
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 (трудове навчання та технології) 

для вступників 2021 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування пропозиції Відповідь на пропозицію 

Збільшити кількість 
кредитів на практичну 

підготовку (навчальну 

практику). 
Ініціатор внесення змін: 

стейкхолдери Гудь Е.В. 

Пропозиція обґрунтована 
необхідністю кращого засвоєння 

теоретичних знань, практичних 

навичок та наповнення змісту 
освітніх компонент (ОК7, ОК 8, 

ОК 15) до визначених фахових 

компетентностей.  

Пропозицію враховано. 
Змінено обсяг кредитів на 

практичну підготовку у ІІ семестрі – 

збільшено навчальну практику на 3 
кредити. Всього на навчальну 

практику 6 кредитів.  

Замінити ОК «Теоретична 
механіка» на ОК «Технічна 

творчість та естетика». 

Ініціатор внесення змін: 
здобувач ОП Кучерявенко 

А.О. 

Пропозиція обґрунтована 
необхідністю посилення творчої 

складової технологічної 

підготовки здобувачів вищої 
освіти ОС «молодший бакалавр» 

та формування фахових 

компетенцій. 

Пропозицію враховано. 
За результатами обговорення на 

засіданні кафедри технологічної і 

професійної освіти та 
загальнотехнічних дисциплін 

вилучено з навчального плану ОК 

«Теоретична механіка» з формою 
контролю екзамен (3 кредити) та 

включено ОК «Технічна творчість 

та естетика» (3 кредити)  з формою 

контролю залік.  

Змінити обсяг освітніх 

компонентів: 

- «Технологічний 
практикум» (зменшити на 1 

кредит); 

- «Вища математика» 

(зменшити на 1 кредит); 
- «Нарисна геометрія і 

креслення» (зменшити на 1 

кредит). 
- Ініціатор внесення змін: 

робоча група з розробки ОП. 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю впорядкування 

кількості кредитів дисциплін у 
навчальному семестрі. 

Пропозицію враховано. 

Зменшено кількість кредитів на 

дисципліни: «Технологічний 
практикум» з 15 кредитів на 14 

кредитів  з формою контролю залік;  

«Вища математика» з 5 кредитів на 

4 кредити  з формою контролю 
екзамен; Нарисна геометрія і 

креслення з 5 кредитів на 4 кредити  

з формою контролю залік. 

Оптимізувати програмні 

компетентності (фахові) . 
Ініціатор внесення змін: 

Кулик Є. В., доктор 

педагогічних наук, 
професор, завідувач 

кафедри основ виробництва 

та дизайну факультету 

технологій та дизайну 
Полтавського національного 

педагогічного університету 

імені В.Г.Короленка. 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю включенням до 
навчального плану ОК «Технічна 

творчість та естетика» з формою 

контролю залік (3 кредити). 

Пропозицію враховано. 

Додано ФК 12. Здатність до 
творчого процесу, проектно-

технологічної діяльності та 

оволодіння знаннями з основ 
композиції, формоутворення, 

технологій обробки матеріалів. 

Внести зміни у придатність 

випускників до 

працевлаштування та 

перевірити посади, які може 
займати молодший бакалавр 

середньої освіти згідно з 

Національним 

Пропозиція обґрунтована 

необхідністю перегляду 

придатності випускників до 

працевлаштування у зв’язку з 
затвердженими змінами до 

національного класифікатора ДК 

003:2010 від 25.10.2021 р. 

Пропозицію враховано. 

За результатами обговорення на 

засіданні кафедри технологічної і 

професійної освіти та 
загальнотехнічних дисциплін 

внесено зміни та узгоджено  

придатність випускників до 



Пропозиції Обґрунтування пропозиції Відповідь на пропозицію 

класифікатором України 
«Класифікатор професій» (зі 

змінами від 25.10.2021). 

Ініціатор внесення змін: 
гарант ОП. 

 

працевлаштування (3340 Фахівці 
спеціалізованої освіти та інші 

фахівці в галузі освіти та навчання; 

3340 Фахівець у сфері позашкільної 
освіти). 

 


