
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені М.П.ДРАГОМАНОВА

Н А К А З

" 06 " червня 2022 р. м. Київ № 112

Про оголошення конкурсу навчальних 
програм загальних освітніх компонентів

З метою вдосконалення змісту професійної підготовки, реалізації стандартів 
вищої освіти та професійних стандартів за педагогічними професіями, перегляду 
начальних планів діючих та перспективних освітніх програм першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, на виконання 
законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції Постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.03.2021 р. №365), Методичних рекомендації щодо 
розроблення стандартів вищої освіти, затверджених Наказом Міністерства освіти і 
науки України від 01.10.2019 №1254; «Положення про акредитацію освітніх 
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977 
та рішення Вченої ради університету від 26 травня 2022 р. (протокол №11)

Н А К А З У Ю :

1. Оголосити в університеті конкурс навчальних програм дисциплін циклу 
загальної підготовки, що формують загальні компетентності, передбачені 
стандартами вищої освіти та професійними стандартами вчителя і викладача, як 
ключові критерії якості підготовки фахівців.

2. Завідувачам кафедр та зацікавленим науково-педагогічним працівникам 
розробити та подати проекти навчальних програм дисциплін загальної підготовки 
до 25 червня 2022 р. до організаційно-методичного відділу навчально-методичного 
центру університету, а саме:

1.1.Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (для усіх спеціальностей) : 
Цикл загальної підготовки

- Українська мова (за професійним спрямуванням) - 3 кредити ЄКТС
- Історія української державності - 3 кредити ЄКТС
- Українська культура - 3 кредити ЄКТС,



- Філософія - 3 кредити ЄКТС,
- Громадянська освіта та основи демократії - 3 кредити ЄКТС
- Академічна культура - 3 кредити ЄКТС,

(академічна доброчесність, 
інтелектуальна власність, 
методологія наукових досліджень)

- Іноземна мова - 6 кредитів ЄКТС,
- Цифрові ОСВІТІ технології (для педагогічних спеціальностей)/- 3 КреДИТИ ЄКТС, 

Цифрові технології (для непедагогічних спеціальностей)
- Культура здоров»я особистості - 3 кредити ЄКТС

(БЖД: охорона праці, цивільний захист; 
долікарська підготовка; рухові технології)

Цикл професійної підготовки
Црагоманівські студії (для педагогічні спеиіальності):
ПСИХОЛОГІЯ (загальна психологія,
соціальна психологія, вікова психологія,
педагогічна психологія, спеціальна психологія)
Педагогіка (історія педагогіки,
теорія педагогіки, спеціальна педагогіка,
теорія виховання, педагогічна творчість)
Етика та естетика

- 9 кредитів ЄКТС;

- 9 кредитів ЄКТС;

- З - кредити ЄКТС,

1.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти (для всіх спеціальностей):
Цикл загальної підготовки:

Філософія освіти - 3 кредити ЄКТС,
Освітня політика і лідерство - 3 кредити ЄКТС,
Психолого-педагогічні технології - 3 кредити ЄКТС
у вищій школі
Організація наукових досліджень - 3 кредити ЄКТС.

3. Створити при Науково-методичній раді університету експертну комісію 
з розгляду та аналізу проектів вищевказаних навчальних програм у складі:

Вернидуб Роман Михайлович -  проректор з навчально-методичної роботи, голова 
Науково-методичної ради Університету -  голова комісії;
Торбін Григорій Мирославович, проректор з наукової роботи -  співголова комісії; 
Казакевич Ольга Михайлівна -  вчений секретар Науково-методичної ради 
Університету -  відповідальний секретар комісії.

Члени комісії:
1) Бульчик Катерина Олексіївна -  голова Студентського парламенту 

університету;
2) Векуа Наталія Володимирівна -  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови факультету української філології та літературної творчості імені 
Андрія Малишка;

3) Вітченко Анастасія Юхимівна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології; 
Вольнова Леся Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри



психосоматики та психологічної реабілітації, заступник декана з науково-дослідної 
робота та міжнародного співробітництва факультету психології;

4) Григоренко Ірина Василівна -  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української літератури факультету української філології та літературної творчості 
імені Андрія Малишка, начальник відділу ліцензування та акредитації; факультету;

5) Дзюбленко Ірина Михайлівна -  кандидат історичних наук, доцент кафедри 
міжнародних відносин;

6) Маркусь Ірина Сергіївна -  начальник Навчально-методичного центру;
7) Корх-Черба Оксана Володимирівна -  кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри фізичного виховання і спорту;
8) Мозгова Наталія Григорівна -  доктор філософських наук, професор, 

завідувач кафедри філософії;
9) Путров Сергій Юрійович -  доктор педагогічних наук, професор кафедри 

психокорекційної педагогіки та реабілітології;
10) Струтинська Оксана Віталіївна -  доктор педагогічних наук, професор 

кафедри інформаційних технологій і програмування;
11) Шапошнікова Ірина Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання, заступник декана з 
навчально-методичної роботи педагогічного факультету;

12) Яременко-Гасюк Олена Олександрівна -  кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри іноземних мов природничих факультетів;

13) Яценко Олена Дмитрівна -  кандидат філософських наук, доцент кафедри 
менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності, заступник 
декана з навчально-методичної роботи історико-філософського факультету.

Експертній комісії за результатами роботи підготувати до 15 серпня 2022 р. 
пропозиції щодо розгляду та рекомендації навчальних програм на засіданні 
Науково-методичної ради університету та їх затвердження на Вченій раді НПУ 
імені М.П. Драгоманова.

Ректор університету
Наказ завізували:

Проректор з навчально-методичної роботи 

Проректор з наукової роботи 

Вчений секретар Вченої ради 

Начальник навчально-методичного центру 

Директор Центру моніторингу якості освіти 

Начальник юридичного відділу 

Уповноважений з антикорупційної діяльності

4. Контроль за виконанням наказу /і/окласти на проректора з навчально- 
методичної роботи проф. Вернидуба Р.М.
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