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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

за предметною спеціальністю (спеціалізацією) 

014.09 Середня освіта (Інформатика) 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка, кафедра інформатики та 

інформаційних систем 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти: бакалавр. 

Освітня кваліфікація: бакалавр освіти. 

Професійна кваліфікація: вчитель інформатики 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Середня освіта (Інформатика) 

Тип диплома та 

обсяг програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання 1 рік і 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти Україна; первинна акредитація у 2019 році. 

Цикл/рівень Національна рамка кваліфікацій України – 6 рівень, 

FQ-EHEA – перший цикл, 

EQF-LLL – 6 рівень. 

Передумови Наявність повної загальної середньої освіти. 

Умови вступу визначаються «Правилами прийому 

до Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка» 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Відповідно до терміну дії сертифіката про 

акредитацію. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://dspu.edu.ua/ 

2. Мета освітньої програми 

Забезпечення  фундаментальної  теоретичної  і  практичної   підготовки 

бакалаврів  для набуття здатності  виконувати професійні завдання і 

обов’язки науково-дослідницького і  інноваційного характеру в галузі 

http://dspu.edu.ua/


сучасної інформатики та інформаційних технологій, педагогіки і методики 

середньої школи, здатності до самостійної професійної та науково- 

педагогічної діяльності. 

Формування особистості фахівця, здатного володіти знаннями і 

навичками, які необхідні для організації навчально-виховного процесу. 

Ознайомлення з сучасними уявленнями про цілі і цінності педагогічної 

освіти, проблемами навчання і виховання студентів та школярів, 

традиційними та інноваційними підходами до їх вирішення. 

Надати повну освіту в області інформаційних технологій із широким 

доступом до працевлаштування, підготувати студентів із особливим 

інтересом до певних областей інформаційних технологій, зокрема, звернути 

увагу на особливості інформаційних систем та технологій, методологію та 

практику електронного навчання. 

3. Характеристика програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

01 Освіта/Педагогіка, 014 Середня освіта 

(Інформатика). 

Цикл дисциплін загальної підготовки – 4 кредити 

ЄКТС. 

Цикл дисциплін професійної підготовки – 116 

кредитів ЄКТС, в тому числі дисципліни вільного 

вибору студента – 30 кредитів ЄКТС 

год. 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма. Орієнтована на 

здобуття студентами професійних компетентностей 

для успішного здійснення професійної діяльності. 

Програма включає поглиблену фундаментальну 

підготовку з інформатики, гуманітарну, психолого- 

педагогічну, спеціальну та науково-практичну 

підготовку із врахуванням сучасного стану 

інформатики, орієнтує на актуальну спеціалізацію, в 

рамках якої можлива подальша професійна та 

наукова кар’єра: інформатика (теоретична і 

прикладна), інформаційно-комунікаційні технології 

в освіті, теорія та методика навчання інформатики. 

Програма базується на ґрунтовних знаннях 

особливостей галузі інформаційних технологій із 

врахуванням її сьогоднішнього стану, орієнтує на 

актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива 

подальша професійна та наукова кар’єра 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна освіта в галузі освіти, педагогіки, 

інформатики і виховання в загальноосвітніх 

навчальних      закладах.      Акцент      робиться    на 
інформатичних         та         психолого-педагогічних 



 дисциплінах, що забезпечують професійно- 

практичну підготовку, виховання та розвитку 

особистості учнів закладів загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів та позашкільних навчальних 

закладів 

Особливості 

програми 

Програма спрямована на розвиток професійно- 

педагогічних компетентностей, вдосконалення 

навичок програмування. Програма передбачає 

підготовку здобувачів вищої освіти до 

впровадження нових освітніх, педагогічних та 

інформаційних технологій в професійній 

діяльності. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Бакалавр може працювати в закладах загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів, закладах 

позашкільної освіти, професійної (професійно- 

технічної) освіти, навчально- виховних, наукових і 

методичних установах на посадах, передбачених 

для заміщення спеціалістами з вищою освітою 

типовими номенклатурами посад, зокрема для 

викладання інформатики в загальноосвітніх 

навчальних закладах (школах, ліцеях, гімназіях, 

тощо), здійснення навчально-виховної діяльності на 

основі сучасних наукових досягнень педагогічної 

теорії та практики. 

Фахівець здатен виконувати професійну роботу 

за кодами ДК 003:2010: 33 - Фахівці в галузі освіти. 
 

Подальше навчання 
Продовження навчання на другому 
(магістерському) рівні за магістерськими освітніми 

програмами з освіти (середньої і вищої), 

міждисциплінарні програми, близькі до освіти 

(педагогіка вищої освіти, теорія і методика 

викладання інформатики та управління закладами 

освіти). Можливість навчання за програмою 

другого  циклу  FQ-EHEA,  7  рівня  EQF-LLL    та 7 

рівня HPK 

5. Викладання та оцінювання 

 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, індивідуально- 

творчий підхід, навчання через пропедевтичну та 

педагогічну практики. 

Оцінювання 
Накопичувальна бально-рейтингова система, що 
передбачає оцінювання студентів за усі види 



 аудиторної та позааудиторної навчальної 

діяльності, спрямовані на опанування навчального 

навантаження з освітньої програми: поточний, 

підсумковий контроль, комплексний 

кваліфікаційний екзамен. 

Форми контролю: екзамен, презентація, тест, звіт з 

практики, поточне оцінювання, контрольні/курсові 

роботи, усне та письмове опитування, індивідуальна 

робота, співбесіда, залік, лабораторні звіти тощо 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

компетентність та практичні проблеми у галузі середньої освіти, 
 викладати інформатику в рамках програми 
 середньої школи, розв’язувати задачі шкільного та 
 вище шкільного рівня, розуміти сучасні тенденції 
 інформатики та сучасних інформаційних 
 технологій. Вміти застосовувати сучасні досягнення 
 інформаційних технологій для викладання в 
 середній школі, що передбачає застосування певних 
 теорій та методів відповідної науки і 
 характеризується комплексністю та невизначеністю 
 умов. 

Загальні Аналіз та синтез (ЗК1). Здатність до аналізу та 

компетентності (ЗК) синтезу на основі логічних аргументів та 
 перевірених фактів. 
 Гнучкість мислення (ЗК2). Набуття гнучкого 
 способу мислення, який дозволяє зрозуміти та 
 розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при 
 цьому критичне ставлення до сталих наукових 
 концепцій. 
 Відкритість до застосування знань та 
 компетентностей в широкому діапазоні можливих 
 місць роботи та повсякденному житті. 
 Критичність мислення (ЗК3). Дотримання 
 етичних принципів, здатність цінувати різноманіття 
 та  мультикультурність, здатність до критичного 
 мислення, навички обдумування. Уміння 
 враховувати вплив факторів зовнішнього 
 середовища на результативність професійної 
 діяльності. 
 Групова робота (ЗК4). Здатність до роботи в 
 команді. Здатність виконувати лабораторні 
 дослідження в групі під керівництвом лідера, 
 навички, що демонструють здатність до врахування 
 строгих вимог дисципліни, планування та 



 управління часом. 

Комунікаційні навички (ЗК5). Здатність до 

ефективного комунікування та до представлення 

складної комплексної інформації у стислій формі 

усно та письмово, використовуючи інформаційно- 

комунікаційні технології та відповідні технічні 

терміни. 

Популяризаційні навички (ЗК6). Здатність 

провести усну презентацію та написати зрозумілу 

статтю за результатами проведених досліджень, а 

також щодо сучасних концепцій в інформатиці для 

загальної публіки (не фахівців). Вміння 

спілкуватися із нефахівцями, застосовуючи навички 

викладання. 

Етичні установки (ЗК7). Дотримання етичних 

принципів як з погляду професійної чесності, так і з 

погляду розуміння можливого впливу досягнень в 

галузі інформаційних технологій на соціальну 

сферу. 

Дослідницькі навички (ЗК8). Уміння і здатність 

до прийняття рішень; здатність розширювати і 

поглиблювати своє наукове світосприйняття. 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. Здатність до здійснення 

досліджень у професійній галузі. 

 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

Глибокі знання та розуміння (ФК1). 

Здатність використовувати інформаційні технології 

у поєднанні із математичними інструментами для 

опису різноманітних об’єктів, явищ і процесів. 

Здатність аналізувати процеси проектування, 

розробки програмних комплексів, баз даних, веб- 

додатків, апаратних засобів комп’ютерно- 

інформаційних систем, комп’ютерних мереж з 

точки зору фундаментальних, фахових знань, а 

також на основі відповідних математичних методів. 

Здатність до аналізу та синтезу науково-технічної, 

природничо-наукової та загальнонаукової 

інформації. 

Розв’язання проблем (ФК2). 

Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати 

вирішення наукових проблем на абстрактному рівні 

шляхом декомпозиції їх на складові, які можна 

дослідити окремо в їх більш та менш важливих 

аспектах. 
Навички моделювання (ФК3). 



 Здатність будувати відповідні моделі 

інформаційних явищ, досліджувати їх для 

отримання нових висновків та поглиблення 

розуміння цих явищ. 

Математичні навички (ФК4). 

Здатність розуміти та уміло використовувати 

математичні та чисельні методи, які часто 

використовуються в комп’ютерних науках та 

інформаційних технологіях. Здатність 

використовувати професійно-профільовані знання в 

галузі математичного моделювання теорії 

ймовірностей та математичної статистики для 

статистичної обробки експериментальних даних та 

отриманих результатів в галузі комп’ютерних наук 

та інформаційних технологій. 

Комп’ютерні навички (ФК5). 

Професійне      володіння комп'ютером  та 

інформаційними    технологіями.     Здатність 

розробляти    та впроваджувати  комп’ютерні 

програми (технології) та використовувати існуючі. 

Здатність проектувати програмні комплекси, бази 

даних, веб-додатки  за допомогою  відповідного 

програмного    та  комп’ютерного   технічного 

забезпечення,     здійснювати  налаштування та 

адміністрування комп’ютерних мереж, у тому числі 

навчальних   комп’ютерних мереж,   визначати 

методику пошуку ефективного технічного рішення. 

Розвинуті  комунікаційні  навички   (ФК6). 

Здатність комунікувати із колегами даної галузі 

щодо наукових досягнень як на загальному рівні, 

так і на рівні спеціалістів, здатність робити усні та 

письмові звіти, обговорювати наукові теми рідною 

та мовами. Здатність ефективно використовувати на 

практиці різні теорії в галузі комунікації. Здатність 

розуміти шляхи  практичного використання 

комунікаційних навичок, ефективно застосовуючи 

комунікаційні концепції. Розуміння факторів, які 

позитивно чи негативно впливають на комунікацію, 

та здатність визначати чи враховувати ці фактори в 

конкретних комунікаційних ситуаціях. 

Дослідницькі навички (ФК7). 

Здатність проводити наукові дослідження у сфері 

теорії та методи  викладання, комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій, формулювати (у формі 

презентації чи звіту) нові гіпотези та наукові задачі 



 в галузі інформатики, вибрати належні напрями та 

відповідні методи для їх розв’язання, беручи до 

уваги наявні ресурси. Здатність проводити 

експерименти, а також описувати, аналізувати, 

опрацьовувати та критично оцінювати 

експериментальні дані. 

Здатність до навчання (ФК8). 

Здатність сприймати нові знання в галузі 

інформатики та інтегрувати їх із уже наявними. 

Здатність зорієнтуватися на рівні фахівця в певній 

вузькій області інформатики, яка лежить поза 

межами обраної спеціалізації. Здатність шляхом 

самостійного навчання освоїти нові області в галузі 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій, 

використовуючи здобуті математичні, 

фундаментальні та фахові знання. Здатність 

виконувати літературний пошук джерел, які мають 

відношення до професійної діяльності, здатність їх 

критично оцінювати, базуючись на фахових 

знаннях. 

Здатність займатися самоосвітою. 

Ерудиція в галузі комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій (ФК9). 

Здатність описати широке коло задач супроводу та 

проектування програмних комплексів, баз даних, 

веб-додатків, комп’ютерних мереж, спираючись на 

теорію і знання щодо інформаційних технологій; ця 

здатність ґрунтується на глибокому знанні та 

розумінні широкого кола теорій та напрямів в галузі 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій. 

Здатність до логічного та алгоритмічного мислення 

в процесі розроблення математичного та 

програмного забезпечення інформаційних систем. 

Здатність використовувати методи спостереження, 

опису, ідентифікації, класифікації об'єктів 

інформатизації. 

Викладацькі навички (ФК10). 

Здатність ефективно застосовувати основні 

педагогічні концепції, аналізувати методи, за якими 

викладацькі методи використовують на практиці. 

Здатність бути наставником молодших колег у 

вдосконаленні викладацької майстерності. Уміти 

ефективно поєднувати різні технології та 

інструменти навчання (включаючи електронне, 

дистанційне навчання) 



7. Програмні результати навчання 

 Знання та уміння з предметної області (ПРН1): 

 ґрунтовна обізнаність із різними педагогічними 

теоріями і технологіями, що дозволить 

випускникам успішно викладати фахові 

дисципліни в закладах освіти і критично 

аналізувати літературу в галузі методики 

навчання; 

 здатність використовувати існуючі та 

проектувати і запроваджувати нові системи та 

підходи електронного навчання, вміти 

організовувати процес електронного навчання та 

керувати ним; 

 достатні знання в галузі освітніх вимірювань для 

того, щоб застосовувати моніторингові та 

статистичні технології, успішно проводити 

наукові дослідження під наглядом наставника в 

інтересах замовника; 

 здатність розуміти і аналізувати наукові 

публікації за обраною спеціалізацією, 

відслідковувати найновіші досягнення за 

спеціалізацією; 

 уміти здійснювати пошук наукових джерел, які 

належать до сфери професійної діяльності; 

 обізнаність із різними теоріями в галузі 

комунікацій; 

 ґрунтовна математична підготовка в області 

дискретної математики, обчислювальної 

математики, алгоритмів і теорії складності, теорії 

ймовірностей; 

 ґрунтовні знання мов та парадигм 

програмування, технологій програмування, 

операційних систем; 

 ґрунтовні знання та уміння застосовувати 

інструментальні засоби розробки програмних 

систем; 

 ґрунтовні знання в області системних 

досліджень, моделюванні систем, системному 

аналізі об'єктів інформатизації; 

 знання сучасних теорій організації баз даних та 

знань, методів і технологій їx розробки; 

 знання основ архітектури комп’ютерів і 

комп’ютерних мереж, уміння застосовувати їх в 

процесі обґрунтування технічного забезпечення 



 ІС; 

 знання технологій розподілених систем; 

 ґрунтовні знання Web-технологій. 

Когнітивні уміння та навички з предметної 

області (ПРН2): 

 ґрунтовна підготовка з теоретичних, 

методичних і алгоритмічних основ 

інформаційних технологій для використання 

математичного апарату під час вирішення 

прикладних і наукових завдань в області 

інформаційних систем і технологій; 

 ґрунтовна підготовка в області програмування, 

володіння алгоритмічним мисленням, методами 

програмної інженерії для реалізації програмного 

забезпечення; 

 вміння застосовувати принципи організації та 

функціонування апаратних засобів сучасних 

систем обробки інформації різного 

призначення; 

 здатність до проектної діяльності в професійній 

сфері, уміння будувати і використовувати 

моделі для опису об’єктів і процесів, 

здійснювати їх якісний аналіз; 

 сучасні уявлення про принципи структурної та 

функціональної організації управління 

підприємством, що працює в галузі 

комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій; 

 сучасні уявлення про технологічні підходи 

прийняття та реалізації інноваційних 

управлінських рішень; 

 здатність здійснювати комерціалізацію 

результатів інтелектуальних розробок із 

забезпеченням прав власників; 

 здатність здійснювати моніторинг та 

комплексне оцінювання ефективності 

інноваційної діяльності підприємства, що 

працює в галузі комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій. 

Практичні навички з предметної галузі (ПРН3): 

 здатність до математичного  та логічного 

мислення,  знання основних понять, ідей і 

методів фундаментальної математики та 

вміння їх використовувати під час розв’язання 



 конкретних завдань; 

 знання дискретних структур і вміння 

застосовувати сучасні методи дискретної 

математики під час аналізу, синтезу та 

проектуванні інформаційних систем різної 

природи; 

 знання закономірностей випадкових явищ і 

вміння застосовувати ймовірнісно-статистичні 

методи для вирішення професійних завдань; 

 знання сучасних методів побудови та аналізу 

ефективних алгоритмів і вміння їх реалізувати 

в конкретних застосуваннях; 

 знання теоретичних особливостей чисельних 

методів, можливостей їх адаптації до 

інженерних задач, уміння використовувати 

чисельні методи під час розв’язання різних 

прикладних задач; 

 знання принципів структурного 

програмування, сучасних процедурно- 

орієнтованих мов, основних структур даних і 

вміння їх застосовувати під час програмної 

реалізації алгоритмів професійних завдань; 

 здатність до об’єктно-орієнтованого мислення, 

знання об’єктно-орієнтованих мов 

програмування та уміння застосовувати 

об’єктно-орієнтований підхід під час 

проектуванні складних програмних систем; 

 знання сучасних  технологій та 

інструментальних засобів розробки 

програмних систем, уміння їх застосовувати на 

всіх етапах життєвого циклу; 

 знання загальних принципів організації та 

функціонування операційних систем, уміння 

розробляти елементи системного програмного 

забезпечення; 

 знання сучасних теорій організації баз даних та 

знань, методів і технологій їх розробки, уміння 

проектувати логічні та фізичні моделі баз 

даних і запити до них; 

 знання і навички із технологій розробки 

розподілених баз даних, 3D моделювання, 

сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, щоб успішно проводити наукові 

дослідження під наглядом наставника; 



  знання серверних технологій створення веб- 

застосувань, уміння застосовувати методи та 

інструментальні засоби для їх проектування; 

 знання принципів, методів і алгоритмів 

комп’ютерної графіки, уміння застосовувати їх 

під час розробки графічних інтерфейсів 

взаємодії людини з комп’ютером; 

 знання концепцій сховищ даних, їх 

оперативної аналітичної обробки та 

інтелектуального аналізу; 

 знання принципів командної роботи; уміння 

працювати в команді та застосовувати 

програмні системи проектного управління. 

Загальні уміння та навички (ПРН4): 

 здатність формувати стійкий світогляд, 

плюралізм, політичну свідомість та культуру; 

правильне сприйняття сучасних проблем 

розвитку суспільства, людського буття, 

духовної культури; 

 здатність займати активну життєву та 

громадянську позицію, поділяти соціальну 

відповідальність за діяльністю підприємства, що 

працює в галузі комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій; 

 здатність до ефективної комунікаційної 

взаємодії, здорового способу життя, засвоєння 

нових знань, самовдосконалення; 

 здатність виявляти нові можливості для 

проектування та обслуговування програмних 

комплексів, баз даних, веб-додатків, обладнання 

комп’ютерних систем та комп’ютерних мереж і 

нових видів економічної діяльності (бізнесу) та 

забезпечувати їх реалізацію в умовах високого 

динамізму та невизначеності; 

 розуміти природно-наукові основи фізичного 

виховання, основи здорового способу життя; 

 розуміти особливості організації та управління 

навчальною діяльністю у середній школі. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

 

Кадрове 

забезпечення 

Склад проектної групи освітньої програми, 

професорсько- викладацький склад, що задіяний до 

викладання  навчальних  дисциплін  за спеціальністю 
відповідають Ліцензійним умовам провадження 



 освітньої діяльності на першому (бакалаврському) 
рівні вищої освіти. 

 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 

комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним 

обладнанням відповідає потребам. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова 

інфраструктура, кількість місць в гуртожитках 

відповідає вимогам. Для проведення практичних і 

лабораторних робіт, інформаційного пошуку та 

обробки результатів наявні спеціалізовані 

комп’ютерні класи факультету з необхідним 

програмним забезпеченням та необмеженим 

відкритим доступом до Інтернет-мереж 
 

Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

Офіційний веб-сайт http://www. 

http://ddpu.drohobych.net містить інформацію про 

освітні програми, навчальну, наукову і виховну 

діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, 

контакти; 

− необмежений доступ до мережі Інтернет; 

− наукова бібліотека, читальні зали; 

− навчальні і робочі плани; 

− графіки навчального процесу 

− навчально-методичні комплекси дисциплін; 

− дидактичні матеріали для самостійної та 

індивідуальної роботи студентів з дисциплін, 

програми практик; 

− методичні вказівки щодо виконання курсових 

робіт (проектів), дипломних робіт (проектів); 

9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково- 

педагогічних працівників у вітчизняних закладах 

вищої освіти на основі двосторонніх договорів між 

Дрогобицьким державним педагогічним 

університетом імені Івана Франка та університетами 

України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між 

Дрогобицьким державним педагогічним 

університетом імені Івана Франка та зарубіжними 

навчальними закладами 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови 

http://www/
http://ddpu.drohobych.net/


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові роботи, практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

ЗПН Цикл дисциплін загальної підготовки 

ЗПН.01 Математична логіка та теорія алгоритмів 4 екзамен 

ППН Дисципліни циклу професійної підготовки 

ППН.01 Психологія 4 екзамен 

ППН.02 Педагогіка 4 залік 

ППН.03 Програмування та підтримка веб-застосувань 4 залік 

ППН.04 Бази даних та інформаційні системи 11 екзамен 

ППН.05 Обробка зображення та мультимедіа 5 залік 

ППН.06 Інформаційні мережі 5 залік 

ППН.07 Методи оптимізації та дослідження операцій 6 екзамен 

ППН.08 Теорія програмування 3 екзамен 

ППН.09 Операційні системи та системне програмування 6 екзамен 

ППН.10 Проектування програмних систем 3 екзамен 

ППН.11 Системи та методи прийняття рішень 4 екзамен 

ППН.12 Методика навчання інформатики 7 екзамен 

 Практична підготовка 

ППН.13 Педагогічна практика 9 залік 

ППН.14 Кваліфікаційний екзамен 3 екзамен 
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2. Вибіркові компоненти ОП 

ППВУ 2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу 

ППВУ.01 Основи наукових досліджень 5 залік 

ППВУ.02 Теорія інформації та кодування 3 екзамен 

ППВУ.03 Методи об'єктно-орієнтованого програмування 4 екзамен 

ППВС 2.2. Дисципліни самостійного вибору студента 

ППВС.01 Інтернет-програмування 
4 залік 

ППВС.02 Методи обчислень 

ППВС.03 Технології створення програмних продуктів 
5 залік 

ППВС.04 Організація та обробка електронної інформації 

ППВС.05 Методика розв'язування олімпіадних задач 
3 екзамен 

ППВС.06 Програмування мобільних систем 

ППВС.07 Функціонально-логічне програмування 
3 екзамен 

ППВС.08 Web-програмування 

ППВС.09 Аналіз даних 
5 екзамен 

ППВС.10 Чисельне моделювання соціал.-екон.процесів 

ППВС.11 Безпровідні та мобільні комп’ютери 
4 залік 

ППВС.12 Програмування на Java 

ППВС.13 Системи штучного інтелекту 
3 екзамен 

ППВС.14 Технології створення дистанційного курсу 

ППВС.15 Адміністрування комп'ютерних мереж  
3 

 
екзамен ППВС.16 Теорія керування 

ППВС.17 Архітектура комп'ютерних систем 



ППВС.18 Комп'ютерні видавничі системи   

Загальний обсяг вибіркових компонент 42  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 

 

120 
 

 

 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 
 
 

Семестр Види навчальної діяльності 

1 ЗПН.01 (4кр.), ППН.04 (3кр.), ППН.05 (5кр.), ППН.02 (4кр.), 
ППН.01 (4кр.), ППВУ.03 (4кр.), ППВС.05(3кр.), ППВС.06 (3кр.), 

ППВС.13 (3кр.), ППВС.14 (3кр.) 

2 ППН.04 (8кр.), ППН.12 (4кр.), ППН.09 (3кр.), ППН.11 (4кр.), 
ППВУ.02 (3кр.), ППВС.01 (4кр.), ППВС.02 (4кр.), ППВС.11 (4кр.) 

ППВС.11 (4кр.) 

3 ППН.06 (5кр.),  ППН.07 (6кр.),  ППН.12 (3кр.),  ППН.09 (3кр.), 
ППВУ.01 (5кр.),  ППВС.09 (5кр.),   ППВС.10  (5кр.), ППВС.15 
(3кр.), ППВС.16 (3кр.), ППВС.17 (3кр.), ППВС.18 (3кр.) 

4 ППН.03 (4кр.), ППН.10 (3кр.), ППН.08 (3кр.), ППН.13 (9кр.), 
ППВС.07 (3кр.), ППВС.08 (3кр.), ППВС.03 (5кр.), ППВС.04 

(5кр.), ППН.14 (3кр.) 
 

 

3. Визначення форм державної атестації здобувачів вищої освіти за 

освітньою програмою 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

Атестація здійснюється у вигляді: 

атестаційного екзамену (екзаменів) та/або 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту за 

спеціальностями та у порядку, визначеному 

ДДПУ імені Івана Франка. 

Професійну кваліфікацію учителя присвоює 

уповноважений на це орган, за умови 

виконання здобувачем відповідного 

професійного стандарту. 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
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ЗПН.01 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ППН.01       +   +    +  +   

ППН.02       +   +    +  +   

ППН.03       +   +    +  +   

ППН.04 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ППН.05  + + +   +   +    +  +   

ППН.06     + + + + + + + + + + + + + + 

ППН.07     + + + + + + + + + + + + + + 

ППН.08    +   +   +    +  +   

ППН.09       +   +    +     

ППН.10      + + + + +    +  + + + 

ППН.11    + + + + + + + + + + + + + + + 

ППН.12 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ППН.13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ППН.14   + +  + + + + +    +  +   

ППВУ.01       +   +    +  +   

ППВУ.02       +   +    +  +   

ППВУ.03       +   +    +  +   

ППВС.01 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ППВС.02 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ППВС.03   + +  + + + + +    +  +   

ППВС.04 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ППВС.05       +  + + +   +  +   

ППВС.06 + + + + +  + +  + + + + + + + + + 

ППВС.07 + +   + + + + + + + + + + + + + + 



ППВС.08   + +   +  + +    +  +   

ППВС.09       +   +    +  +   

ППВС.10       +   +    +  +   

ППВС.11       +   +    +  +   

ППВС.12       +   +    +  +   

ППВС.13 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ППВС.14  + + +   +   +    +  +   

ППВС.15     + + + + + + + + + + + + + + 

ППВС.16     + + + + + + + + + + + + + + 

ППВС.17    +   +   +    +  +   

ППВС.18       +   +    +     



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентам освітньої програми 
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ЗПН.01 + + + 

ППН.01  +  

ППН.02 + + + 

ППН.03 +  + 

ППН.04  +  

ППН.05 + + + 

ППН.06 +  + 

ППН.07  +  

ППН.08 + + + 

ППН.09 +  + 

ППН.10  +  

ППН.11 + + + 

ППН.12 +  + 

ППН.13  +  

ППН.14 + + + 

ППВУ.01 +  + 

ППВУ.02  +  

ППВУ.03 + + + 

ППВС.01 + + + 

ППВС.02 +  + 

ППВС.03  +  

ППВС.04 + + + 

ППВС.05 +  + 

ППВС.06  +  

ППВС.07 + + + 

ППВС.08 +  + 

ППВС.09  +  

ППВС.10 + + + 

ППВС.11 +  + 

ППВС.12  +  

ППВС.13 + + + 

ППВС.14 +  + 

ППВС.15  +  

ППВС.16 + + + 

ППВС.17 +  + 

ППВС.18  +  

 


