
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 2021 р. 

 
Пропозиції  Обґрунтування пропозиції  Відповідь на 

пропозицію 

Перенести вивчення 

дисципліни  

Права людини та 

громадянське суспільство в 

Україні 

 з 3 на 5 семестр 

Пропозиції обґрунтовані необхідністю 

уніфікації ОК подібних ОП здобувачів 

вищої освіти спеціальності  Середня 

освіта з викладанням в одному 

семестрі та збереження структурної 

логіки циклу дисциплін загального 

циклу 

Ініціатор внесення змін: навчально-

методичний відділ  ІДГУ. 

За результатами 

обговорення на 

засіданні Ради з 

якості вищої 

освіти ІДГУ 

пропозицію 

враховано. 

Зміна обсягів навчальних 

дисциплін: 

Математичний аналіз 

(збільшення на 2 кредити 

ЄКТС); 

Методика навчання 

математики (зменшення на 

1 кредит ЄКТС); 

Елементарна математика 

(зменшення на 1 кредит 

ЄКТС); 

Алгебра та теорія чисел 

(зменшення на 1 кредит 

ЄКТС); 

Пропозиція обґрунтована необхідністю 

впорядкування кількості кредитів у 

семестрі внаслідок перенесення 

дисципліни Права людини та 

громадянське суспільство в Україні та 

часткового дублювання навчального 

матеріалу у навчальних програмах 

інших дисциплін. 

Ініціатор внесення змін: гарант 

освітньої програми Івлієва О.М. 

За результатами 

обговорення на 

засіданнях 

робочої групи та 

кафедри 

пропозицію 

враховано 

(прот.№14 від 

05.05.2021р.) 

Скасування дисциплін  

Лінійна алгебра та 

аналітична геометрія (12 

кредитів ЄКТС); та 

запровадження дисциплін   

Лінійна алгебра (6 кредитів 

ЄКТС); 

Аналітична геометрія (7 

кредитів ЄКТС). 

Пропозиція обґрунтована необхідністю 

посилення фундаментальної 

математичної підготовки здобувачів 

вищої освіти задля забезпечення 

професійних компетентностей 

Ініціатор внесення змін: рецензент, 

вчитель математики вищої категорії, 

керівник МПМК вчителів математики 

Супряга Н.В.  

Пропозиція обговорена та підтримана 

студентами Заболотня Г., Дмитрієва 

М., Хмельниченко Е. 

За результатами 

обговорення на 

раді 

стейкхолдерів  

ФУАІД та 

засіданні кафедри 

пропозицію 

враховано. 

(прот.№2 від 

26.03.2021 та 

прот.№14 від 

05.05.2021р.) 

Перенести вивчення 

дисципліни  

Загальна фізика 

 з 4 на 3 семестр 

Пропозиція обґрунтована необхідністю 

впорядкування кількості кредитів у 

семестрі внаслідок введення нових 

дисциплін 

Ініціатор внесення змін: Робоча група 

За результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри 

пропозицію 

враховано. 



(прот.№14 від 

05.05.2021р.) 

Зміна форми підсумкового 

контролю з екзамену на 

залік з дисциплін 

Елементарна математика 

Необхідність упорядкування кількості 

форм підсумкового контролю у 

навчальному семестрі та змінами у 

обсязі навчальних дисциплін. 

Ініціатор внесення змін: робоча група 

За результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри 

пропозицію 

враховано 

(прот. №14 від 

05.05.2021р.). 

Зміна форми семестрового 

контролю з заліку на 

екзамен з дисципліни  

Математичний аналіз (2 

семестр)  

Необхідність упорядкування кількості 

форм підсумкового контролю у 

навчальному семестрі та уточнення 

змісту навчальних курсів  

Ініціатор внесення змін: робоча група 

За результатами 

обговорення на 

засіданні кафедри 

пропозицію 

враховано 

(прот. №14 від 

05.05.2021р.) 

 


