
 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проекту освітньо-професійної програми 

«Середня освіта: трудове навчання та технології» 

початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти  

на здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» 

за спеціальністю 014 Середня освіта  

предметною спеціальністю 014.10 Трудове навчання та технології 

для вступників 2020 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування пропозиції Відповідь на пропозицію 

Внести зміни до 

формулювання мети ОПП 

«Середня освіта: трудове 

навчання та технології». 
Ініціатор внесення змін: 

доктор педагогічних наук, 

професор кафедри техніко-
технологічних дисциплін, 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності Уманського 

державного педагогічного 
університету імені Павла 

Тичини Авраменко О.Б. 

 
 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю конкретного 

відображення сутності предметної 

спеціальності 014.10 Трудове 
навчання та технології 

Пропозицію враховано. 

За результатами обговорення на 

засіданні кафедри технологічної і 

професійної освіти та 
загальнотехнічних дисциплін 

змінено мету з «Формування та 

розвиток базових і професійних 
компетентностей, що спрямовані на 

оволодіння здобувачем початкового 

рівня (короткого циклу) вищої 

освіти практичних результатів 
навчання для успішного виконання 

професійних обов’язків зі 

спеціальності 014.10 Середня освіта 
(Трудове навчання та технології). 

 на «Формування у здобувачів 

початкового рівня (короткий цикл) 
вищої освіти інтегральної, загальних 

і фахових компетентностей для 

успішного здійснення професійної 

діяльності в галузі технологічної 
освіти у системі шкільної та 

позашкільної освіти,  спроможного 

виконувати навчальну, виховну та 
організаційну функції з 

урахуванням проєктно-

технологічної діяльності та STEM-
освіти у сучасному динамічному 

світі». 

Конкретизувати предметну 

область ОП. 
Ініціатор внесення змін: 

гарант ОП 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю конкретного 
відображення сутності предметної 

спеціальності 014.10 Трудове 

навчання та технології 

Пропозицію враховано. 

За результатами обговорення на 
засіданні кафедри технологічної і 

професійної освіти та 

загальнотехнічних дисциплін 

конкретизовано предметну область 
та додано такі елементи: «Об’єкти 

вивчення та/або діяльності: 

цілісний педагогічний процес, 
спрямований на  формування 

творчої особистості учня, способи 

організації ефективної взаємодії 
учасників освітнього процесу, що 

зумовлені закономірностями та 

особливостями змісту трудового 

навчання (технологічної освіти). 
Цілі навчання: набуття здатності 

розв’язувати типові спеціалізовані 



Пропозиції Обґрунтування пропозиції Відповідь на пропозицію 

задачі та практичні проблеми в 
галузі середньої освіти 

(технологічної освіти) або у процесі 

навчання. 
Теоретичний зміст предметної 

області: основні поняття, категорії, 

концепції, закони, закономірності, 

принципи розвитку освіти, 
методологія їх використання для 

організації та ефективного 

функціонування в освітньому 
процесі закладу загальної середньої 

освіти. 

Методи, методики та технології 

(якими має оволодіти здобувач 
вищої освіти для застосовування на 

практиці): загальнонаукові методи 

пізнання та дослідницької 
діяльності, психолого-педагогічні 

методи, розвивальні, діагностичні, 

методи творчої діяльності 
(мозковий штурм, метод зразків, 

метод фокальних об’єктів, метод 

створення образу ідеального 

об'єкта), інтерактивні методи 
(робота в парах, мозковий штурм, 

ігрові форми проведення занять, 

коло ідей), методи проєктування, 
інформаційні і комунікаційні 

технології в освітньому процесі. 

Інструментарій та обладнання: 
інформаційно-комунікаційне 

обладнання, мультимедійні засоби, 

презентаційна зала для 

демонстрацій, навчально-методичне 
забезпечення, прилади та 

обладнання, макети та навчальні 

зразки необхідні для формування 
фахових компетентностей 

молодшого бакалавра середньої 

освіти з трудового навчання». 

Оновити та розширити ПРН, 
що є важливими для 

успішної професійної 

діяльності випускників ОС 
молодший бакалавр за ОПП  

«Середня освіта: трудове 

навчання та технології». 

Ініціатор внесення змін: 
робоча група з розробки ОП 

Пропозиція обґрунтована 
необхідністю оновлення та 

розширення ПРН, що є важливими 

для успішної професійної 
діяльності випускників ОС 

молодший бакалавр за ОПП  

«Середня освіта: трудове навчання 

та технології» у зв’язку зі зміною 
мети. 

 

Пропозицію враховано. 
За результатами обговорення на 

засіданні кафедри технологічної і 

професійної освіти та 
загальнотехнічних дисциплін 

внесено зміни у формулювання ПРН 

10. Вміти обробляти сировину та 

матеріали, виготовляти вироби за 
допомогою ручних, 

електрифікованих інструментів і 

технологічного обладнання, 
дотримуватись вимог з охорони 

праці, протипожежної безпеки, 

захисту довкілля. Додано та 
упорядковано ПРН Вільно володіти 

державною мовою, розвивати 

комунікативні навички та ПРН 



Пропозиції Обґрунтування пропозиції Відповідь на пропозицію 

Використовувати знання з іноземної 
мови у професійному колі. 

 


