт., 
мультимедійний проектор 
Infocus в комплекті – 1 шт., 
ноутбук Acer Extensa EX2540-
39G3 – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., мат 
підлоговий 1500-1500-500 
круглий, ПВХ, жовтий, червоний, 



зелений – 1 шт., дитячий 
балансир – 2 шт., конструктор з 
м’якого каучуку, деталі по 4 см, 
30 деталей – 1 шт., кулька для 
сухого басейну (кольорова) D 70 – 
1300 шт., мольберт 
двосторонній крейдово-
маркерний – 1 шт., словники з 
української мови та мов 
національних меншин, в тому 
числі ілюстровані: 
орфографічний – 10 шт., 
тлумачний – 4 шт., синонімів – 4 
шт., антонімів – 4 шт., 
перекладний – 4 шт., Thinkers 6-9 
років, випуск 2, Уява (укр) – 1 
шт., Thinkers 6-9 років, 
Просторове мислення – 1 шт., 
Thinkers 6-9 років, випуск 3 Логіка 
– 1 шт., Thinkers Геометричне 
мислення 12-16 років – 1 шт., «Я 
сам» - плакати для формування 
навиків самообслуговування – 1 
шт., «Емоції. Почуття» для 
індивідуальних занять з 
дитиною, батьками та 
педагогом – 1 шт., «Зоопарк» 
Книга з піктограмами для дітей 
з аутизмом, соціальна історія з 
навиками звуконаслідування – 1 
шт., «Маша захворіла» книга з 
піктограмами для дітей з 
аутизмом та особливостями 
розвитку, соціальна історія – 1 
шт., книга «Білосніжка» для 
навчання чатанню і комунікації 
дітей з аутизмом – 1 шт., набір 
кольорового піску (4 кольори) в 
пластикових контейнерах по 
350г – 1 шт. Приміщення 
обладнано доступом до мережі 
Інтернет. Максимальна 
швидкість передачі даних через 
Інтернет 90 Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 12 Науково-
дослідна практика

практика ОК12.pdf u04lYfLRIZlC971H6
Zimg9v3lmeMK6red9

3LsuPU5+Q=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 301 (Михайлівська, 17), 
яка має оснащення: 
мультимедійний проектор Aser в 
комплекті – 1 шт., телевізор 
Vinga S75UH20G+KSL WMO – 
8260P – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 7. Технології 
середньої освіти та 
методика навчання

навчальна 
дисципліна

ОК7.pdf nWb7GRl+CbZ4A2iJ
1o/8XdBiTVcoz/PzR

kWwRYVBvHo=
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 202 (для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: телевізор Vinga 
S65UH20B+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук HP 
250G7 15.6HD AG/IntelCore i3-
1005GI/4GB/500GB HDD/DVD-
RW Windows 10 Pro – 1 шт., 



багатофункційний пристрій 
Brother DCP-L2540DNR – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 106 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: комплект 
(безпровідна миша та 
безпровідна клавіатура) (GK-
85+G3-220N) 3100N Black – 11 
шт., монітор 22" Acer Nitro – 11 
шт., системний блок Процесор 
AMD AM4 Ryzen 3 2200G – 11 шт., 
МФУ YH LaserJet Pro M130a+USB 
cable – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 
проектор мультимедійний 
Toshiba – 1 шт., ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність

навчальна 
дисципліна

ОК8.pdf Q0dUV4Alww8liTzy
XLH6O2quqG7d+C7

JaA69/g2Ce8Y=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 301 (для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: мультимедійний 
проектор Aser в комплекті – 1 
шт., телевізор Vinga 
S75UH20G+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук – 1 
шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 202 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: телевізор Vinga 
S65UH20B+KSL WMO – 8260P – 1 
шт., маршрутизатор TP-Link 
TL-WR94ON – 1 шт., ноутбук HP 
250G7 15.6HD AG/IntelCore i3-
1005GI/4GB/500GB HDD/DVD-
RW Windows 10 Pro – 1 шт., 
багатофункційний пристрій 
Brother DCP-L2540DNR – 1 шт. 
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК9.pdf 4h9UvbOh4Hv4Ftexe
xCbQVsUbP8TkvDw

w0HAjpul79s=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 106 (для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: комплект 
(безпровідна миша та 
безпровідна клавіатура) (GK-
85+G3-220N) 3100N Black – 11 
шт., монітор 22" Acer Nitro – 11 



шт., системний блок Процесор 
AMD AM4 Ryzen 3 2200G – 11 шт., 
МФУ YH LaserJet Pro M130a+USB 
cable – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 
проектор мультимедійний 
Toshiba – 1 шт., ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для забезпечення навчального 
процесу функціонує 
Комп’ютерний клас № 12 (для 
практичних занять, пров. 
Нахімова, 8), який має 
оснащення: інтерактивна дошка 
SMART Board SBM680v в 
комплекті з кабелями для 
підключення – 1 шт., 
мультимедійний проектор 
Infocus в комплекті – 1 шт., 
багатофункційний пристрій 
Brother DCP-L2540DNR – 1 шт., 
сервер комп’ютерного класу в 
комплекті (системний блок, 
процесор) Intel i7/Оперативна 
пам’ять 32gb/Відео карта 
1024МВ/Пам’ять HDD 
1Тb+SSD480gb/Привод DVD+RW 
– 1 шт., монітор LCD 21,5 – 1 
шт., клавіатура дротова – 1 
шт., мишка дротова – 1 шт., 
комутатор 24х1ge – 1 шт., 
інтернет-шлюз – 1 шт., 
мікрофон всенаправлений – 1 
шт., навушники – 1 шт., колонки 
– 1 шт., джерело безперебійного 
живлення – 1 шт., ліцензія 
ПЗMicrosoft Windows MultiPoint 
Server Premium 2016 – 1 шт., 
ліцензія ПЗMicrosoft Windows 
MultiPoint CAL 2019 – 16 шт., 
ліцензія ПЗMicrosoft Windows 
Remote Desktop CAL 2019 – 16 
шт., ліцензія ПЗMicrosoft 
Windows office standard 2019 – 16 
шт., комплект комп’ютерного 
обладнання для робочого місця 
учня: монітор LCD 18,5 – 15 шт., 
клавіатура дротова – 15 шт., 
мишка дротова USB – 15 шт., 
мережевий термінал – 15 шт., 
навушники – 15 шт., ноутбук – 1 
шт. Приміщення обладнано 
доступом до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Онлайн-ресурси: 
LEARNINGAPPS.ORG, CANVA, 
ANIMATRON, MENTIMETR
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 10. Методичний 
супровід педагогічної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

ОК10.pdf 2EV5xFRGTdb0OXG
aluX9wUxJrvlhzzrDi

oi5NLtRCtE=

Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 205 (для лекційних 
занять, пл. Михайлівська, 17), яка 
має оснащення: мультимедійний 
проектор EPSON в комплекті – 1 
шт., дошка аудиторна – 1 шт., 
ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.



Для забезпечення навчального 
процесу функціонує навчальна 
аудиторія 106 (для практичних 
занять, пл. Михайлівська, 17),), 
яка має оснащення: комплект 
(безпровідна миша та 
безпровідна клавіатура) (GK-
85+G3-220N) 3100N Black – 11 
шт., монітор 22" Acer Nitro – 11 
шт., системний блок Процесор 
AMD AM4 Ryzen 3 2200G – 11 шт., 
МФУ YH LaserJet Pro M130a+USB 
cable – 1 шт., маршрутизатор 
TP-Link TL-WR94ON – 1 шт., 
проектор мультимедійний 
Toshiba – 1 шт., ноутбук – 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

ОК 13 Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

підсумкова 
атестація

ОК13.pdf uD+egZDkdskgJZ5u
7onPrq6KR/Ok15ZF

FvCoMbzT+hE=

Для забезпечення підготовки 
кваліфікаційної роботи 
функціонує читальна зала, 
аудиторія 110 (пл. Михайлівська, 
17), яка має оснащення: процесор 
Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 
CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz – 2 шт., 
оперативна пам’ять Crucial 
DDR4 SDRAM-4,00 ГБ – 2 шт., 
системна плата ASUSTeK 
COMPUTER INC. PRIME H310M-
D-материнська плата – 2 шт., 
операційна система Microsoft 
Windows 10 – 2 шт., відео-
адаптер Intel(R) UHD Graphics 
610 – 2 шт., монітор Impression 
PDM240WE 23,8 дюйма – 2 шт., 
мережевий адаптер Realtek 
RTL8168/8111 PCI-E Gigabit 
Ethernet Adapter (PHY: Realtek 
RTL8111) – 2 шт., вебкамера 
Merlion F37 Full HD(1920x1080) – 
2 шт., навушники Ergo VM-220 
Multi-Media HeadPhones – 2 шт., 
Майкрософт офіс Microsoft Office 
2016 – 2 шт., клавіатура 
дротова Maxter – 2 шт., миша 
дротова Maxter – 2 шт, ноутбук 
– 1 шт.
Приміщення обладнано доступом 
до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 100 
Мбіт/сек.
Для самопідготовки функціонує 
аудиторія 204 (пл. Михайлівська, 
17), яка має оснащення: ноутбук 
– 1 шт. Приміщення обладнано 
доступом до мережі Інтернет. 
Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для захисту кваліфікаційної 
роботи функціонує 
Конференційний зал (пров. 
Нахімова, 8), що має оснащення: 
головний пристрій конференц 
системи Taiden HCS-3900мв/20 – 
1 шт., пульт голови конференц 
системи Taiden HCS-3938С – 1 
шт., пульт делегата конференц 
системи Taiden HCS-3938D – 14 
шт., телевізор LED LG 55’’ – 1 
шт, ноутбук – 1 шт.
 Приміщення обладнано 
доступом до мережі Інтернет. 



Максимальна швидкість передачі 
даних через Інтернет 90 
Мбіт/сек.
Для онлайн навчання та 
дистанційної роботи: освітній 
портал Класна Оцінка, 
BigBlueButton, Zoom.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

311418 Гарачук 
Тетяна 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
дошкільної і 
початкової 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Уманський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Павла 
Тичини, рік 
закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

010102 
Початкове 
навчання. 

Педагогіка і 
методика 
середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом 
магістра, 

Уманський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені Павла 
Тичини, рік 
закінчення: 

2009, 
спеціальність: 

010102 
Початкове 
навчання, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 028927, 

виданий 
30.06.2015

11 ОК 10. 
Методичний 
супровід 
педагогічної 
діяльності

Підвищення 
кваліфікації:
КЗВО «Одеська 
академія неперервної 
освіти Одеської 
обласної ради», тема 
«Реалізація 
контрольної функції 
менеджменту в 
ЗЗСО», 60 годин. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації: № 7-
КПОМ, 03.02.2021-
31.03.2021.
 Kujawska Szkola 
Wyzsza we Wloclaweku 
Theme «Pedagogy and 
psychology: productive 
interaction in the 
educational process», 
180 годин. Certificate 
№ PSI-81911-KSW, 
08.02.2021-19.03.2021.
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
Центральний інститут 
післядипломної освіти 
Український 
відкритий університет 
післядипломної 
освіти, тема 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти», 30 годин, 
сертифікат 857/20-ВУ, 
30 грудня 2020 року.
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 3, 4, 11, 12, 19. 
Гарачук Т. В., 
Грітченко Т. Я., 
Муковіз О. П. 
Особливості 
упровадження 
електронного 
навчального курсу 
«Методика навчання 
іноземної мови» у 
процес підготовки 
майбутнього вчителя 
початкової школи. 
Нові технології 
навчання: збірник 



наукових праць. ДНУ 
«Інститут 
модернізації змісту 
освіти». К., 2018. Вип. 
91. С. 71-88.
Гарачук Т. В. Наукові 
підходи до 
викладання 
інтегрованого курсу 
«Я досліджую світ» у 
початковій школі. 
Інноваційна 
педагогіка. М. Одеса. 
Випуск 28, 2020. С. 
139-145.
Гарачук Т. В. 
Підготовка майбутніх 
учителів початкової 
школи до роботи з 
математично 
здібними учнями: 
монографія. 2-ге вид., 
перероб. і доп. Умань: 
Жовтий О. О., 2016. 
181 с.
Гарачук Т. В. 
Теоретичні основи 
підготовки майбутніх 
учителів початкової 
школи до роботи з 
математично 
здібними учнями. 
Теоретичні аспекти 
підготовки 
майбутнього вчителя 
початкової школи. 
Монографія, авт. кол. 
Гарачук Т. В., 
Грітченко Т. Я. та ін. 
За заг. ред. Комар О. 
А. Умань: ФОП 
Жовтий О. О., 2016. С. 
94-147.
Гарачук Т. В. 
Методика навчання 
літературного читання 
[навчальний 
посібник]. Тамара 
Анатоліївна 
Торчинська, Тетяна 
Володимирівна 
Гарачук. Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2017. 133 с.
Гарачук Т. В. 
Ефективність 
міжпредметних 
зв’язків в освітньому 
просторі початкової 
школи. Актуальні 
питання застосування 
на практиці досягнень 
сучасної педагогіки і 
психології: збірник тез 
міжнародної науково-
практичної 
конференції (8-9 
травня 2020 р.). 
Харків: 
Східноукраїнська 
організація «Центр 
педагогічних 
досліджень». С. 10-13.
Гарачук Т. В. 
«Інтеграція» VS 
«міжпредметні 
зв’язки»: теоретичний 
аспект». Педагогічна 
наука і освіта у 
сучасному вимірі: 
проблеми та 
перспективи 



розвитку: Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції. 14 
травня 2020 р. За заг. 
ред. В. В. Ягоднікової. 
Одеса: видавець 
Букаєв В. В. 2020. С. 
141-143.
Гарачук Т. В. Творча 
група як форма 
методичної роботи. 
Концептуалізація 
професійних 
компетентностей 
вчителя в умовах 
інноваційного 
освітнього простору 
сучасної школи: 
матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, (10-11 
червня, 2021). 
[Ред.кол.: В.Черняк 
(відп. ред.) та ін.]; 
Тернопільський 
ОКІППО. Тернопіль: 
Вид. центр ТОКІППО. 
2021. С. 55-57.

311770 Колесова 
Олена 
Анатоліївна

Завідувач 
лабораторії
, Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
методики 

викладання і 
змісту освіти

Диплом 
кандидата наук 

ДK 002603, 
виданий 

22.12.2011

29 ОК 9. Цифрові 
технології в 
освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Підвищення 
кваліфікації:
Цифрові технології в 
освітній та 
дослідницькій 
діяльності Сертифікат 
№ К5-114140 
«Інтернет ресурси в 
роботі вчителя» 
(Освітній проект «На 
урок»), 2019.
Сертифікат 
міжнародного 
освітнього форуму 
«New Edu.Teach in 
focus», 2019.
Сертифікат 
«Навчаємося разом. 
Потужні розумові 
інструменти для 
опанування складних 
предметів» 
платформа 
Prometeus,2019.
Cертифікат «Word та 
Excel: інструменти та 
лайфхаки», 2019.
Сертифікат за участь у 
тренінгу «Особливості 
сучасного освітнього 
середовища. Онлайн 
інструменти та 
ресурси викладача 
НУШ».22- 26 лютого 
(дистанційно).
Сертифікат 
міжнародної академії 
Cisco Networking 
Academy(з 
інформаційної 
безпеки). М. Київ 15-
30 грудня 2020 р. 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти». 
І Міжнародна 
Інтернет-конференція 
«Шляхи 



удосконалення 
професійних 
компетентностей 
фахівців в умовах 
сьогодення» 28-
29.05.2020. 
Всеукраїнський 
науково-практичний 
онлайн-семінар 
«STEM-освіта: ресурси 
та перспективи 
розвитку в 2020/2021 
навчальному році».
Конфереції 
(дистанційна участь з 
отриманням 
сертифікату):«STEM,S
TEAM,STREAM: від 
концепції до 
практичного 
втілення» 19.10.2020. 
«Особливості 
сучасного освітнього 
середовища. Онлайн 
інструменти та 
ресурси викладача 
НУШ».
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: 
п.10,11,12,19,20
Колесова О.А. 
Мережеві освітні 
спільноти в контексті 
цифровізації соціуму. 
Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції за 
міжнародної участі 
онлайн формат 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку», (14 травня 
2020 р.). Одеса: 
видавець Букаєв 
Вадим Вікторович. 
2020. С. 112-116.
Наукові 
консультування (25 
годин на рік) Одеська 
приватна 
загальноосвітня І-ІІІ 
ступенів школа 
"Вєда"; Договір №1 від 
01.01.2019 року.
Член громадської 
організації «Центр 
розвитку освіти».

311785 Шатайло 
Наталія 
Вікторівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
методики 

викладання і 
змісту освіти

24 ОК 7. 
Технології 
середньої 
освіти та 
методика 
навчання

Підвищення 
кваліфікації:
 Захист дисертації 
«Методика 
формування умінь 
образотворення 
молодших підлітків на 
уроках музичного 
мистецтва» на 
здобуття наукового 
ступеня кандидата 
педагогічних наук за 
спеціальністю 
13.00.02 – теорія та 
методика музичного 
навчання відбувся 12 
травня 2021 року о 
10.00 годині на 
засіданні 
спеціалізованої вченої 



ради Д 55.053.01 у 
Сумському 
державному 
педагогічному 
університеті імені А. С. 
Макаренка за 
адресою: 40002, м. 
Суми, вул. Роменська, 
87, ауд. 214. 
Інформація з 
офіційного сайту 
Сумського державного 
педагогічного 
університету імені А. 
С. Макаренка за 
посиланням: 
https://sspu.edu.ua/sp
etsializovana-vchena-
rada-d-5505301
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
методистів закладів 
післядипломної 
педагогічної освіти СП 
35830447/0725-16, 
реєстраційний номер 
888/16ц від 03 червня 
2016 року, видане 
Центральним 
інститутом 
післядипломної 
педагогічної освіти 
ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» 
Національної академії 
педагогічних наук 
України (120 годин).
Сертифікат за участь у 
ІІ всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми та 
перспективи 
розвитку» 
(14.05.2020).
Сертифікат за участь у 
І Міжнародній 
Інтернет-конференції 
«Шляхи 
удосконалення 
професійних
компетентностей 
фахівців в умовах 
сьогодення» 28-
29.05.2020.
28–29 травня 2020 р., 
м. Київ, сертифікат № 
СУ 6-229 участі у 
роботі І Міжнародної 
інтернет-
конференції «Шляхи 
удосконалення 
професійних 
компетентностей 
фахівців в умовах 
сьогодення».
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1,5, 12,19.
Шатайло, Н. В. (2017). 
Теоретичні аспекти 
формування умінь 
образотворення 
молодших підлітків у 
контексті мистецької 
педагогіки. Музична 
та хореографічна 
освіта в контексті 



культурного розвитку 
суспільства: матеріали 
і тези ІІІ Міжнародної 
конференції молодих 
учених та студентів, 2, 
104–106.
Шатайло, Н. В. (2019). 
Інтеграція в 
мистецькій освіті як 
інструмент 
формування 
світогляду 
особистості. 
Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку: матеріали І
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 70–72.
Шатайло, Н. В. (2018). 
Структурні 
компоненти 
формування умінь 
образотворення 
молодших підлітків на 
уроках музичного 
мистецтва. Наукові 
записки 
Тернопільського 
національного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Серія: Педагогіка, 3, 
103–110.
Шатайло, Н. В. (2019). 
Дослідно-
експериментальна 
робота щодо процесу 
формування умінь 
образотворення 
молодших підлітків на 
уроках музичного 
мистецтва. 
Педагогічні науки: 
теорія, історія, 
інноваційні 
технології, 10 (94), 
334–345.
Шатайло, Н. В. (2018). 
Наукові підходи до 
формування умінь 
образотворення 
молодших підлітків на 
уроках музичного 
мистецтва. The 
scientific heritage, 24, 
2, 41–45.
Член громадської 
організації «Центр 
розвитку освіти».

337278 Ягоднікова 
Вікторія 
Вікторівна

Професор, 
Суміщення

Кафедра 
педагогіки та 

освітнього 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 006306, 

виданий 
28.02.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036272, 
виданий 

12.10.2006, 
Атестат 

професора AП 
000384, 
виданий 

16.05.2018

38 ОК 8. 
Інноваційна 
освітня 
діяльність

Підвищення 
кваліфікації: 
Міжнародний проєкт 
«Зміни педагогічних 
факультетів та 
університетів у 21 
столітті», який 
реалізує Університет 
імені Масарика 
(Чеська республіка) за 
підтримки Чеської 
агенції розвитку. 
(14.12.2020) – Support 
of Science and Research 
in Higher 
Education”within the 
framework of project 



“Transformation of 
Faculties of Education 
and Pedagogical 
Universities for XXI. 
century” (40 hours). 
20.10.20-14.12.2020
Участь у 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції «Нове 
покоління вчителів 
для української 
школи: виклики і 
досягнення» 30 квітня 
2021 року (6 годин / 
0,2 кредиту). №0833
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 
19, 20.
Teachers’ Motivation 
For Effective 
Pedagogical In teraction 
Under Conditions of 
Educational Changes 
Наука і освіта. 2017. 
№ 11. Р. 139-145. ndex 
(ESCI) by Web of 
Science
Психологічні аспекти 
організації творчої 
педагогічної 
взаємодії/ Virtus: 
Scientific Journal / 
Editor-in-Chief M. A. 
Zhurba. 2017. 
November № 18. Р. 50-
53.
Інноваційні стратегії 
нової школи в 
Одеському регіоні. 
Директор школи, 
ліцею, гімназії. 2018. 
№ 1. С. 23-27.
Формування 
інноваційної 
спрямованості 
виховного процесу 
загальноосвітньої 
школи: теоретичні і 
практичні аспекти. 
Монографія. Одеса: 
Видавець Букаєв В. В., 
2016. С. 496.
Актуалізація 
інноваційної 
компетентності 
педагогів у системі 
післядипломної 
освіти. Професійна 
компетентність 
сучасного педагога: 
методологія, теорія, 
методика, практика: 
монографія. 
Задорожна Л. К., 
Ягоднікова В. В., 
Сагач Г. М. та ін., за 
заг. ред. В. В. 
Ягоднікова, Одеса. 
Видавець Букаєв В. В., 
2019. С. 286 (с. 119-
143).
Участь  у 
міжнародному проєкті 
«Зміни педагогічних 
факультетів та 
університетів у 21 
столітті», який 
реалізує Університет 
імені Масарика 



(Чеська республіка) за 
підтримки Чеської 
агенції розвитку. 
2019-2021 рр.
Модель системи 
формування 
інноваційної 
спрямованості 
виховного процесу 
загальноосвітньої 
школи. Глобальні 
виклики педагогічної 
освіти в 
університетському 
просторі: матеріали 
ІІІ Міжнародного 
Конгресу (м. Одеса, 
18-21 травня 2017 
року). 
Південноукраїнський 
національний 
педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського. Одеса: 
Видавничий дім 
«Гельветика», 2017. С. 
127-128.
Психологічний 
тренінг як метод 
розвитку 
інноваційного 
потенціалу педагогів, 
Актуальні проблеми 
психології інновацій: 
теорія та практика. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (15 
вересня 2017 р.) 
Одеса: ВМВ, 2017. С. 
160-163.
Критеріальний підхід 
до визначення стану 
сформованості 
інноваційної 
компетентності 
педагогів, Релігія, 
релігійність, 
філософія та 
гуманітаристика у 
сучасному 
інформаційному 
просторі: 
національний та 
інтернаціональний 
аспекти. Зб. наукових 
праць, за аг. ред.. д. 
філос. н. Журби М. А. 
Монреаль СРМ «ASF», 
2018. С. 65-68.

311720 Солнцева 
Олена 
Анатоліївна

Завідувач 
центру, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
психології, 
соціальної 
роботи та 

інклюзивної 
освіти

Диплом 
магістра, 

Донецький 
національний 
університет, 

рік закінчення: 
2012, 

спеціальність: 
040101 

Психологія

9 ОК 6. 
Інклюзивна 
освіта

Підвищення 
кваліфікації:
Літня школа з 
інклюзивного 
навчання, 
Американський 
університет Азії, м. 
Бішкек, Киргистан, м. 
Астана, Казахстан, 
червень, 2018 р.
Сертифікат про участь 
як спікера у тренінгу 
для тренерів 
«Інклюзивне  
навчання  в закладах  
загальної  середньої  
освіти»,  30 годин, м. 
Київ, 16-19.09.2018р. 
Наказ МОН України 



№ 1305 від  
27.10.2018р.
Сертифікат учасника 
семінару-практикуму  
«Інклюзія як засіб 
розвитку школи», 6 
годин, 10.10.2019р., м. 
Одеса,  в рамках 
чесько-українського 
проєкту  «На шляху до 
інклюзії».
Сертифікат учасниці  
Міжнародної 
конференції 
«Перспективи 
розвитку регіональної 
стратегії 
інклюзивного 
навчання» 
українсько-
австрійського проєкту 
«Інклюзивна освіта», 
6 годин, 26.11.2019 р., 
Культур-Контакт, 
Австрія, КЗВО 
«ОАНОООР».
Сертифікат про участь 
у семінарі 
«Впровадження 
процесів інклюзії в 
освітнє середовище» 
(20 год., 2019 рік).
Сертифікат про участь 
в українсько-
австрійському проекті 
«Інклюзивна освіта» 
(35 годин, 2018 р.).
Сертифікат про участь 
у тренінгу для 
тренерів «Інклюзивне 
навчання в закладах 
загальної середньої 
освіти» (30 год., 2018 
р.).
Сертифікат про участь 
у заході підвищення 
кваліфікації «Розлади 
аутистичного спектру: 
сучасні підходи до 
діагностики та 
корекції» (12 год., 
2018 р.). 
Участь у 
спеціалізованих 
тренінгах для 
працівників освіти 
«Інклюзивний 
простір. Практичні 
кроки», Київ 2017, 
2018 рр. проект за 
підтримки МОН 
України.
Курси підвищення 
кваліфікації 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти», УВУПО, Київ, 
15-30.12.2020, (30 
год., 1 кредит). 
Сертифікат про 
підвищення 
кваліфікації № 
861/20-ВУ.
Онлайн-навчання 
«Особливості 
дистанційного 
навчання дітей з 
особливими освітніми 
потребами», за 



напрямами «ІКТ», 
«Інклюзивна освіта», 
«НУШ», сетифікат № 
В266-454331, 
15.04.2020, 5 годин.
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 3, 10, 12, 19.
Солнцева О. А. 
Психологічні 
особливості процесу 
соціалізації підлітків з 
особливими освітніми 
потребами. 
Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку: Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції, 21 
травня 2019 р. Одеса. 
C. 206-209. 
Заварова Н. В., 
Орленко І. М., 
Солнцева О. А. 
Сучасні освітні 
проекти як умова 
якісного навчання: 
соціально-
філософський аналіз. 
Перспективи № 2, 
Одеса, 2019. С. 54-60.
Інклюзивне навчання 
в закладах загальної 
середньої освіти: 
керівництво для 
тренерів. Навчально-
методичний посібник. 
Упорядники Софій Н., 
Найда Ю., Солнцева 
О. та ін. Київ: 
Відродження, 2018. 
174 с.
Особливості 
організації 
інклюзивного 
навчання в закладі 
освіти: Методичний 
посібник. Н. В. 
Заварова, О. А. 
Солнцева, І. М. 
Орленко, К. М. 
Павленко. Одеса: 
Удача, 2020. 248 с.
Участь в освітньому 
чесько-українському 
проєкті «Посилення 
інклюзії в Україні» з 
2018 року.
Участь в освітньому 
австрійсько-
українському проєкті 
«Інклюзивна освіта в 
Одеській області» з 
2018 року.
Солнцева О.А. 
Особливості 
створення 
інклюзивного 
освітнього середовища 
в контексті 
безбар’єрного 
простору людини. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної інтернет 
конференції «Шляхи 
удосконалення 
професійних 



компетентностей 
фахівців в умовах 
сьогодення», (27-28 
травня 2019 р.). Київ. 
С. 134-136.
Солнцева О.А. 
Інноваційні технології 
інклюзивного 
навчання в закладах 
освіти. Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції за 
міжнародної участі 
онлайн формат 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку», (14 травня 
2020 р.). Одеса: 
видавець Букаєв 
Вадим Вікторович. 
2020. С. 112-116.
 Солнцева О.А. 
Теоретичні підходи та 
визначення 
толерантності в 
педагогічних 
концепціях. 
Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції за 
міжнародної участі 
онлайн формат 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку», (14 травня 
2021 р.). Одеса: 
видавець Букаєв 
Вадим Вікторович. 
2021. С. 112-116.
Солнцева О.А. 
Теоретичні аспекти 
виховання 
толерантності в 
молодших школярів в 
умовах інклюзивного 
навчання. Матеріали І 
науково-практичної 
студентської 
конференції 
«Актуальні проблеми 
педагогічної освіти в 
ХХІ столітті», (25 
березня 2021 р.). 
Одеса. С. 78-80.
Участь у 
Всеукраїнському 
проєкті блогодійного 
фонду Порошенко 
«Інклюзивне 
навчання. Практичні 
кроки» 2017-2019 рр., 
спікер тренінгу для 
тренерів «Інклюзивне 
навчання в закладах 
загальної середньої 
освіти», Київ. 2019 р.

368291 Костенко 
Ростислав 
Валерійович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
педагогіки та 

освітнього 
менеджменту

Диплом 
спеціаліста, 

Південноукраї
нський 

державний 
педагогічний 

університет ім. 
К.Д. 

25 ОК 5. Освітній 
менеджмент

Підвищення 
кваліфікації: 
30.12.2020 р., ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
м. Київ, Тема 
«Менеджмент 
освітньої та 



Ушинського, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Історія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 004797, 

виданий 
29.09.2015, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

024352, 
виданий 

14.04.2011, 
Атестат 

професора AП 
001049, 
виданий 

20.06.2019, 
Атестат 

професора AП 
000468, 
виданий 

30.05.2018

педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти», (1 кредит 
ECTS/30 годин).
15.02.2021 р., ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
м. Київ, Тема 
«Самоменеджмент як 
чинник професійно-
особистісного 
розвитку менеджера в 
освіті», (1 кредит 
ECTS/30 годин).
22.10.2020–
15.12.2020, Masaryk 
University, Department 
of Social education, 
CZECH REPUBLIC, 
«Quality in Higher 
Education» within the 
framework of project 
«Transformation of 
Faculties of Education 
and Pedagogical 
Universities for XXI. 
Century» (40 hours).
20.10.2020–
14.12.2020, Masaryk 
University, Department 
of Social education, 
CZECH REPUBLIC, 
«Support of Science 
and Research in Higher 
Education» within the 
framework of project 
«Transformation of 
Faculties of Education 
and Pedagogical 
Universities for XXI. 
Century» (40 hours).
12.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Впровадження 
інновацій в школах», 
(60 годин/2 кредита 
ЄКТС).
12.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Наука про навчання: 
Що має знати кожен 
вчитель? Teachers 
College 
(Колумбійський 
університет, США)», 
(20 годин/0,7 кредитів 
ЄКТС).
Участь у 
Всеукраїнській 
науково-практичній 
конференції «НОВЕ 
ПОКОЛІННЯ 
ВЧИТЕЛІВ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ: ВИКЛИКИ І 
ДОСЯГНЕННЯ» 30 
квітня 2021 року (6 
годин/0,2 кредиту).
ІІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: Проблеми і 
перспективи 
розвитку» 14 травня 
2021 року (15 годин).
-06.04.2021-
29.04.2021, Masaryk 
University, Department 
of Social education, 



CZECH REPUBLIC, 
«Inclusion and 
Internationalization in 
Higher Education» 
within the framework 
of project 
«Transformation of 
Faculties of Education 
and Pedagogical 
Universities for XXI. 
Century» (28 hours).
11.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Критичне мислення 
для освітян», (30 
годин/1 кредит ЄКТС).
12.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Медіаграмотність 
для освітян», (60 
годин/2 кредита 
ЄКТС).
08.07.2020 р., 
НАЗЯВО, вебінар на 
тему «Академічна 
доброчесність – 
запорука успішного 
розвитку науки і 
держави», (2 години).
14.05.2020 р., КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної 
ради», наукова 
конференція на тему 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: Проблеми і 
перспективи 
розвитку», (15 годин).
15.11.2020 р., ГО 
«Прометеус», Тема 
«Фінансовий 
менеджмент».
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 8, 10, 11, 12, 19
Костенко Р. В. 
Соціальна адаптація 
та соціалізація 
майбутніх фахівців у 
процесі професійної 
підготовки у 
приватному ЗВО. 
Проблеми 
модернізації України: 
зб. наукових праць К.: 
ДП «Видавничий дім 
«Персонал», 2008. 
Вип. 8: матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції 
«Актуальні проблеми 
модернізації 
недержавного сектору 
освіти в Україні у 
контексті світових 
тенденцій і 
національної 
практики», 11 квітня 
2019 р. Редкол.: М. Н. 
Курко (голова) [та ін.]. 
2019. С. 69-72.
Костенко Р. В. 
Діагностика 
сформованості 
лідерських здібностей 
та здібностей до 
управлінської 
діяльності у майбутніх 
фахівців. Наука як 



рушійна сила 
ефективного розвитку 
держави: зб. наукових 
праць за матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції до Дня 
науки (17 травня 2019 
р., м. Одеса). 
Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом. Одеський 
інститут. Одеса: 
Лерадрук, 2019. С. 14-
21.
Костенко Р. В. 
Формування 
історичної свідомості 
майбутніх фахівців у 
процесі професійної 
підготовки. 
Перспективні 
напрями розвитку 
наукової думки в ХХІ 
столітті: зб. наукових 
праць за матеріалами 
Всеукр. науково-
практ. конф. до Дня 
науки України та з 
нагоди 50-ти річчя 
Інституту проблем 
ринку та економіко-
екологічних 
досліджень НАН 
України (15 травня, 
2020 р., м. Одеса). 
Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом. Одеський 
Інститут проблем 
ринку та економіко-
екологічних 
досліджень НАН 
України. Одеса: 
Лерадрук, 2020. С. 12-
15. 
Костенко Р. В. 
Інформаційний підхід 
до професійної 
підготовки майбутніх 
фахівців. Актуальні 
проблеми сучасного 
управління в 
соціально-
економічних, 
гуманітарних та 
технічних системах: 
зб. наукових праць за 
матеріалами 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції (14 
листопада 2019 р., м. 
Одеса). 
Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом. Одеський 
інститут. Інститут 
проблем ринку та ек.-
екол. досліджень НАН 
України. Одеса: 
Лерадрук, 2019. С. 
214-218. 
Костенко Р. В. Роль 
цінностей освітніх 
менеджерів у 
формуванні 
організаційної 
культури закладу 
освіти. Педагогічна 
наука і освіта у 



сучасному вимірі: 
Проблеми і 
перспективи 
розвитку: матеріали 
ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції (14 
травня 2021 р.). Одеса: 
видавець Букаєв 
Вадим Вікторович, 
2021. С. 27-31. 
Костенко Р. В. 
Удосконалення 
професійної 
підготовки 
менеджерів освіти. 
Матеріали XXVI 
Міжнародної науково-
методичної 
конференції 
«Управління якістю 
підготовки фахівців» 
(22 квітня 2021 р.). 
Одеса: Одеська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури, 2021. Ч. 1. 
С. 75-76. 
Костенко Р. В. 
Управлінська 
компетентність як 
складова професійної 
компетентності 
педагога. Нове 
покоління вчителів 
для української 
школи: виклики і 
досягнення: збірник 
тез доповідей 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
онлайн-конференції 
(30 квітня 2021 року). 
Одеса: Астропринт, 
2021. С. 34-38.
Костенко Р. В. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Освітній 
менеджмент» : для 
здобувачів вищої 
освіти другого 
(магістерського) рівня 
зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні 
науки, які навчаються 
за освітньо-
професійною 
програмою «Освітній 
менеджмент у 
педагогічних 
системах». Р. В. 
Костенко ; КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної 
ради». Одеса : 
Астропринт, 2020. 28 
с.
Костенко Р. В. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Освітній 
менеджмент» : для 
здобувачів вищої 
освіти другого 
(магістерського) рівня 
зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні 
науки, які навчаються 
за освітньо-
професійною 
програмою 



«Педагогіка середньої 
освіти» / Р. В. 
Костенко ; КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної 
ради». Одеса : 
Астропринт, 2020. 20 
с.
Костенко Р. В. Робоча 
програма навчальної 
дисципліни «Освітній 
менеджмент» : для 
здобувачів вищої 
освіти другого 
(магістерського) рівня 
зі спеціальності 011 
Освітні, педагогічні 
науки, які навчаються 
за освітньо-
професійною 
програмою 
«Педагогіка вищої 
школи» / Р. В. 
Костенко ; КЗВО 
«Одеська академія 
неперервної освіти 
Одеської обласної 
ради». Одеса : 
Астропринт, 2020. 20 
с.
Робоча навчальна 
програма дисципліни 
«Управління оплатою 
праці» : для 
спеціальності 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці» / 
уклад.  Р. В. Костенко ; 
Одеський інститут 
ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом».  Одеса : 
Астропринт, 2017. 17 с.
Управління оплатою 
праці: Навчальна 
програма дисципліни 
(для бакалаврів 
спеціальності 
«Управління 
персоналом та 
економіка праці» / 
уклад.  Р. В. Костенко ; 
Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом. Одеса : 
Астропринт, 2017. 20 
с.
Науковий сокерівник 
дослідницької теми 
«Розвиток та 
удосконалення 
професійних та 
особистісних якостей 
учасників освітнього 
процесу», 
реєстраційний номер 
№ 0121U111309.
Наукове 
консультування 
Одеського ліцею № 81 
Одеської міської ради 
Одеської області з 
питань освітнього 
менеджменту 
протягом трьох років 
(2018-2020 рр.) 
Довідка № 01-18/54 
від 24.02.2021.



310889 Кузнєцова 
Оксана 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
дошкільної і 
початкової 

освіти

Диплом 
кандидата наук 

ДK 031544, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
021235, 
виданий 

23.12.2008

24 ОК 4. Вікова та 
педагогічна 
психологія

Підвищення 
кваліфікації: 
Гамбурзький 
університет, Інститут 
психології 
(Німеччина), 
«Комунікація та 
медіація», сертифікат 
від 20.09.2016 р.
15.12.2020 р. – 
30.12.2020 р. ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти» 
АПН України, 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності у закладі 
освіти», сертифікат № 
853/20-ВУ від 
30.12.2020 р. (30 год.).
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 
19. 
Кузнєцова О. В. 
Самозмінювання як 
ресурс інноваційності 
особистості Наука і 
освіта. 2016. № 
5/СXXXXVI. С. 117-
124.
Кузнецова О. В., 
Иванова Я. В. 
Диагностика 
компонентов 
пассионарности: 
презентация 
методики. Вісник 
Київського 
національного 
університету імені 
Тараса Шевченка. 
Психологія. 2017. № 
1(6)2(7). С. 78-82.
Кузнєцова О. В. 
Спрямованість 
інноваційності 
особистості та її 
діагностика. Науковий 
вісник Херсонського 
державного 
університету. Серія 
Психологічні науки. 
2017. Вип. 5. Т. 1. С. 
78-83.
Кузнєцова О. В. 
Результати розробки 
методики діагностики 
динамічних та якісних 
параметрів 
інноваційності. 
Науковий вісник 
Миколаївського 
національного 
університету імені В. 
О. Сухомлинського. 
Серія Психологічні 
науки. 2017. № 2(18). 
С. 118-124.
Кузнєцова О. В. 
Адаптивні механізми 
інноваційної 
особистості. Вісник 
Національної академії 
Державної 
прикордонної служби 
України. Серія: 
Психологія. 
(електронне видання) 
2017. Вип.3 



Кузнєцова О. В. 
Ціннісні орієнтації 
інноваційної 
особистості. Габітус. 
2020. № 19/20. С. 133-
139.
Кузнєцова О. В., 
Іванова Я. В. 
Психодіагностичний 
тест-опитувальник 
«Методика 
діагностики 
компонентів 
пасіонарності». № 
75035. Дата реєстрації 
28.11.2017.
Кузнецова О. В. 
Психодіагностичний 
тест-опитувальник 
«Самооцінка 
спрямованості 
інноваційності». № 
79527. Дата реєстрації 
01.06.2018.
Кузнєцова О. В. 
Інноваційність як 
особистісний 
потенціал професійної 
компетентності 
педагога. Професійна 
компетентність 
сучасного педагога: 
методологія, теорія, 
методика, практика: 
монографія Л. К. 
Задорожна, В. В. 
Ягоднікова, Г. М. 
Сагач та ін., за заг.ред. 
В. В. Ягоднікової. 
Одеса: видавець 
Букаєв Вадим 
Вікторович, 2019. С. 
55-70.
Кузнєцова О. В., 
Жогно Ю. П., 
Ульянова Т. Ю. 
Методичні 
рекомендації щодо 
впровадження 
шкільної служби 
порозуміння у 
загальноосвітніх 
закладах [на матеріалі 
загальноосвітніх 
закладів м. Одеси]. 
Одеса: ТОВ 
«МАДЖЕНТА», 2017. 
116 с.
Наукове 
консультування КЗ 
«Балтський 
педагогічний фаховий 
коледж» (довідка № 
186 від 28.05.2021 р.).
КЗ «Білгород-
Дністровський 
педагогічний фаховий 
коледж» (довідка № 
245 від 31.05.2021 р.).
КЗ «Одеський 
педагогічний фаховий 
коледж» (довідка № 
183 від 07.06.2021 р.) в 
межах експерименту 
всеукраїнського рівня 
«Навчально-
методичне 
забезпечення 
підготовки вчителів в 
умовах реформування 
освітньої галузі у 2017-



2022 роках» (наказ 
МОН України від 
03.04.2018 № 314).
Кузнецова О. В. 
Отношение личности 
к изменениям: анализ 
психологических 
факторов. Society for 
Cultural and Scientific 
Progress in Central and 
Eastern Europe. 2017. V 
(62), Issue 142. p. 63-
67.
Kuznetsova O. 
Programe valuation of 
families at social risk 
through the 
adaptability analysis. 
Renastere: 
International Journal 
for Transformative 
Social Policies and 
Practice. 2016. Vol.1.  Р. 
41-46.
Кузнєцова О. В., 
Рябчук О. С. 
Особливості 
самоактуалізації 
майбутніх вчителів: 
диференційно-
психологічне 
дослідження: 
матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених та студентів 
«Проблеми сучасної 
психології 
особистості» (Одеса, 
20 травня 2016 р.). 
Одеса: ВМВ, 2016. С. 
100-105.
Кузнецова О. В., 
Іванова Я. В. 
Компонентная 
структура 
пассионарности: 
матеріали V 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції молодих 
учених та студентів 
«Соціалізація і 
ресоціалізація 
особистості в умовах 
сучасного 
суспільства» (Київ, 11-
12 листопада 2016 р.). 
Київ, 2016. С. 68-70.
Кузнєцова О. В. 
Психологічні 
особливості 
інноваційності 
майбутніх педагогів: 
Матеріали ІІІ 
Міжнародного 
конгресу «Глобальні 
виклики педагогічної 
освітив 
університетському 
просторі» (Одеса, 18-
21 травня 2017 року). 
Одеса: Видавничий 
дім «Гельветика». 
2017. С. 466-468.
Кузнєцова О. В. 
Інноваційність як 
особистісно-
професійна 
компетенція педагога: 



діагностика та 
розвиток. Інноваційні 
технології розвитку 
особистісно-
професійної 
компетентності 
педагогів в умовах 
післядипломної 
освіти: 
післядипломної 
освіти: збірник 
наукових праць. Суми: 
КЗ СОІППО, 2017.
Кузнєцова О. В., 
Стратієвська Г. 
Емоційне вигорання 
та інноваційний 
потенціал особистості: 
особливості 
співвідношення. 
Ресурси та чинники 
психологічного 
благополуччя 
особистості. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Проблеми сучасної 
психології 
особистості» (21 
березня 2019 р.). 
Одеса: ВМВ, 2019. С. 
34-43.
Кузнєцова О. В. 
Психологічний 
портрет педагога-
тренера Нової 
української школи: 
профілі 
інноваційності. 
Матеріали IІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку» (Одеса, 14 
травня 2020 р.). За 
заг. ред. В. В. 
Ягоднікової. Одеса: 
видавець Букаєв 
Вадим Вікторович, 
2020. С. 80-83.
Українська спілка 
психотерапевтів 
(членський квиток № 
21/07 від 06 червня 
2021 р.).
Член редакційної 
колегії Вісника 
Харківського 
національного 
університету імені 
В.Н. Каразіна, 
включено до переліку 
наукових фахових 
видань України з 
психологічних наук.

337278 Ягоднікова 
Вікторія 
Вікторівна

Професор, 
Суміщення

Кафедра 
педагогіки та 

освітнього 
менеджменту

Диплом 
доктора наук 
ДД 006306, 

виданий 
28.02.2017, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 036272, 
виданий 

38 ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Підвищення 
кваліфікації: 
Сертифікат № 
860/20-ВУ від 30 
грудня 2020 року (30 
годин), тема 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 



12.10.2006, 
Атестат 

професора AП 
000384, 
виданий 

16.05.2018

діяльності в закладах 
освіти». ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної освіти 
(15.12.2020-30.12.2020 
рр.).
Сертифікат № 0950 
ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: Проблеми і 
перспективи 
розвитку» 14 травня 
2021 року (15 годин).
06.04.2021-29.04.2021, 
Masaryk University, 
Department of Social 
education, CZECH 
REPUBLIC, «Inclusion 
and 
Internationalization in 
Higher Education» 
within the framework 
of project 
«Transformation of 
Faculties of Education 
and Pedagogical 
Universities for XXI. 
Century» (28 hours).
20.09.2020-
14.10.2020, Masaryk 
University, Department 
of Social education, 
CZECH REPUBLIC, 
«Inclusion and 
Internationalization in 
Higher Education» 
within the framework 
of project 
«Transformation of 
Faculties of Education 
and Pedagogical 
Universities for XXI. 
Century» (40 hours).
22.10.2019-15.11.2019, 
Masaryk University, 
Department of Social 
education, CZECH 
REPUBLIC, «Inclusion 
and 
Internationalization in 
Higher Education» 
within the framework 
of project 
«Transformation of 
Faculties of Education 
and Pedagogical 
Universities for XXI. 
Century» (40 hours).
Науково-практична 
конференція 
«Учнівське 
самоврядування на 
засадах громадського 
управління: досвід, 
нові виклики, 
перспективи» 18 
травня 2021 року (12 
годин / 0,4 кредиту).
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п.1, 
3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 
20.
Teachers’ Social 
Intelligence 
Examination. Наука і 
освіта. 2018. № 1. 46-



53. ndex (ESCI) by Web 
of Science
Аксіологічний підхід 
до виховання 
соціальної зрілості 
студентів Молодь і 
ринок. 2018. № 2. С. 
6-10.
Тренінгові технології 
у розвитку соціальної 
зрілості студентів. 
Вісник Луганського 
національного 
університету ім. Т. 
Шевченко, 2018. № 1 
(315) березень. Ч. 1, с. 
179-186.
Виховна система 
школи: теоретико-
методологічні та 
практичні аспекти. 
Директор школи, 
ліцею, гімназії. 2020, 
Том 21. № 2. С. 60-67.
Роль неформальної 
освіти у вихованні 
лідерських якостей 
підлітків Інноватика у 
вихованні: збірка 
наукових праць. Вип. 
13. Том 2. Упоряд. О. 
Б. Петренко; ред. кол. 
О. Б. Петренко, Н. Б. 
Грицай, Т. С. Ціпан та 
ін. Рівне РДГУ, 2021. 
С. 73-82.
Теорія та методика 
виховання лідерів. 2-е 
вид., доп. і перероб. 
Навч. посіб. Одеса: 
Видавець Букаєв В. В., 
2017. С. 171.
Діагностика сучасного 
виховного процесу. 
Навчально-
методичний посібник. 
Одеса. Видавець: 
Букаєв В. В., 2017. С. 
290.
Соціально-
психологічні аспекти 
розвитку людей 
похилого віку в 
контексті неперервної 
освіти. Неформальна 
освіта людей 
поважного віку: 
навчально-
методичний посібник, 
за ред. М. М. Букача. 
Одеса. КЗВО «Одеська 
академія неперервної 
освіти Одеської 
обласної ради» та ГО 
ОЦ УТВ. Миколаїв: 
видавець та 
виготовлювач ФОП 
Швець В. М., 2020. С. 
440. (с. 273-416).
Соціальний інтелект 
як здатність педагога 
до реалізації освітніх 
змін. Психолого-
педагогічні аспекти 
навчання дорослих у 
системі неперервної 
освіти: ІV Міжнародна 
науково-практична 
Інтернет-конференція 
(м. Біла Церква, 29 
листопада 2018 року). 



Біла Церква: БІНПО 
ДНВЗ УМО, 2018. С. 
183-186.
Концептуальні засади 
розвитку професійної 
зрілості педагогів у 
системі неперервної 
освіти. Філософсько-
світоглядні та 
культурологічні 
контексти 
неперервної освіти: 
матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції. 12-13 
квітня 2019 р. М. 
Дніпро, КЗВО 
«ДАНО» ДОР»., наук. 
ред.. О. Є. Висоцька. 
Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2019. С. 
329-331.
Виховання у сучасній 
парадигмі освіти. 
Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку: матеріали І 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 21 травня 
2019 р. Одеса: 
видавець Букаєв 
Видим Вікторович, 
2019. С. 6-10.
Виховання як 
теоретико-
методологічний 
конструкт педагогіки і 
освіти у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку: матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 14 травня 
2020 р. Одеса: 
видавець Букаєв 
Видим Вікторович, 
2020. С. 303-309.
Аксіозорієнтоване 
освітнє середовище 
закладу загальної 
середньої освіти: 
теоретичний аспект. 
Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку: матеріали 
ІІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 14 травня 
2021 р. Одеса: 
видавець Букаєв 
Видим Вікторович, 
2021. С. 81-85.
Науковий сокерівник 
дослідницької теми 
«Розвиток та 
удосконалення 
професійних та 
особистісних якостей 
учасників освітнього 
процесу», 
реєстраційний номер 
№ 0121U111309.

368240 Рищак Старший Кафедра Диплом 20 ОК 2. Підвищення 



Наталія 
Іванівна

викладач, 
Основне 
місце 
роботи

педагогіки та 
освітнього 

менеджменту

спеціаліста, 
Південноукраї

нський 
державний 

педагогічний 
університет 
імені К.Д. 

Ушинського, 
рік закінчення: 

2001, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Мова і 
література 

(англійська, 
німецька), 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 050227, 
виданий 

18.12.2018

Професійна 
комунікація 
іноземною 
мовою

кваліфікації:
15.12 - 30.12.2020 р., 
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти», 
м. Київ, Тема 
«Менеджмент 
освітньої та 
педагогічної 
діяльності в закладах 
освіти»,
Сертифікат № 
859/20-ВУ (1 кредит 
ECTS/30 годин).
Міжнародне 
підвищення 
кваліфікації: 12-19 
липня 2021 р.: 
Науково-дослідний 
Інститут 
Люблінського 
науково-
технологічного парку, 
IESF Міжнародна 
фундація науковців та 
освітян та ТОВ 
«Наукові публікації», 
м. Київ, Тема 
«Selection, preparation 
and publication of 
scientific articles in 
scientific journals that 
are indexed in Scopus 
and Web of Science 
(Підбір, підготовка та 
публікація наукових 
статей у наукових 
виданнях, що 
індексуються у базах 
даних «Scopus, Web of 
Science»)». 
Сертифікат ES № 
7073/2021, (1,5 кредит 
ECTS/45 годин).
Підвищення 
кваліфікації: 4-17 
серпня 2021 р., ДЗВО 
«Університет 
менеджменту освіти», 
ГО «Центр освітніх 
ініціатив «Толока»», 
Громадська cпілка 
«Всеукраїнська 
академія 
інноваційного 
розвитку освіти», м. 
Київ, тема «Soft skills 
– м’які навички для 
успішної кар’єри», 
Сертифікат №11-08/21 
(1 кредит ECTS/30 
годин).
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п.1, 
5,11, 12, 13,19, 20.
Рищак Н. І. 
Результати дослідно-
експериментальної 
роботи з виховання 
культури спілкування 
старшокласників у 
полікультурному 
середовищі: 
порівняльний аналіз. 
Сучасні проблеми 
навчання і виховання: 
збірник наукових 
праць. Лютий 2018. 
Упорядники І. О. 
Бартєнєва, З. Н. 
Курлянд та ін. Одесса: 
ДЗ «ПНПУ імені К. Д. 



Ушинського». 140 с.
Наукове 
консультування в 
Одеській 
спеціалізованій школі 
№ 50 І-ІІІ ступенів з 
поглибленим 
вивченням іноземних 
мов Одеської міської 
ради з питань 
науково-методичної 
роботи.
Проведення 
навчальних занять 
англійською мовою з 
дисциплін:
«Професійне 
спілкування 
іноземною мовою»,
«Академічне письмо 
англійською мовою»,
«Культура 
спілкування» 
(англійською мовою).
Рищак Н. І. 
Професійна 
комунікація 
англійською мовою: 
вимоги сьогодення: 
матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку». 14 травня 
2021. За заг. ред. В. В. 
Ягоднікової. Одеса: 
видавець Букаєв В. В. 
2021.
Рищак Н. І. Рефлексія 
як умова розвитку 
особистісно-
професійної 
компетентності 
педагога: матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку». 14 травня 
2020. За заг. ред. В. В. 
Ягоднікової. Одеса: 
видавець Букаєв В. В. 
2020. С. 98-100.
Рищак Н.І. 
Емпатійність та 
емоційний інтелект як 
показники культури 
спілкування в 
полікультурному 
середовищі: матеріали 
ІХ міжнародної 
практичної 
конференції 
«Актуальні 
дослідження в 
соціальній сфері».  17 
травня 2017. Гол. ред. 
В. В. Корнещук. Одеса 
: ФОП Бондаренко.  
2017.  С. 121 – 123.
Рищак Н.І. 
Самовиховання 
особистості як 
необхідна складова 



виховання культури 
спілкування. 
Матеріали 
міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Проблеми якості 
професійної 
підготовки майбутніх 
педагогів у вищій 
школі», Одеса, 26 
жовтня 2016 р., 
видавець: Букаєв 
Вадим Вікторович. С. 
49-50.
Член громадської 
організації «Центр 
розвитку освіти».

311773 Папач Ольга 
Іванівна

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Кафедра 
методики 

викладання і 
змісту освіти

Диплом 
кандидата наук 

KH 004474, 
виданий 

23.02.1994

26 ОК 7. 
Технології 
середньої 
освіти та 
методика 
навчання

Підвищення 
кваліфікації:
Українсько-
австрійський проект 
(2014-2016 роки, 95 
годин) 
"Компетентнісно-
орієнтоване начання 
математики як нове 
завдання для 
методистів і вчителів", 
Українсько-
австрійський проект 
"Соцільна 
компетентність у 
професії вчителя" 
(2016-2018 роки, 70 
годин).
ІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку», 2020 рік 
(15 годин).
І Міжнародна 
науково-практична 
Інтернет-конференція 
«Шляхи 
удосконалення 
професійних 
компетентностей 
фахівців в умовах 
сьогодення», 28-29 
травня 2020 року (6 
годин).
Онлайн навчання 
згідно програми 
підвищення 
кваліфікації 
«Підготовка вчителів 
у системі неперервної 
освіти. Формальна, 
неформальна та 
інформальна освіта», 
28-29 травня 2020 
року (6 годин).
Міжнародна науково-
практична 
конференція «Сучасні 
тенденції та фактори 
розвитку педагогічних 
та психологічних наук 
в Україні та країнах 
ЄС», м. Люблін, 
Республіка Польща, 
2020 рік (15 годин).
ІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 



«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку» (м. Одеса, 
14 травня 2020 р., 
КЗВО «ОАНО ООР»). 
Виступ з доповіддю. 
Папач О.І. Актуальні 
проблеми 
математичної 
підготовки учнів 
ВПТО перукарського 
профілю// Матеріали 
ІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку» (м. Одеса, 
14 травня 2020 р.).
ІІІ Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
"Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
переспективи 
розвитку" (м.Одеса, 14 
травня 2021р.) 15 год.
Відповідність п.38 
Ліцензійних умов: п. 
1,3,10,12,19.
Науково-методичний 
супровід розвитку 
професійної 
компетентності 
вчителів в системі 
неперервної освіти/ 
Професійна 
компетентність 
сучасного педагога: 
методологія, теорія, 
методика, практика: 
моногр./Задорожна 
Л.К., Ягоднікова В.В., 
Сагач Г.М., та інш., за 
заг. Ред.. 
В.В.Ягоднікової.  
Одеса: видавець 
Букаєв Вадим 
Вікторович, 2019. 286 
с., с.258-285.
Папач О.И. Научно-
методическое 
сопровождение 
учителей как особая 
модель 
педагогического 
взаимодействия 
региональных 
методических служб 
/О.И. Папач // 
Psiholgie Pedagogie 
speciala Asistenta 
sociala. Revista. 
Facultatii de Psihologie 
si Psihopedagogie 
speciala a Universitatii 
Pedagofgice de Stat 
“Ion Creanga” din 
Chisinau – 2015. – с. 69 
– 80.
Участь у освітньому 
міжнародному проекті 
«Соціально-
комунікативна 
компетентність 
вчителя» 



(австрійський проект, 
проектно-педагогічне 
бюро 
КультурКонтакт), 92 
години, 2018 рік.
Папач О.І. Науково-
методичний супровід 
вчителів математики в 
період реформування 
освіти в Україні та 
країнах Європи// 
Матеріали 
конференції 
«Підготовка та 
професійний розвиток 
вчителя математики: 
на шляху до нової 
школи» в рамках ІІІ 
Міжнародного 
конгресу «Глобальні 
виклики педагогічної 
освіти в 
університетському 
просторі». (Одеса, 18-
21 травня 2017 року). 
– С.253 – 254.
Папач О.І. 
Методичний 
потенціал кафедри як 
інструмент розвитку 
закладу 
післядипломної 
освіти./ О.І. Папач // 
– Virtus. – 2018. – № 
6. – С. 135 – 138.
Папач О.І. Розвиток 
професійних 
компетентностей 
вчителів природничо-
математичних 
дисциплін у системі 
післядипломної 
педагогічної освіти// 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку» (Одеса, 21 
травня 2019 р.). – С. 
101 – 104.
Папач О.І. Науково-
методичний супровід 
вчителів, які 
викладають окремі 
предмети 
природничо-
математичного циклу 
не за фахом/ О.І. 
Папач // Педагогічна 
наука та освіта. – № 
26 – 27. Збірник 
наукових статей IV 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Розвиток сучасної 
природничо-
математичної освіти: 
реалії, проблеми 
якості, інновації» 
(Запоріжжя, 1–5 
квітня 2019 р.).
Папач О.І. Актуальні 
проблеми 
математичної 
підготовки учнів 
ВПТО перукарського 



профілю// Матеріали 
ІІ Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку» (м. Одеса, 
14 травня 2020 р.).
Папач О.І., Січко А.М. 
Практика 
застосування 
компетентністно-
орієнтованих завдань 
при вивченні 
математики в 5 класі// 
Матеріали ІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Педагогічна наука і 
освіта у сучасному 
вимірі: проблеми і 
перспективи 
розвитку» (м. Одеса, 
14 травня 2021 
р.).2021. – с.281-284.
Папач О.І. Професійні 
виклики вчителя 
математики ЗЗСО в 
добу змін. Реалізація 
дослідницької 
технології у 
початковій школі. 
Матеріали 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції «Нове 
покоління вчителів 
для української 
школи: виклики і 
досягнення». Одеса. 
30.04.2021 р.
Папач О.І. Нові 
наголоси науково-
методичного 
супроводу діяльності 
вчителів природничих 
дисциплін. Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції 
«Методика навчання 
природничих 
дисциплін у середній 
та вищій школі» 
ХХVІІ Каширинські 
читання. 27-28 травня 
2021 р.
Координатор 
регіонального проекту 
«Учитель+».
Координатор 
регіонального проекту 
«Інтернетшкола для 
обдарованих дітей». 
Наказ МОН від 2.-
04.2021 року Про 
реалізацію 
інноваційного 
освітнього проекту 
всеукраїнського рівня 
за темою 
«Розроблення і 
впровадження 
навчально-
методичного 
забезпечення для 
закладів загальної 
середньої освіти в 



умовах реалізації 
Державного стандарту 
базової середньої 
освіти» посилання на 
сайті Академії
https://static.klasnaoci
nka.com.ua/uploads/ed
itor/9324/746960/sitep
age_382/files/modelni
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(сторінка 58).
Наказ Про 
організацію та 
проведення першого 
та другого турів 
всеукраїнського 
конкурсу «Учитель 
року-2021» (член 
організаційного 
комітету), 25 вересня 
2020 року №164/ОД.
Наказ Про 
організацію та 
проведення очно-
заочних 
інтелектуальних 
змагань з базових 
дисциплін серед учнів 
сільських шкіл 
Одеської області у 
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організаційного 
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розвитку освіти».
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Інституту філософії 
імені Г. С. Сковороди 
НАН України 
«Актуальні проблеми 
філософських 
досліджень: до 
сторіччя НАН 
України» (м. Київ, 2 
листопада 2018 р.) 
Тема доповіді: 
«Адаптивні 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН 14. 
Демонструвати 
прагнення до 
неперервного 
особистісно-
професійного 
саморозвитку, 
самовдосконалення 
і самореалізації.

ОК 11 Педагогічна 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 10. Методичний 
супровід педагогічної 
діяльності

Лекції з елементами 
інтерактиву,
кооперативна робота, кейс-
метод, рефлексійні вправи.

Усне опитування, усне 
повідомлення, тести для 
поточного контролю, 
фронтальне опитування, 
написання есе, завдання для 
самостійної роботи, 
самоконтроль.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, демонстрація, 
кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, практичне 
опрацювання ресурсів, 
самооцінка, презентація, 
узагальнення, 
проєктування, 
моделювання.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
взаємоконтроль
(взаємооцінювання), 
рецензування, самоконтроль 
(рефлексія,
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність

Розповідь, пояснення, 
бесіда, класифікація, 
дискусія, дискусія, кейс-
стаді, аналіз, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
робота в малих групах, 
ділові ігри, презентація, 
узагальнення, аналіз, 
синтез.

Опитування, тестування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 7. Технології 
середньої освіти та 
методика навчання

Лекції з елементами 
інтерактиву, дискусії, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 

Усне опитування, 
тестування, презентація, 
повідомлення, есе, 
виконання індивідуальних 



бесіда, демонстрація, робота 
в парах, робота в групах, 
ділова гра, мозковий штурм, 
презентація, творче 
завдання, узагальнення, 
аналіз, синтез, 
проєктування, 
моделювання.

та групових завдань, 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 4. Вікова та 
педагогічна 
психологія

Розповідь, пояснення, 
дискусія, бесіда, 
консультація, проблемний 
метод, візуалізація, рольові і 
ділові ігри, дискусія, кейс-
стаді, тренінгові вправи, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, презентація, 
аналіз, синтез, 
узагальнення, 
спостереження.

Поточне опитування, 
тестування, самоконтроль, 
взаємоконтроль, 
підсумковий письмовий 
тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, аналіз, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, презентація; 
узагальнення, аналогія, 
написання есе, аналіз, 
синтез, інтегрування, 
проєктування, 
моделювання.

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 12 Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 13 Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота, захист випускної 
кваліфікаційної роботи

ПРН 13. Володіти 
методиками і 
технологіями 
організації і 
здійснення 
методичної роботи 
в
закладі загальної 
середньої освіти, 
розробки та 
реалізації 
організаційно-
методичного та
науково-
методичного 
супроводу 
педагогічної 
діяльності.

ОК 13 Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота, захист
випускної кваліфікаційної
роботи

ОК 11 Педагогічна 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 10. Методичний 
супровід педагогічної 
діяльності

Лекції з елементами 
інтерактиву,
кооперативна робота, 
складання дидактични 
завдань, кейс-метод, 
проєктування, 
моделювання.

Усне опитування, усне 
повідомлення, фронтальне 
опитування, написання есе, 
завдання для самостійної 
роботи, самоконтроль.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Бесіда, демонстрація, кейс-
стаді, аналіз, 
систематизація, практичне 
опрацювання ресурсів, 
самооцінка, презентація, 
узагальнення,аналіз, 
проєктування, 
моделювання.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
взаємоконтроль
(взаємооцінювання), 
рецензування, самоконтроль 
(рефлексія,
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, творчі завдання.

Поточне тестування, 
підсумковий письмовий 
тест. 
Підсумкова форма 



оцінювання: залік.

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія, кейс-стаді, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, робота в малих 
групах, ділові ігри, 
презентація; узагальнення,  
аналіз, дидактичні, рольові 
ігри, інтегрування, 
проєктування, 
моделювання.

Опитування, тестування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ПРН 12. Знати та 
вміти 
застосовувати 
принципи, сучасні 
методи, прийоми, 
форми організації
процесу виховання 
з урахуванням 
вікових та 
індивідуальних 
особливостей учнів 
в закладах
загальної середньої 
освіти

ОК 11 Педагогічна 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність

Розповідь, пояснення, 
бесіда, класифікація, 
дискусія, кейс-стаді, аналіз, 
порівняння, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
робота в малих групах, 
ділові ігри, презентація, 
узагальнення, аналіз, 
синтез, проєктування, 
моделювання.

Опитування, тестування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 7. Технології 
середньої освіти та 
методика навчання

Лекції з елементами 
інтерактиву, дискусії, 
розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, робота в 
парах, робота в групах, 
ділова гра, мозковий штурм, 
метод проєктів, презентація, 
пошукове завдання, творче 
завдання, узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез, 
проєктування, 
моделювання.

Усне опитування, 
тестування, презентація, 
повідомлення, есе, 
виконання індивідуальних 
та групових завдань, 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

лекції, практичні заняття, 
дискусії, інтерактивні 
вправи, творчі завдання.

Поточне тестування, 
підсумковий письмовий 
тест, презентації. 
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 4. Вікова та 
педагогічна 
психологія

Розповідь, пояснення, 
дискусія, бесіда, 
консультація, демонстрація, 
проблемний метод, рольові і 
ділові ігри, кейс-стаді, 
тренінгові вправи, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
презентація, аналіз, синтез, 
систематизація, 
узагальнення.

Поточне опитування, 
тестування, самоконтроль, 
взаємоконтроль, 
підсумковий письмовий 
тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія, кейс-стаді, 
аналіз, систематизація, 
вільний мікрофон, 
порівняння, мозковий 
штурм, робота в малих 
групах, ділові ігри, 
презентація; узагальнення, 
порівняння, проєктування, 
моделювання.

Опитування, тестування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ПРН 11. 
Здійснювати 
консультативну 
діяльність у сфері 
загальної середньої 
освіти.

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

Демонстрація, 
індивідуальнa, груповa 
робота, робота в парах в 
аудиторії, інтерактивні 
комунікативні методи 
навчання (рольові та ділові 
ігри діалоги, полілоги, 

Опитування, самоконтроль 
здобувача вищої освіти, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
тестування, опитування, 
тестування.
Підсумкова форма 



мозковий штурм), 
навчальна дискусія, 
застосування сучасних 
інформаційних та 
телекомунікаційних 
технологій, використання 
інтернет-ресурсів.

оцінювання: іспит.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, написання есе, 
аналіз, синтез, інтегрування.

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія, кейс-стаді, 
аналіз, систематизація, 
порівняння, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
робота в малих групах, 
ділові ігри, презентація; 
узагальнення, аналогія, 
аналіз, синтез, порівняння, 
інтегрування.

Опитування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 4. Вікова та 
педагогічна 
психологія

Розповідь, пояснення, 
дискусія, бесіда, 
консультація, проблемний 
метод, рольові і ділові ігри, 
кейсстаді, тренінгові вправи, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, презентація, 
аналіз, синтез, 
систематизація, 
узагальнення, 
спостереження.

Поточне опитування, 
самоконтроль, 
взаємоконтроль, 
індивідуальний контроль.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, порівняння, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, робота в малих 
групах, ділові ігри, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез.

Опитування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 13 Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота, захист
випускної кваліфікаційної
роботи

ОК 12 Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 11 Педагогічна 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 10. Методичний 
супровід педагогічної 
діяльності

Лекції з елементами 
інтерактиву,
кооперативна робота, 
консультація, вправи, кейс-
метод.

Усне опитування, усне 
повідомлення, фронтальне 
опитування, написання есе, 
самоконтроль.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.



ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, ділові ігри.

Індивідуальний контроль, 
взаємоконтроль.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ПРН 10. Приймати 
ефективні, 
відповідальні 
рішення з питань 
управління в сфері 
загальної середньої 
освіти, зокрема у 
нових або 
незнайомих 
середовищах, за 
наявності 
багатьох критеріїв 
та неповної або 
обмеженої 
інформації

ОК 11 Педагогічна 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 10. Методичний 
супровід педагогічної 
діяльності

Лекції з елементами 
інтерактиву,
кооперативна робота, кейс-
метод, дерево рішень.

Усне опитування, усне 
повідомлення, тести для 
поточного контролю, 
фронтальне опитування, 
написання есе, завдання для 
самостійної роботи, 
самоконтроль.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, кейс-
стаді, аналіз, 
систематизація, практичне 
опрацювання ресурсів, 
метод проєктів, презентація, 
узагальнення,аналіз, 
моделювання.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
взаємоконтроль
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія,
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, аналіз, 
порівняння, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
робота в малих групах, 
ділові ігри, презентація, 
узагальнення, аналогія, 
аналіз, синтез.

Опитування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 5. Освітній 
менеджмент

Розповідь, пояснення, 
бесіда, дискусія, аналіз, 
порівняння, самооцінка, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез, 
моделювання.

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), поточна 
монологічна усна відповідь, 
підсумкова усна відповідь на 
заліку.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 4. Вікова та 
педагогічна 
психологія

Розповідь, пояснення, 
дискусія, бесіда, 
консультація, ілюстрація, 
демонстрація, проблемний 
метод, рольові і ділові ігри, 
кейс-стаді, тренінгові 
вправи, мозковий штурм, 
метод проєктів, презентація, 
аналіз, синтез, 
узагальнення, 
спостереження.

Поточне опитування, 
тестування, самоконтроль, 
взаємоконтроль, 
презентація, підсумковий 
письмовий тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, бесіда, дискусія, 
кейс-стаді, мозковий штурм, 
метод проєктів, робота в 
малих групах, ділові ігри, 
презентація; узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез, 
порівняння.

Опитування, тестування, 
аргументований виступ, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ПРН 9. 
Здійснювати 
пошук необхідної 

ОК 13 Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота, захист



інформації з 
освітніх/ 
педагогічних наук у 
друкованих, 
електронних та 
інших джерелах, 
аналізувати, 
систематизувати 
її, оцінюючи 
достовірність та 
релевантність.

випускної кваліфікаційної
роботи.

ОК 12 Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 7. Технології 
середньої освіти та 
методика навчання

Розповідь, пояснення, 
дослідження, демонстрація, 
класифікація, робота в 
парах, робота в групах, 
презентація, пошукове 
завдання, узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез.

Усне опитування, 
презентація, повідомлення, 
виконання індивідуальних 
та групових завдань, 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність

Розповідь, пояснення, 
дослідження, демонстрація, 
класифікація, аналіз, 
систематизація, порівняння, 
робота в малих групах, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез.

Опитування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Розповідь, пояснення, 
дослідження, демонстрація, 
класифікація,  аналіз, 
систематизація, порівняння, 
робота в малих групах, 
презентація; узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез, 
порівняння.

Опитування, 
аргументований виступ, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

Демонстрація, 
індивідуальнa, груповa 
робота, дослідницька 
робота, застосування 
сучасних інформаційних та 
телекомунікаційних 
технологій, використання 
інтернет-ресурсів.

Опитування, самоконтроль 
здобувача вищої освіти, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
тестування, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
бесіда, демонстрація,  
аналіз, систематизація, 
презентація; узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез, 
інтегрування.

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
дослідження, демонстрація, 
класифікація, аналіз, 
систематизація, практичне 
опрацювання ресурсів, 
презентація, 
узагальнення,аналіз.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
взаємоконтроль
(взаємооцінювання), 
рецензування, самоконтроль 
(рефлексія,
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ПРН 8. Розробляти 
і викладати освітні 
курси в закладах 
загальної середньої 
освіти, 
використовуючи 
методики, 
інструменти і 
технології, 
необхідні для 
досягнення 
поставлених цілей.

ОК 13 Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота, захист
випускної кваліфікаційної
роботи.

ОК 11 Педагогічна 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 



диференційований залік.

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Пояснення, бесіда, 
демонстрація, кейс-стаді, 
аналіз, систематизація, 
практичне опрацювання 
ресурсів, презентація, 
узагальнення,аналіз, 
практичне опрацювання, 
проєктування, 
моделювання.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
взаємоконтроль
(взаємооцінювання), 
рецензування, самоконтроль 
(рефлексія,
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 7. Технології 
середньої освіти та 
методика навчання

Лекції з елементами 
інтерактиву, дискусії, 
ілюстрація, демонстрація,  
робота в парах, робота в 
групах, ділова гра, мозковий 
штурм, презентація, творче 
завдання, узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез, 
проєктування, 
моделювання.

Усне опитування, 
презентація, повідомлення, 
захист індивідуальних та 
групових завдань, 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, проектування, 
моделювання.

Презентація, підсумковий 
письмовий тест. 
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ПРН 5. 
Організовувати 
освітній процес на 
основі 
дитиноцентровано
го, 
компетентнісного, 
контекстного 
підходів та 
сучасних досягнень 
освітніх, 
педагогічних наук, 
управляти 
навчально-
пізнавальною 
діяльністю, 
об’єктивно 
оцінювати 
результати 
навчання учнів.

ОК 11 Педагогічна 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, метод проектів, 
кейс-метод.

Поточне тестування, 
підсумковий письмовий 
тест. 
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 5. Освітній 
менеджмент

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, бесіда, 
класифікація, дискусія, 
аналіз, систематизація, 
порівняння, самооцінка, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез, 
моделювання.

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), поточна 
монологічна усна відповідь, 
підсумкова усна відповідь на 
заліку.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 4. Вікова та 
педагогічна 
психологія

Розповідь, пояснення, 
дискусія, бесіда, 
консультація, ілюстрація, 
демонстрація, проблемний 
метод, візуалізація, рольові і 
ділові ігри, дискусія, кейс-
стаді, тренінгові вправи, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, презентація, 
аналіз, синтез, 
систематизація, 
узагальнення, 
спостереження.

Поточне опитування, 
тестування, самоконтроль, 
взаємоконтроль, 
підсумковий письмовий 
тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 7. Технології 
середньої освіти та 
методика навчання

Лекції з елементами 
інтерактиву, дискусії, 
розповідь, пояснення,  
бесіда, демонстрація, робота 
в парах, робота в групах, 
ділова гра, мозковий штурм, 
метод проєктів, презентація, 
творче завдання, 
узагальнення, аналогія, 
аналіз, синтез, 
моделювання.

Усне опитування, 
тестування, презентація, 
повідомлення, есе, 
виконання індивідуальних 
та групових завдань, 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.



ПРН 6. Розробляти 
та реалізовувати 
освітні, інноваційні 
й дослідницькі 
проєкти у сфері 
загальної середньої 
освіти та 
міждисциплінарног
о рівня із 
дотриманням 
правових, 
соціальних, 
економічних, 
етичних норм.

ОК 13 Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота, захист
випускної кваліфікаційної
роботи.

ОК 12 Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 11 Педагогічна 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 10. Методичний 
супровід педагогічної 
діяльності

Лекції з елементами 
інтерактиву,
кооперативна робота, метод 
проєктів.

Усне опитування, усне 
повідомлення, тести для 
поточного контролю, 
фронтальне опитування, 
захист проєктів 
самоконтроль.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Пояснення, демонстрація, 
класифікація, аналіз, 
систематизація, практичне 
опрацювання ресурсів, 
метод проєктів, презентація, 
узагальнення,аналіз, 
моделювання.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
проєктів, самоконтроль 
(рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність

Пояснення, бесіда, 
демонстрація, дискусія, 
кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, порівняння, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, робота в малих 
групах, презентація, 
узагальнення, аналогія, 
аналіз, синтез, інтегрування, 
моделювання.

Опитування, тестування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, організація 
самостійної роботи, метод 
проектів.

Захист проектів, 
підсумковий письмовий 
тест. 
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 5. Освітній 
менеджмент

Пояснення, ілюстрація, 
бесіда, дискусія, аналіз, 
систематизація, порівняння, 
презентація, узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез, 
моделювання, метод 
проектів.

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), 
підсумкова усна відповідь на 
заліку.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 4. Вікова та 
педагогічна 
психологія

Пояснення, дискусія, 
консультація, ілюстрація, 
демонстрація, проблемний 
метод, дискусія, кейсстаді, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, презентація, 
аналіз, синтез, 
систематизація, 
узагальнення, 

Поточне опитування, 
самоконтроль, 
взаємоконтроль, захист 
проєктів.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.



спостереження.
ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Пояснення, демонстрація, 
дискусія,  кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, порівняння, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, робота в малих 
групах, ділові ігри, 
презентація; узагальнення, 
аналогія, синтез, 
порівняння, інтегрування, 
моделювання.

Опитування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Пояснення, демонстрація, 
класифікація, дискусія; 
дискусія, кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
презентація; узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез, 
інтегрування. 

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
проектів.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ПРН 4. Вільно 
спілкуватися 
державною та 
іноземною мовами 
усно і письмово для 
обговорення 
результатів 
освітньої, 
професійної 
діяльності, 
презентації 
наукових 
досліджень та 
інноваційних 
проєктів.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Лекція-діалог, розповідь, 
пояснення, бесіда, 
демонстрація, дискусія, 
кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, 
презентація, написання есе. 

Поточне опитування, усний 
та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
презентацій.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

Демонстрація, 
індивідуальнa, груповa 
робота, робота в парах в 
аудиторії, інтерактивні 
комунікативні методи 
навчання (рольові та ділові 
ігри діалоги, полілоги, 
навчальна дискусія.

Опитування, самоконтроль 
здобувача вищої освіти, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
тестування, опитування, 
тестування, захист завдань.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 4. Вікова та 
педагогічна 
психологія

Лекція-діалог, розповідь, 
пояснення, дискусія, бесіда, 
консультація, ілюстрація, 
демонстрація, проблемний 
метод, візуалізація, рольові і 
ділові ігри, дискусія, 
дослідження, кейсстаді, 
тренінгові вправи, метод 
проєктів, презентація,  
метод проєктів

Поточне опитування, 
тестування, самоконтроль, 
взаємоконтролю, 
підсумковий письмовий 
тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 13 Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота, захист
випускної кваліфікаційної
роботи.

ОК 12 Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.

ОК 11 Педагогічна 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 10. Методичний 
супровід педагогічної 
діяльності

Лекції з елементами 
інтерактиву, бесіда, 
кооперативна робота, 
дискусія, вправи, 
презентація.

Усне опитування, усне 
повідомлення, тести для 
поточного контролю, 
фронтальне опитування, 
написання есе, завдання для 



самостійної роботи, 
самоконтроль.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, ілюстрація, 
візуалізація, бесіда, 
демонстрація, кейс-стаді, 
аналіз, систематизація, 
практичне опрацювання 
ресурсів, метод проєктів, 
презентація.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування, самоконтроль 
(рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, порівняння, 
проблемно-пошуковий, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, робота в малих 
групах, ділові ігри, 
презентація. 

Опитування, тестування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 7. Технології 
середньої освіти та 
методика навчання

Лекції з елементами 
інтерактиву, дискусії, 
розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, робота 
в парах, робота в групах, 
ділова гра, мозковий штурм, 
метод проєктів, презентація, 
творче завдання. 

Усне опитування, 
тестування, презентація, 
повідомлення, есе, 
виконання індивідуальних 
та групових завдань, 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

лекції, практичні заняття, 
дискусії, інтерактивні 
вправи,кейс-метод, ділові 
ігри, робота в парах.

Поточне тестування, 
підсумковий письмовий 
тест. 
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ПРН 3. Формувати 
педагогічно 
доцільну 
партнерську 
міжособистісну 
взаємодію, 
здійснювати ділову 
комунікацію, 
зрозуміло і 
недвозначно 
доносити власні 
міркування, 
висновки та 
аргументацію з 
питань загальної 
середньої освіти і 
педагогіки до 
фахівців і широкого 
загалу, вести 
проблемно-
тематичну 
дискусію.

ОК 10. Методичний 
супровід педагогічної 
діяльності

Лекції з елементами 
інтерактиву,
робота в групах, робота в 
парах, кооперативна робота, 
кейс-метод.

Усне опитування, усне 
повідомлення, тести для 
поточного контролю, 
фронтальне опитування, 
написання есе, 
самоконтроль.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 7. Технології 
середньої освіти та 
методика навчання

Лекції з елементами 
інтерактиву, дискусії, 
розповідь, пояснення,  
дослідження, бесіда, 
демонстрація, класифікація, 
робота в парах, робота в 
групах, ділова гра, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
презентація, пошукове 
завдання, творче завдання, 
узагальнення, аналогія, 
аналіз, синтез, 
моделювання.

Усне опитування, 
тестування, презентація, 
повідомлення, есе, 
виконання індивідуальних 
та групових завдань, 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, бесіда, робота в 
парах.

Тестування, підсумковий 
письмовий тест. 
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 5. Освітній 
менеджмент

Лекція-діалог, розповідь, 
пояснення, ілюстрація, 
дослідження, бесіда, 
класифікація, дискусія, 
аналіз, систематизація, 
порівняння, презентація, 
узагальнення, аналогія, 
аналіз, синтез, 
моделювання.

Опитування, усний та 
письмовий індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), поточна 
монологічна усна відповідь.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.



ОК 4. Вікова та 
педагогічна 
психологія

Розповідь, пояснення, 
проблемно-пошуковий, 
дискусія, бесіда, 
консультація, ілюстрація, 
демонстрація, проблемний 
метод, рольові і ділові ігри, 
дискусія, дослідження, 
кейсстаді, тренінгові вправи, 
метод проєктів, презентація, 
аналіз, синтез, 
систематизація, 
узагальнення, 
спостереження, метод 
проєктів

Опитування, тестування, 
самоконтроль, 
взаємоконтроль.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

Лекція-діалог, 
демонстрація, 
індивідуальнa, груповa 
робота, робота в парах в 
аудиторії, інтерактивні 
комунікативні методи 
навчання (рольові та ділові 
ігри діалоги, полілоги, 
мозковий штурм), 
дослідницька робота, 
навчальна дискусія, 
застосування сучасних 
інформаційних та 
телекомунікаційних 
технологій, використання 
інтернет-ресурсів.

Опитування, самоконтроль 
здобувача вищої освіти, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
тестування, опитування, 
тестування.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
дискусія, кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, , метод 
проєктів, презентація; 
узагальнення, аналогія, 
написання есе, аналіз, 
синтез.

Опитування, усний та 
письмовий індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 11 Педагогічна 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ПРН 2. 
Використовувати 
сучасні цифрові 
технології і ресурси 
у професійній, 
інноваційній та 
дослідницькій 
діяльності

ОК 13 Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота, захист випускної 
кваліфікаційної роботи.

ОК 12 Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 11 Педагогічна 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне опитування, 
самостійна робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 10. Методичний 
супровід педагогічної 
діяльності

Лекції з елементами 
інтерактиву, кооперативна 
робота, екйс-метод, метод 
проєктів.

Усне опитування, усне 
повідомлення, тести для 
поточного контролю, 
фронтальне опитування, 
самоконтроль.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 9. Цифрові Розповідь, пояснення, Поточне опитування, усний 



технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

ілюстрація, демонстрація, 
кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, практичне 
опрацювання ресурсів, 
самооцінка, метод проєктів, 
презентація, моделювання.

індивідуальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування, самоконтроль 
(рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність

Пояснення, дискусія, кейс-
стаді, аналіз, порівняння, 
мозковий штурм, робота в 
малих групах, презентація, 
проєктування, 
моделювання.

Тестування, взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 7. Технології 
середньої освіти та 
методика навчання

Лекції з елементами 
інтерактиву, дискусії, 
демонстрація, робота в 
парах, робота в групах, 
ділова гра, мозковий штурм, 
презентація, пошукове 
завдання, творче завдання, 
проєктування, 
моделювання.

Тестування, презентація, 
повідомлення, есе, 
виконання індивідуальних 
та групових завдань, 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Пояснення, демонстрація,   
дискусія, кейс-стаді,  
мозковий штурм, метод 
проєктів, робота в малих 
групах, презентація; 
моделювання.

Опитування, тестування, 
аргументований виступ, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Пояснення, демонстрація, 
класифікація, дискусія; 
дискусія, кейс-стаді, аналіз, 
систематизація, метод 
проєктів, презентація; 
узагальнення, аналогія, 
моделювання.

Усний та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ПРН 1. Знати на 
рівні новітніх 
досягнень концепції 
розвитку загальної 
середньої освіти і 
педагогіки, 
методологію 
відповідних 
досліджень.

ОК 13 Підготовка і 
захист кваліфікаційної 
роботи

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота, захист випускної 
кваліфікаційної роботи.

ОК 12 Науково-
дослідна практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, дослідницький.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, дослідження, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, аналіз, 
систематизація, 
узагальнення,аналіз.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
рецензування, самоконтроль 
(рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 8. Інноваційна 
освітня діяльність

Розповідь, пояснення, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, дискусія, 
аналіз, систематизація, 
порівняння, мозковий 
штурм, робота в малих 
групах, узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез.

Опитування, тестування, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.



ОК 7. Технології 
середньої освіти та 
методика навчання

Лекції з елементами 
інтерактиву, дискусії, 
розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, робота в 
парах, робота в групах, 
мозковий штурм, метод 
проєктів, пошукове 
завдання, узагальнення, 
аналогія, аналіз, синтез.

Усне опитування, 
тестування, презентація, 
повідомлення, есе, 
виконання індивідуальних 
та групових завдань, 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання), 
взаємооцінювання.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 3. Сучасна 
педагогіка

Проблемно-пошуковий, 
пояснення,  дослідження, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація,  дискусія, 
кейс-стаді, аналіз, 
порівняння, мозковий 
штурм, робота в малих 
групах, узагальнення.

Опитування, тестування, 
аргументований виступ, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), захист 
індивідуальних та групових 
завдань, презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 1. Методологія і 
організація науково-
педагогічних 
досліджень

Розповідь, пояснення, 
ілюстрація, візуалізація, 
бесіда, демонстрація, 
класифікація, дискусія; 
проблемно-пошуковий, 
аналіз, систематизація, 
узагальнення, аналогія, 
написання есе, аналіз, 
синтез, інтегрування, 
проєктування, 
моделювання.

Усний та письмовий 
індивідуальний і 
фронтальний контроль, 
взаємоконтроль 
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія, 
самооцінювання).
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ПРН 7. 
Створювати 
відкрите освітнє 
середовище, 
сприятливе для 
учнів та 
спрямоване на 
забезпечення 
результатів 
навчання.

ОК 11 Педагогічна 
практика

Аналітичний, частково-
пошуковий, практичні 
роботи.

Захист практики, 
індивідуальне 
опитування,самостійна 
робота.
 Підсумкова форма 
оцінювання: звіт, 
диференційований залік.

ОК 9. Цифрові 
технології в освітній та 
дослідницькій 
діяльності

Пояснення, ілюстрація, 
демонстрація, кейс-стаді, 
практичне опрацювання 
ресурсів, метод проєктів, 
презентація, 
узагальнення,аналіз, 
моделювання.

Поточне опитування, усний 
індивідуальний контроль, 
взаємоконтроль
(взаємооцінювання), 
самоконтроль (рефлексія,
самооцінювання), захист.
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 6. Інклюзивна 
освіта

Дискусії, інтерактивні 
вправи, тренінгові вправи.

Поточне тестування, 
підсумковий письмовий 
тест. 
Підсумкова форма 
оцінювання: залік.

ОК 2. Професійна 
комунікація 
іноземною мовою

Демонстрація, груповa 
робота, робота в парах в 
аудиторії, інтерактивні 
комунікативні методи 
навчання (рольові та ділові 
ігри діалоги, полілоги, 
мозковий штурм), 
дослідницька робота, 
навчальна дискусія, 
застосування сучасних 
інформаційних та 
телекомунікаційних 
технологій, використання 
інтернет-ресурсів.

Опитування, самоконтроль 
здобувача вищої освіти, 
колегіальний контроль 
(взаємоконтроль), 
презентація.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.

ОК 4. Вікова та 
педагогічна 
психологія

Розповідь, пояснення, 
дискусія, бесіда, 
проблемний метод, рольові і 
ділові ігри, дискусія, 
дослідження, кейсстаді, 
тренінгові вправи, мозковий 
штурм, метод проєктів, 
презентація, аналіз, синтез, 
систематизація, 

Поточне опитування, захист, 
самоконтроль, 
взаємоконтроль, 
підсумковий письмовий 
тест.
Підсумкова форма 
оцінювання: іспит.



узагальнення, 
спостереження.

 


