
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 2020 р. 
 

Пропозиції  Обґрунтування пропозиції  Відповідь на 

пропозицію 

Уточнення спеціальних 

(фахових) компетентностей  

Вилучити  

СК 7. Здатність ефективно 

застосувати ґрунтовні знання 

змісту шкільної математики для 

уникнення дублювання у СК 6., 

СК 14 

Прийняти наступні 

формулювання: 

СК 7. Здатність здійснювати 

виховання на уроках і в 

позакласній роботі, виконувати 

педагогічний супровід процесів 

соціалізації учнів та формування 

їх світогляду  та культури 

СК 9. Здатність 

забезпечувати розвиток 

прийомів розумової діяльності 

та просторової уяви учнів, 

усвідомлюючи й реалізуючи 

специфічні можливості процесу 

навчання математики для 

розвитку логічного та 

алгоритмічного мислення 

Пропозиція обґрунтована метою 

посилення декларування 

виховного та розвиваючого 

компоненту математичних 

дисциплін (рецензія-відгук д. ф-м. 

наук, проф., завідувача кафедрою 

математичного Одеського 

національного університету імені 

І.І.Мечникова А.О. Кореновського) 

За результатами 

обговорення на 

засіданні 

проектної групи 

та 

засідання кафедри 

пропозицію 

враховано 

(прот.№9 від 

20.02.2020р.) 

Уточнення СК5  

Прийняти наступну 

редакцію:  

СК 5. Здатність забезпечувати 

охорону життя і здоров'я учнів 

(зокрема, з особливими 

потребами) у навчально-

виховному процесі та 

позаурочній діяльності. 

Та 

ПРН 3. Знає та розуміє 

концепції, принципи, сучасні 

методи, прийоми і форми 

організації освітнього процесу з 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю посилення 

фокусування спеціальних 

компетентностей та програмних 

результатів на навчанні та 

вихованні учнів з особливими 

потребами. 

Пропозиція висловлена у рецензії-

відгуку д. ф-м. наук, проф., 

завідувача кафедрою 

математичного Одеського 

національного університету імені 

І.І.Мечникова А.О. Кореновського. 

За результатами 

обговорення на 

засіданні 

проектної групи та 

засідання кафедри 

пропозицію 

враховано 

(прот.№9 від 

20.02.2020р.) 



математики, в тому числі, 

різнорідних груп учнів, 

відповідно до вимог стандарту 

базової загальної середньої 

освіти. 

Зміна обсягів навчальних 

дисциплін: 

ОК Алгебра та теорія чисел 

(збільшення на 1 кредит ЄКТС); 

ОК Елементарна математика 

(збільшення на 1 кредит ЄКТС) 

Пропозиція обґрунтована  

необхідністю посилення 

фундаментальних математичних 

компетентностей здобувачів 

Пропозиція висловлена у рецензії-

відгуку директора загально-

освітнього політехнічного ліцею 

ІІ-ІІІ ступенів м.Ізмаїл Одеської 

області, вчителя вищої 

кваліфікаційної категорії, вчителя-

методиста, відмінника освіти 

України О.Г.Сіраєвої та та 

розвинена здобувачами освіти ОП 

«Середня освіта: математика» 

Карашел Н. та Лисенко А. 

За результатами 

обговорення на 

засіданні 

проектної групи та 

засідання кафедри 

пропозицію 

враховано  

(прот.№9 від 

20.02.2020р.) 

Зміна обсягів навчальних 

дисциплін: 

Комп’ютерна алгебра та 

геометрія » (зменшення на 1 

кредит ЄКТС); 

 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю впорядкування 

кількості кредитів у семестрі 

внаслідок введення нових 

дисциплін.  

Ініціатор внесення змін: гарант 

освітньої програми Івлієва О.М. 

За результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри 

пропозицію 

враховано 

(прот.№9 від 

20.02.2020р.) 

Збільшення обсягів  

Виробничої практики 

(збільшення на 6 кредитів 

ЄКТС) 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю посилення  

практичної підготовки здобувачів 

задля забезпечення професійних 

компетентностей.  

Ініціатор пропозиції: рецензент 

директор загальноосвітнього  

політехнічного ліцею ІІ-ІІІ 

ступенів м.Ізмаїл Одеської області, 

О.Г.Сіраєва.  

За результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри 

(прот.№9 від 

20.02.2020р.) та 

Ради з якості 

вищої освіти 

ІДГУ пропозицію 

враховано. 

Скасування дисциплін  

Основи геометрії 

Практикум шкільного курсу 

математики 

Тестові моделі та технології їх 

застосування 

 

Пропозиція обґрунтована 

недостатньою кількістю кредитів у 

зв’язку із збільшенням обсягу 

виробничої практики, а також 

певним дублюванням матеріалу з 

дисциплінами  

Елементарна математика, Сучасні 

методи навчання математики,  

Нові освітні технології 

забезпечення шкільного курсу 

математики 

Ініціатор внесення змін: гарант 

освітньої програми Івлієва О.М. 

За результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри 

пропозицію 

враховано. 

(прот.№9 від 

20.02.2020р.) 

Перенести вивчення 

дисципліни  

Пропозиції обґрунтовані 

необхідністю уніфікації ОК 

За результатами 

обговорення на 



Інклюзивна освіта 

 з 5 на 7 семестр 

подібних ОП з викладанням в 

одному семестрі та збереження 

структурної логіки циклу 

психолого-педагогічних дисциплін 

Ініціатор внесення змін: 

навчально-методичний відділ 

ІДГУ. 

засіданні Ради з 

якості вищої 

освіти ІДГУ 

пропозицію 

враховано. 

 

Зміна форми підсумкового 

контролю з екзамену на залік з 

дисциплін 

Основи філософських знань 

Україна в європейській історії 

та культурі 

Пропозиції обґрунтовані 

необхідністю уніфікації ОК 

подібних ОП з викладанням в 

одному семестрі та посиленням 

предметної підготовки 

Ініціатор внесення змін: 

навчально-методичний відділІДГУ 

За результатами 

обговорення на 

засіданні Ради з 

якості вищої 

освіти ІДГУ 

пропозицію 

враховано. 

Зміна форми семестрового 

контролю з заліку на екзамен з 

дисципліни  

Математичний аналіз  

 

Необхідність упорядкування 

кількості форм підсумкового 

контролю у навчальному семестрі 

та уточнення змісту навчального 

курсу з математичного аналізу, 

який має системоутворювальну 

роль у підготовці фахівців 

математики 

Ініціатор внесення змін: робоча 

група 

За результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри 

пропозицію 

враховано. 

(прот.№9 від 

20.02.2020р.) 

Зміна форми підсумкового 

контролю з заліку на екзамен з 

дисципліни 

Дискретна математика 

Необхідність упорядкування 

кількості форм підсумкового 

контролю у навчальному семестрі 

та уточненню змісту навчального 

курсу 

Ініціатор внесення змін: робоча 

група  

За результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри 

пропозицію 

враховано. 

(прот.№9 від 

20.02.2020р.) 

Зміна форми підсумкового 

контролю з екзамену на залік з 

дисципліни 

Елементарна математика 

Необхідність упорядкування 

кількості форм підсумкового 

контролю у навчальному семестрі 

Ініціатор внесення змін: робоча 

група 

За результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри 

пропозицію 

враховано. 

(прот.№9 від 

20.02.2020р.) 

 


