
Ухвалено  

Вченою радою академії 

Протокол № 6 від 26.12.2014 р. 

(зі змінами від 24.06.16 р. протокол №15) 

  

 

КОНЦЕПЦІЯ  

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  

НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ)» 

(8.01010401 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЗА ПРОФІЛЕМ)») 

 

Магістр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та 

присуджується ВНЗ у результаті успішного виконання здобувачем вищої 

освітивідповідноїосвітньоїпрограми.  

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною (90-120 кредитів 

ЄКТС) або за освітньо-науковою (120 кредитів ЄКТС) програмою. Освітньо-

наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту 

обсягом не менше 30 відсотків. 

Магістр зі спеціальності «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» може 

отримувати освітні послуги професійного або наукового характеру, що визначається 

подальшою сферою працевлаштування, вздовж встановленого двох років.  

«Магістр-професіонал»– це провідний фахівець на виробництві чи у сфері 

професійно-технічної освіти, представник адміністративного сектору підприємства, 

організації, установи тощо. 

«Магістр-науковець» – це особа, підготовлена до навчання в аспірантурі, або 

яка займає посаду, що передбачає навчання в аспірантурі, наприклад, асистент у 

ВНЗ, завідувач лабораторією чи навчально-методичним відділом, науковий 

співробітник установи тощо. 

В підґрунтя побудови освітньо-професійної програми спеціальності  

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» для здобуття освітнього ступеня магістр   

та базового навчального плану, сформованого на її основі, покладено такі принципи: 

- спрямованість на підготовку компетентного інженера-педагога; 

- спадкоємність підготовки за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр»; 

- обґрунтоване визначення комплексу компетенцій, необхідних для здійснення 

професійної діяльності, їх узгодженість та наступність формування у майбутнього 

інженера-педагога; 

- оптимальний розподіл кредитів, відведених на формування кожної з 

компетенцій; 



- орієнтування дидактичних складників освітнього процесу (цілей, змісту, 

технологій) на формування професійної спрямованості, професійних знань, умінь, 

навичок, а також професійно важливих якостей за кожною визначеною 

компетенцією; 

- оптимальність кількості навчальних дисциплін (укрупнення дисциплін), їх 

розподілу за циклами підготовки та графіку навчального процесу; 

-  обґрунтованість змісту навчальних дисциплін та системність міжпредметних 

зв’язків;  

-  визначення відсотку аудиторних годин, відведених на кожну дисципліну, в 

залежності від вагомості компетенції, яку ця дисципліна формує, та трудомісткості 

засвоєння дисципліни; 

- інтенсифікація вивчення кожної дисципліни шляхом відведення 

максимально можливої питомої ваги годин на початку їх вивчення з подальшим її 

зниженням в процесі засвоєння дисципліни.    

Цільові орієнтири підготовки інженера-педагога, здатного після закінчення 

ВНЗ якісно здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог суспільства, 

нині значно розширюються до необхідності формування такої особистості, яка 

спрямована на ґрунтовне, доцільне, креативне вирішення професійних завдань, 

може виконувати посадові обов’язки у мінливих умовах організації праці, прагне до 

самовдосконалення і професійного зростання, що є ознакою його компетентності. 

Очевидно, виникла потреба у створенні умов для прояву індивідуальності інженера-

педагога, становлення унікального стилю його життєдіяльності, формування у 

майбутнього фахівця умінь самостійно визначати способи здійснення професійної 

діяльності. 

Керуючись вимогами, що містяться у соціальному замовленні на магістрів 

освітньо-професійної та освітньо-наукової програм, стратегічними напрямами 

розвитку вітчизняної вищої освіти, які відбито у законах України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», в основних нормативно-правових документах і матеріалах уряду 

та Міністерства освіти і науки України, концептуальними положеннями щодо 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів бакалаврського освітнього рівня, а також 

результатами наукових досліджень з проблеми підготовки компетентних інженерно-

педагогічних кадрів, у якості ключових обґрунтовано прийнято такі положення: 

- професійна компетентність інженера-педагога - це властивість 

професіонала, яка вказує на його спроможність доцільно та ефективно діяти за 

реальних обставин, тобто реалізовувати компетенції – конкретні групи досвідних 

надбань стосовно тих чи інших напрямків чи етапів здійснення професійної 

діяльності як у сфері виробництва, так і у сфері освіти (професійно-технічної, 

базової вищої); 

- компетенції, які підлягають формуванню для здобуття освітнього ступеня 

магістр за спеціальністю «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»: методологічна, 



проектувальна, комунікативна, нормативно-правова, технологічна, менеджерська, 

науково-дослідна. 

- професійну педагогічну компетентності інженера-педагога характеризує 

взаємообумовленість встановлених професійних педагогічних компетенцій та 

структурних елементів особистості цього фахівця: кожна компетенція розкривається 

у взаємозв’язку професійної спрямованості, професійних знань, умінь і навичок, 

професійно важливих здібностей та якостей і, навпаки, кожен із зазначених 

структурних елементів особистості відбиває методологічну, проектувальну, 

комунікативну, нормативно-правову, технологічну, менеджерську, науково-

дослідну компетенції; 

- підготовка майбутніх інженерів-педагогів має ґрунтуватися на засадах 

системної інтеграції діяльнісного, особистісно орієнтованого й компетентнісного 

підходів, що дозволяє виділити її елементи за ознаками:  за рівнем (загальна 

підготовка на рівні соціального замовлення, окремих дисциплін, модулів та занять), 

за компетентнісною ознакою (методологічний, проектувальний, комунікативний, 

нормативно-правовий, технологічний, менеджерський, науково-дослідний 

компоненти),  за  характером пізнавальної діяльності (теоретична та практична 

підготовка), за предметною діяльністю (загальний та професійний компоненти), за 

дидактичними складовими (закони та закономірності, принципи та правила, цілі, 

зміст, методи, засоби та форми підготовки), за творчою ознакою (репродуктивний і 

творчий компоненти), за учасниками освітнього процесу (суб’єкт (колектив 

викладачів) та об’єкт (студенти інженерно-педагогічних спеціальностей), за етапами 

підготовки (визначення базових здібностей магістрантів до засвоєння інженерно-

педагогічних видів діяльності, розвиток й саморозвиток професійних якостей, 

організація та реалізація підготовки у напрямках встановлених професійних 

компетенцій, перевірка якості підготовки). 

Компетенції інженера-педагога магістерської програми підготовки набувають 

такого змісту:  

- методологічна – дотримання методологічних норм і застосовування їх у 

процесі вирішення проблемних ситуацій, прагнення до постійного підвищення 

освітнього та кваліфікаційного рівня, актуалізація й реалізація свого особистого 

потенціалу, прагнення до саморозвитку; 

- проектувальна – аналіз вихідних даних, розробка різнорівневих проектів і 

програм функціонування підприємств (підрозділів) або навчальних закладів 

(підрозділів) та здійснення техніко-економічного й психолого-педагогічного 

обґрунтування прийнятих рішень; 

- комунікативна – здійснення спілкування із підлеглими, колегами та 

адміністрацією на виробництві, педагогічного спілкування із учнівським 

(студентським) колективом, батьками і колегами, ефективне застосування 

вербальних і невербальних засобів спілкування у різних ситуаціях; 



- нормативно-правова – на підставі відповідних законодавчих актів, 

концептуальних положень та результаті  діагностування розробка нормативних 

документів, що визначають зміст й організацію виробничого або освітнього процесу; 

- технологічна – у відповідності до норм безпеки життєдіяльності, 

результатів діагностування стану виробничого чи навчально-виховного процесів, 

здійснення й контроль трудових процесів на місцях працевлаштування; 

- менеджерська – створення горизонтально-вертикальних зв’язків, що 

існують на підприємстві та у навчальному закладі професійно-технічної або базової 

вищої освіти, організаційно-управлінських умов для реалізації проектів професійної 

діяльності; 

- впровадження елементів творчості під час організації трудових процесів, 

реалізація нестандартних підходів до виконання професійних обов’язків, 

впровадження власних оригінальних ідей щодо розв'язання  виробничих та 

педагогічних ситуацій;використання наукових знань в ситуаціях, що швидко 

змінюються, удосконалення на наукових засадах складових виробничих та освітніх 

систем. 

Для розробки змісту освіти та освітньої програми підготовки інженерів-

педагогів, необхідно виконати такі взаємопов’язані завдання: 

1. Визначити сферу працевлаштування (ринок праці), вказавши області 

України та закордону, галузь та об’єкти, на яких буде задіяним фахівець, посади в 

освітніх та на виробничих об’єктах «магістра-професіонала» та «магістра-

науковця».  

2. Виокремити відмінні особливості компетентнісної моделі випускника ВНЗ 

за конкретною магістерською спеціальністю, втілення яких у програми підготовки 

сприятимуть формуванню вузькоспеціалізованого фахівця (властивості мають бути 

відмінними стосовно бакалаврської програми за схожою спеціальністю як з 

гуманітарної підготовки магістрів, так і техніко-технологічної). 

3. Сформулювати систему комплексних професійно-спрямованих та 

професійних завдань в рамках кожної з визначених компетенцій. 

4. Визначити відповідно до завдань перелік необхідних навчальних модулів 

(дисциплін), які забезпечуватимуть формування необхідних знань, умінь та якостей 

особистостей в рамках кожної компетенції (табл. 1). 

5. Скласти навчальний план підготовки, визначивши графік навчального 

процесу (табл. 2). 

6. Розробити програми дисциплін, чітко й конкретно сформулювавши цілі 

навчання по кожній окремій дисципліні та кожній компетенції у вигляді результатів 

підготовки (підсумкових комплексних завдань), висвітливши організаційно-

змістовий і кадровий аспекти підготовки магістрів, аудиторний фонд, матеріально-

технічне й інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу з кожної 

дисципліни. При цьому слід додержуватися позиції, що зміст курсових проекту 

(роботи) – складова дипломного проекту. 



7. Визначити бази набору студентів, педагогічних, технологічних й 

переддипломної практик (стажувань), що корелюються із базами працевлаштування.  

8. Спрогнозувати обсяги наборів студентів на магістерські програми й 

динаміку вимог ринку праці. 

Таблиця 1 

 

Загальна структура плану підготовки інженера-педагога, що здобуває  

ступень магістра  
 

Компетенція Навчальні дисципліни 

 гуманітарні технічні 

Методологічна Філософські основи освіти.  

 

Математичні, фізичні, 

інформаційні основи галузевого 

знання: 

1.  

2. 
3. 

Проектувальна _ Проектування в галузі 

(курс/пр): 

1. 

2. 

3. 

Комунікативна  Іноземна мова: 

1.Англійська 

2. Німецька 

3. Французька 

 

_ 

Нормативно-

правова 

Нормативно-правове 

забезпечення освітньої 

діяльності 

_ 

Технологічна Інноваційні технології в освіті 

(курс/р) 

Інноваційні технології в галузі 

Менеджерська Менеджмент освіти Управління ресурсами 

Наук.-дослідна _ Дипломне проектування 

 Професійне мовне стажування за кордоном (2/1тиж.) 

Професійне стажування в Україні з використанням іноземної 
мови (2/1тиж.) 
Педагогічне стажування в УІПА (2/1тиж.), яким передбачено 
проведення навчальних занять на іноземній мові 
Переддипломна практика за кордоном 

Переддипломна практика в Україні 

 



Обсяг освітньо-професійної програми має становити 120 кредитів ЄКТС (3600 

годин). Річний обсяг підготовки – 60 кредитів. Обсяг одного кредиту – 30 годин. 

Кількість дисциплін на рік (включаючи практики) ≤ 12. Мінімальний обсяг 

навчальної дисципліни – 3 кредити. Обсяг аудиторного навантаження 33% обсягу 

кредиту ЄСТС. Вибіркова частина (за вибором студента) - 25%. Максимальна 

кількість екзаменів в семестрі – 5. Перший – третій семестри – теоретичне навчання 

та мовна підготовка, четвертий семестр – передипломна практика, підготовка та 

захист кваліфікаційної магістерської роботи.  

  

 

 


