
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми 

«Середня освіта: математика» 

першого рівня вищої освіти 

на здобуття освітнього ступеня бакалавра 

за спеціальністю 014 Середня освіта 

для вступників 2019 р. 

 
Пропозиції  Обґрунтування пропозиції  Відповідь на пропозицію 

Запровадження ОК 1 Основи 

філософських знань, ОК 2 

Українська мова, ОК 3 

Основи академічного 

письма, ОК 7 Інформаційно-

комунікаційні технології 

 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю посилення soft 

skills на підставі аналізу 

введених в дію стандартів 

вищої освіти інших 

спеціальностей. Ініціатор 

внесення змін: навчально-

методичний відділ. 

За результатами обговорення 

на засіданні навчально-

методичної ради ІДГУ 

пропозицію враховано 

Заміна назви дисципліни 

«Практичний курс 

англійської мови» на 

«Англійська мова» 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю оновлення 

змісту підготовки здобувачів 

з англійської мови в 

університеті. Ініціатор 

внесення змін: навчально-

методичний відділ 

За результатами обговорення 

на засіданні навчально-

методичної ради ІДГУ 

пропозицію враховано. 

Оновлення загальних 

компетентностей:  

ЗК 1. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 2. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово. 

 ЗК 3. Здатність 

спілкуватися іноземною 

мовою.  

ЗК 4. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК 5. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК 6. Здатність спілкуватися 

з представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

діяльності).  

ЗК 7. Цінування і повага 

різноманітності та 

мультикультурності.  

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю посилення soft 

skills на підставі аналізу 

введених в дію стандартів 

вищої освіти інших 

спеціальностей. Ініціатор 

внесення змін: навчально-

методичний відділ ІДГУ. 

За результатами 

обговорення на засіданні 

навчально-методичної ради 

ІДГУ пропозицію враховано 



ЗК 8. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК 9. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань та 

взятих обов’язків.  

ЗК 10. Здатність 

реалізовувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК11. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 

примножувати досягнення 

суспільства на основі 

розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її місця 

у загальній системі знань 

про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, 

техніки і технологій.  

ЗК12. Навички написання 

аналітичних і 

публіцистичних 

гуманітарних текстів, 

реферування, створення 

систематизованих оглядів 

спеціальної літератури, 

дотримання стандартів 

академічного оформлення 

тексту. 

Заміна навчальної 

дисципліни обов’язкового 

компонента освітньої 

програми «ІК технології в 

галузі» на «Нові освітні 

технології забезпечення 

шкільного курсу 

математики»  

 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю  розширення 

сфери технологічної 

підготовки фахівців, 

вивчення нових технологій 

навчання учнів з метою 

формування умінь 

працювати з інформацією, 

розвитку комунікативних 

здібностей. 

Пропозицію надав рецензент 

Гудь Е.Д. 

За результатами 

обговорення на засіданні 

кафедри пропозицію 

враховано. (протокол №9 від 

25.02.2019)  



 


