
Пропозиції щодо оновлення освітньої програми  

«Професійна освіта. Цифрові технології» другого рівня вищої освіти 

Гарант: Осадчий В.В., доктор педагогічних наук, професор 

 

для громадського обговорення 

 

Частина ОП яка 

оновлюється 

Підстави (згідно 

Положення про 

ОП, пункт 4.1) 

Пропозиції Розгляд і 

затвердження змін 

(згідно 

Положення про 

ОП) 

Фактичний стан Передбачається 

Уточнення 

запланованих 

результатів навчання 

ОП 

 ПРН 26. 

Демонструвати 

уміння оцінити стан 

готовності 

підрозділу до 

роботи в умовах 

загрози і 

виникнення 

надзвичайної 

ситуації за 

встановленими 

критеріями та 

показниками, 

розробляти і 

впроваджувати 

превентивні та 

оперативні 

(аварійні) заходи 

цивільного захисту. 

Видалити вноситься до ОП, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31 травня, після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Уточнення 

найменування та 

обсягу (у кредитах 

ЕCTS) дисциплін 

(модулів) та практик 

обов’язкової  частини 

навчального плану 

відповідно до 

внесених змін у 

програму дисципліни / 

практики 

 

об’єктивні зміни 

інфраструктур-

ного, кадрового 

характеру та/або 

інших 

ресурсних умов 

реалізації 

освітньої 

програми 

Цивільний захист (3 

кредити) 

видалити вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31 травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Менеджмент і 

маркетинг в освіті (3 

кредити) 

видалити 

Експертні технології 

для систем 

підтримки 

прийняття рішень (3 

кредити) 

видалити 

Кросплатформне 

програмування (4 

кредити) 

3 кредити 

Теорія і методика 

професійного 

навчання (4 

кредити) 

7 кредитів 

Стандартизація та 
сертифікація 

програмного 

забезпечення (9 

кредитів) 

8 кредитів 

Виробнича практика 

(з фаху) (4,5 

3 кредити 



кредити) 

Виробнича практика 

(викладацька) (4,5 

кредити) 

3 кредити 

---- Ввести нову 

дисципліну: 

Розробка та 

супровід баз знань 

(4 кредити, залік) 

Перерозподіл 

дисциплін, практик з 

циклу вибіркових до 

циклу обов`язкових 

освітніх компонентів 

результат цілес-

прямованого 

моніторингу та 

аудиту освітньої 

програми, 

оцінки її 

успішності та 

потреб 

суспільства й 

економіки 

Вибіркова 

Тьюторство у сфері 

освіти (3 кредити) 

Обов’язкова 

Тьюторство у сфері 

освіти (4 кредити) 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31 травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Оновлення переліку 

дисциплін для 

вільного вибору 

студентами  

результат цілес-

прямованого 

моніторингу та 

аудиту освітньої 

програми, 

оцінки її 

успішності та 

потреб 

суспільства й 

економіки 

 1. З переліку 

вибіркових 

дисциплін 

видалено: 

Мобільне 

навчання 

(3 кредити) 

 

2. Змінено кількість 

кредитів: 

- Управління 

програмними 

проектами (4 

кредити) 

- Управління 

освітніми 

проектами (4 

кредити) 

- Створення та 

адміністрування 

дистанційних 

освітніх ресурсів 

(5 кредитів) 

- Організація 

дистанційного 

навчання у 

навчальному 

закладі (5 

кредитів) 

- Інженерна 

педагогіка (5 

кредитів) 

вноситься до 

навчального 

плану та до 

каталогу 

вибіркових 

дисциплін 

університету, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31 травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 



- Розробка засобів 

оцінювання знань 

(5 кредитів) 

- Розробка 

мобільних 

додатків (3 

кредити) 

- Програмне 

забезпечення для 

мобільних 

платформ (3 

кредити) 

Зміни розподілу годин 

у межах дисципліни: 

- Аудиторні 
години/самостійна 

робота 

- лекції/семінари  

об’єктивні зміни 

інфраструктур-

ного, кадрового 

характеру та/або 

інших 

ресурсних умов 

реалізації 

освітньої 

програми 

Стандартизація та 

сертифікація 

програмного 

забезпечення: 52 

год. лекц., 64 год. 

лаб. 

Стандартизація та 

сертифікація 

програмного 

забезпечення: 34 

год. лекц., 82 год. 

лаб. 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31 травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Зміна форми 

контролю: 

- Екзамен/залік 

 

результат цілес-

прямованого 

моніторингу та 

аудиту освітньої 

програми, 

оцінки її 

успішності та 

потреб 

суспільства й 

економіки 

Теорія і методика 

професійного 

навчання – залік  

Теорія і методика 

професійного 

навчання – екзамен  

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 

університету до 

31 травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Зміна семестру 

викладання 

дисципліни, 

проведення 

навчальної 
(виробничої) практики  

об’єктивні зміни 

інфраструктурн

ого, кадрового 

характеру та/або 

інших 
ресурсних умов 

реалізації 

освітньої 

програми 

1. Теорія і методика 

професійного 

навчання – 1 

семестр 

2. Кросплатформне 
програмування – 

2 семестр 

3. Тьюторство у 

сфері освіти – 4 

семестр 

2 семестр 

 

 

 

4 семестр 
 

 

3 семестр 

вноситься до 

навчального 

плану, 

затверджується 

вченою радою 
університету до 

31 травня після 

позитивного 

рішення на 

засіданні кафедри 

та ін. структур 

згідно Положення 

про ОП 

Зміни у програмах 

дисциплін  (кількість і 

перелік тем, 

 ---- ---- вноситься до 

програми 

дисципліни, 



послідовність їх 

вивчення, теми 

лабораторних занять, 

форми і методи 

контролю тощо) 

затверджується на 

засіданні кафедри, 

передається до 

навчально-

методичних 

комісій 

інституту/факульт

ету і 

затверджується на 

вченій раді 

інституту/факульт

ету 

Зміни у програмах 

практик (кількість і 

перелік тем, бази 

практик, форми і 

методи контролю 

тощо) 

 ---- ---- вноситься до 

програми 

практики, 

затверджується на 

засіданні кафедри, 

передається до 

навчально-

методичних 

комісій 

інституту/факульт

ету і 

затверджується на 

вченій раді 

інституту/факульт

ету 

Зміни змісту й форм 

контрою самостійної 

роботи у межах 

дисципліни/практики 

 ---- ---- вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри 

Зміни тем курсових 

робіт 

 ---- ---- вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри 

Зміни тем дипломних 

робіт 

 ---- ---- вноситься до 

програми 

дисципліни, 

затверджується на 

засіданні кафедри 

 


