
Пропозиції та зміни, що вносяться в ОП «Педагогіка вищої школи»  

другого (магістерського) рівня, 2022: 
 

№ 

з/п 

Пропозиція Автор  

(хто вносить) 

Дата 

внесення 

Запроваджені зміни Документ, 

дата затв. 

змін 

1. ОК 12. Тренінгова 

діяльність у 

закладах вищої 

освіти доповнити 

ПРН 4 (Вільно 

спілкуватися 

державною та 

іноземною мовами 

усно і письмово для 

обговорення 

результатів 

освітньої, 

професійної 

діяльності, 

презентації 

наукових 

досліджень та 

інноваційних 

проєктів). 

Бурцева Юлія 

Олександрівна, 

в.о. ректора, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент, 

Донецький 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

(м. Краматорськ) 

10.06.2022 р. ПРН 3. Формувати 

педагогічно доцільну 

партнерську 

міжособистісну 

взаємодію, 

здійснювати ділову 

комунікацію, зрозуміло 

і недвозначно доносити 

власні міркування, 

висновки та 

аргументацію з питань 

освіти і педагогіки до 

фахівців і широкого 

загалу, вести 

проблемно-тематичну 

дискусію. 

ПРН 4. Вільно 

спілкуватися 

державною та 

іноземною мовами 

усно і письмово для 

обговорення 

результатів освітньої, 

професійної діяльності, 

презентації наукових 

досліджень та 

інноваційних проєктів. 

ПРН 5. Організовувати 

освітній процес на 

основі 

студентоцентрованого, 

компетентнісного, 

контекстного підходів 

та сучасних досягнень 

освітніх, педагогічних 

наук, управляти 

навчально-

пізнавальною 

діяльністю, об’єктивно 

оцінювати результати 

навчання здобувачів 

освіти. 

ПРН 8. Розробляти і 

прот. каф., 

№ 13, від 

15.06.2022 р. 



викладати освітні 

курси в закладах вищої 

освіти, 

використовуючи 

методики, інструменти 

і технології, необхідні 

для досягнення 

поставлених цілей. 

2. ОК 12. Тренінгова 

діяльність у 

закладах вищої 

освіти доповнити 

ЗК 6. (Здатність 

виявляти, ставити та 

розв’язувати 

проблеми). 

Мішеніна 

Тетяна 

Михайлівна, 

доктор 

педагогічних 

наук, професор, 

професор 

кафедри 

української 

мови, 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет 

13.06.2022 р. ЗК 3. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність вчитися 

і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність 

виявляти, ставити та 

розв’язувати проблеми. 

ЗК 7. Здатність до 

міжособистісної 

взаємодії. 

ЗК 13. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК 14. Здатність 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети. 

ЗК 17. Здатність 

застосовувати 

softskills-навички в 

практичних ситуаціях. 

прот. каф., 

№ 13, від 

15.06.2022 р. 

 
 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

завідувач кафедри  

педагогіки вищої школи 

д.пед.н., професор   Я.В. Топольник 
 

 


