


 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ (за наявності) 

 
А. Рецензії (представників академічної спільноти (ЗВО, національної та 
галузевих академій наук, тощо)) 
1. Рецензія директора фізико-математичного інституту при Національному 
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, професора 
Працьовитого М.В. 
2. Рецензія виконувачки обов’язків директора Інституту математики НАН 
України, доктора фізико-математичних наук Антонюк О.В. 
 



ПЕРЕДМОВА 
 
Розроблено робочою групою у складі: 
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освіту) 

Науковий 
ступінь, шифр 
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ю) присвоєно 

Стаж 
науково-
педагогіч
ної та/або 
наукової 
роботи 

 
Інформація про наукову діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, участь у 
конференціях і семінарах, робота з аспірантами та 

докторантами, керівництво науковою роботою студентів) 
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викладача 
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ня закладу, 
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документа, 
тема, дата 

видачі) 

Керівник 
проектної 
групи - 
Харитонов 
Олексій 
Михайлови
ч 

Заступник 
декана 
механіко-
математичн
ого 
факультету 
з навчальної 
та виховної 
роботи 

Київський 
університет 
імені 
Тараса 
Шевченка, 
1995, 
механіка, 
механік 

Кандидат 
фізико-
математичних 
наук, 
01.05.04-
системний 
аналіз і теорія 
оптимальних 
рішень, 
«Математичне 
моделювання 
і оптимізація 
перспективни
х космічних 
рушійних 
систем 

25 1. Kharitonov  A.M. Application of the Modified Method of 
Transporting Trajectory to Optimize Interplanetary Transfers 
Combining Low and High Thrust // International Applied 
Mechanics: Springer New York Consultants BureauISSN: 
1063-7095. - 2013. - №5. - P. 597-607. 
2. Куценко О.Г., Куценко Г.В., Харитонов О.М., Васильєв 
І.Ю. Осесиметричне кручення тонких кілець довільного 
профілю. // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Серія: фіз.-мат. 
науки, 2016, №3.- С.49-54. 
3. Kutzenko O.G., Kadenko I.M., Kharytonov O.M., Sakhno 
N.V.An analytical basis for the generation of NPP emergency 
operation limiting pressure-temperature curves // 
Mathematical Modeling And Computing, Vol. 3, №1, 2016, 
pp.79-89. 

Підвищення 
кваліфікації 

Наказ № 
1586-36 від 
10.07.2019 

р., 
Центральна 

Вища 
Школа 
Ліону, 

Франція 



великої тяги», 
доцент 
кафедри 
механіки 
суцільних 
середовищ за 
атестатом 
12ДЦ 
№018544, 

4. Кіфоренко Б.М., Васильєв І.Ю., Куценко О.Г., 
Харитонов О.М. Ефективність дворежимних ракетних 
двигунів при виконанні навколоземних орбітальних 
маневрів. // Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Серія: Математика 
Механіка, 2016, №1 (35).- С.39-46. 
5. Oleksii Kutsenko, Igor Kadenko, Xavier Pitoiset, Oleksii 
Kharytonov, Nadiia Sakhno, Igor Kravchenko Effect of 
neutron irradiation hardening of the base metal on the results 
of WWER-1000 reactor pressure vessel residual lifetime 
assessment // International Journal of Pressure Vessels and 
Piping // Vol.171, March 2019, Pages 173-183 
6. Харитонов О. М., Савченко С. Р.,  
Міранда Н. Оптимізація швидких міжпланетних 
траекторій з використанням ядерного дворежимного 
двигуна // Вісник Київського університету, сер. фіз.-мат., 
2019, вип. 1, c.74-77. 
Участь у конференціях: 
1. N.Sakhno, O.Kharytonov, O.Kutzenko, I.Kadenko. Flaw 
Handbook development for VVER-1000 RPV beltline zone 
weld #4 // NDE in Relation to Structural Integrity for Nuclear 
and Pressurised Components: 12th International Conference, 4 
- 6 October, 2016:.– Dubrovnik, Croatia, 2016. – 1 P. 
2. Куценко О.Г., Харитонов О.М., Дикий П.В. 
Осесиметричне кручення тонких кілець // IV Міжнародна 
наукова конференція «Сучасні проблеми механіки» 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, 27-30 серпня 2017, Київ, Україна. 
3. Куценко О.Г., Харитонов О.М. Втрата стійкості плоскої 
форми тонких кілець при їх осесиметричному нагріванні // 
Збірник праць XIX міжнародної наукової конференції 
“Моделювання та дослідження стійкості динамічних 
систем” (DSMSI-2019), Київ 22-24 травня, 2019 



4. Куценко О. Г., Харитонов О. М., Харитонова Л. В. 
Аналітична модель деформування фланця з приєднаною 
обичайкою під дією внутрішнього тиску // Тези V 
Міжнародної наукової конференції “Сучасні проблеми 
механіки”, Київ 28-30 серпня, 2019 
 

Член 
проєктної 
групи – 
Станжицьк
ий 
Олександр 
Миколайов
ич 

Завідувач 
кафедри 
загальної 
математики 

Київський 
ордена 
Леніна 
державний 
університет 
ім.Т.Г. 
Шевченка, 
1985, 
математика
, 
математик, 
викладач 

Доктор 
фізико-
математичних 
наук, 
01.01.02 – 
диференціаль
ні рівняння, 
“Якісний 
аналіз 
диференціаль
них рівнянь з 
випадковими 
збуреннями”, 
професор 
кафедри 
загальної 
математики  
за атестатом  
ПР №002857 
 

34 Монографії; 
1.А.М. Самойленко, О.М. Станжицький. Якiсний та 
асимптотичний аналiз диференцiальних рiвнянь з 
випадковими збуреннями.– Київ: Наукова думка, 2009. 335 
с. 
2. A.M. Samoilenko, O.M. Stanzhytskyi. Qualitative and 
asymptotic   analysis of differential equations with random 
perturbations.–Singapore:World Scientific, 2011.– 322 p. 

Підручники 
1.Плахотник В.В., Станжицький А.Н. и другие. “Вища 
математика”, рекомендовано Міністерством освіти і науки 
Украини як базовийпідручник для вищих учбових 
закладів. Харьків: "Фоліо", 2014. 670 с. 
2.А.М. Самойленко, К.К. Кенжебаєв, О.М. Станжицький, 
Є.Ю. Таран. «Математичне моделювання», підручник. 
Киев: «Наукова думка»,  2015. 327 с. 

1.O . Misiats, O . Stanzhytskyi, and N. Yip. Existence and 
uniqueness of invariant measures for stochastic reaction-
diffusion equations in unbounded domains. J. Theor. Probab. 
,29 (3) : 996-1026, 2016 .  
https:// DOI 10.1007/s10959-015-0606-z 
Scopus, Q1 
2. O. Stanzhytskyi, L. Bourdin, E.Trélat.  Addendum to 
Pontryagin’s maximum principle for dynamic systems on time 
scales// Journal of Difference Equations and Applications, 
2017, 23 (10), pp. 1760-1763, Scopus, Q1 

1.10.2016 по 
30.11. 2016 
в Інститут 

математики 
НАН 

України.  
Наказ № 
139к від 

11.11.2016 



3..O. Stanzhytskyi, M.Bohner, K.Kenzhebaev, , O.Lavrova. 
Pontryagin’s maximum principle for dynamic systems on time 
scales//Journ of Difference Equations and Applications, 2017, 
Vol.23, N 7, P 1161-1189, Scopus, Q1 
4.O.Misiats,O.Stanzhytskyi,N.K.Yip. Asymptotic analysis and 
homogenization of invariant measure // Stochastics and 
Dynamics, Vol. 19, No. 2 (2019) 28 p.Scopus, Q2 
https: //doi.org/10.1142/S0219493719500151. 
5. O.Misiats,O.Stanzhytskyi,N.K.Yip. Invariant measures 
for reaction-diffusion equations with weakly dissipative 
nonlinearities // Stochastics: an International Journal of 
Probability and Stochastic Processes, Stochastics, 2020, 
92(8), стр. 1197-1222 
https: //doi.org/10.1080/17442508.2019.1691212 Scopus, 
Q2 
6. Matthias Hieber,Oleksandr Misiats, Oleksandr Stanzhytskyi 
On the bidomain equations driven by stochachastic forces// 
Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series A 
(DCDS-A) Volume 40, Number 11, November 2020 pp. 
6159–6177 
doi:10.3934/dcds.2020274, Scopus, Q1 
7. R. Uteshova M. Mukash, O. Stanzhytskyi  Application of 
the Averaging Method to Solving Boundary Value Problems 
for Systems with Impulse Action at Non-Fixed Moments of 
Time// International Workshop QUALITDE – 2020, 
December 19 – 21, 2020, Tbilisi, Georgia 
Під керівництвом захищено 10 кандидатських дисертацій, 
2 PhD дисертації та 1 докторська 
 



Член 
проєктної 
групи – 
Кушніренко 
Світлана 
Володимирі
вна 

Доцент 
кафедри 
загальної 
математики, 
кандидат 
фізико-
математичн
их наук, 
доцент 

Київський 
університет 
імені 
Тараса 
Шевченка, 
1997, 
математика
, 
математик, 
викладач 

Кандидат 
фізико-
математичних 
наук, 01.01.06 
– теорія 
ймовірностей 
і математична 
статистика,  
«Інваріантні 
множини 
стохастичних 
диференціаль
них рівнянь із 
стрибками», 
доцент 
кафедри 
загальної 
математики  
за атестатом 
12 ДЦ 
№043690 

22 Монографія:  
1. G. Kulinich, S. Kushnirenko and Yu. Mishura "Asymptotic 
Analysis of Unstable Solutions of Stochastic Differential 
Equations". Vol.9 Bocconi & Springer Series, Mathematics, 
Statistics, Finance and Economics, 248 p. – 2020. (Scopus) 
Навчальний посібник: 
2. Данілов В.Я., Кушніренко С.В. Математична статистика. 
– К.: ВГЛ “Обрії”, 2012. – 152 с. 
Навчально-методичний комплекс: 
3. Данілов В.Я., Єршов А.В., Кушніренко С.В.  Теорія 
ймовірностей і математична статистика (для студентів 
природничих факультетів). Київ: Прінт-Сервіс, 2013. – 80 
с. 
Наукові публікації: 
4. G. L. Kulinich, S. V. Kushnirenko, Yu. S. Mishura. Weak 
convergence of integral functionals defined on the solutions of 
Itostochastic differential equations with non-regular 
dependence on the parameter //Theory Probab. Math. Stat.–
2018.–V.96.–P. 111–125. 
5. Grigorij Kulinich, Svitlana Kushnirenko. Asymptotic 
behavior of functionals of the solutions to inhomogeneous 
Itostochastic differential equations with nonregular dependence 
on parameter // Modern Stochastics: Theory and Applications.–
2017.–Vol. 4,Iss. 3.–P. 199–217. 
Участь у конференціях: 
6. G. Kulinich, S. Kushnirenko, Yu. Mishura. Asymptotic 
behavior of the martingale-type integral functionals defined on 
the solutions to stochastic differential equations.  Modern 
Stochastics: Theory and Applications, IV, Conference 
Materials, May 24-26 (2018), рр. 38-39. 
7. G. Kulinich, S. Kushnirenko, Yu. Mishura. Asymptotic 
behavior of the integral functionals for unstable solutions of 
one-dimensional Itô stochastic differential equations.  
International Conference «Probability, Reliability and 

Стажування 
на 
факультеті 
комп’ютерн
их наук та 
кібернетики 
КНУ 
іменіТараса 
Шевченка, 
01.09.2019 –
31.10.2019, 
наказ № 
589-32 від 
04.07.2019 
р. 



Stochastic Optimization», Kyiv, Ukraine, April 7-10 (2015), p. 
55. 

Член 
проєктної 
групи – 
Головко 
Наталія 
Іванівна 

Доцент 
кафедри 
педагогіки, 
факультет 
психології 

Київський 
Державний 
педагогічни
й інститут 
ім. М. 
Горького, 
1983р., 
вчитель 
фізики та 
астрономії 

 

Канд. пед. 
наук, наук 
13.00.01-
теорія та 
історія 
педагогіки, 
тема 
«Узагальненн
я та 
систематизаці
я знань учнів 
засобами 
відеоінформа
ції», 
диплом 
КН№013556 
від14.03.1997
р. доцент 
кафедри 
соціальної 
роботи та 
соціальної 
педагогіки;  
атестат 
02ДЦ№ 
001877 від 
17.06.2004 р. 
Відмінник 
освіти 
України, 
посвідчення 
№ 87605 

37 1.Головко Н Методика та організація наукових досліджень 
студентів у закладах вищої освіти.   Навчально-методичний 
посібник. Київ:  ЦП «Компринт»,  2020.  с. 175 
2.Головко Н. Інтерактивні технології навчання (курс 
лекцій). Курс лекцій. Київ: ЦП «Компринт», 2020. 130 с.  
3.Головко Н. Використання методу проектів у науково-
дослідницькій діяльності студентів. /Психологічний 
супровід і соціально-педагогічна робота в закладі освіти: 
теорія та практика: колект. моногр. Київ: ФОП 
Ямчинський О. В., 2020.  395 с., С. 21-29. 
4.Головко Н. Проектна технологія як засіб підготовки 
майбутніх фахівців. Соціальна робота та соціальна освіта. 
Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини.2020 р., Випуск 2(5).С.117-124. 
5.Головко Н. Методичні рекомендації  до написання  та 
захисту дипломних робіт для студентів спеціальностей 
«Освітні, педагогічні науки» освітньої програми 
«Педагогіка вищої школи», «Менеджмент» освітньої 
програми «Управління закладом вищої освіти» другого 
магістерського рівня.  Навчально-методична розробка. 
Київ, Компринт», 2019. 70 с. 
6.Головко Н. І.Професійно-педагогічна майстерність 
викладача в осмисленні педагогів-практиків.   Роль 
самоосвіти у забезпеченні професійно педагогічної 
майстерності викладача ЗВ. Професійно-педагогічна 
підготовка викладача : колективна монографія. Київ : ВПЦ 
"Київський університет", 2018.   399 с. С. 193-133 

 

Уманський 
державний 
педагогічни
й 
університет  
імені Павла 
Тичини.  
Свідоцтво 
про 
підвищення 
кваліфікації 
ПК 
025639/0000
55-19 від 31 
жовтня 2019 
р. 



від 
29.06.2010р. 

Член 
проєктної 
групи –
Вовк Марія 
Валеріївна 

Асистент 
кафедри 
загальної 
психології, 
факультет 
психології 

Дрогобицьк
ий 
державний 
педагогічни
й 
університет 
імені Івана , 
2004 р. 
спеціальніс
ть  
«Психологі
я Соціальна 
педагогіка»
, здобула 
кваліфікаці
ю 
практичног
о психолога 
у закладах 
освіти, 
соціального 
педагога 
(диплом з 
відзнакою 
КВ № 
25762073) 

 

Кандидат 
психологічни
х наук за 
спеціальністю 
19.00.07 – 
“Педагогічна 
та вікова 
психологія” 
(диплом ДК № 
003056 від 22 
грудня 2011 
року); 
 

16 1. Вовк М.В. Толерантність як професійно-важлива якість 
майбутнього фахівця з соціальної роботи // Virtus. 
Scientific Journal. November, issue 38 – 2019.  ISSN 2410 – 
4388  – С. 39 – 43. 
2. Вовк М.В. Гендерні особливості переживання 
фрустраційних ситуацій у студентів та їх вплив на 
мотивацію // Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. 
ДВНЗ «Запорізький національний університет» та Ін-ту 
психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя: 
ЗНУ 2015. – №1(7). –  С. 35 – 41. 
3. Переживання фрустраційних ситуацій в студентський 
період розвитку / Матеріали 7 міжнар. наук.-практ.  конф. 
“Проблеми емпіричних досліджень у психології”. – К., 
2013. – С. 176-181. 
4. Вовк М.В. Психологічні наслідки переживань 
фрустраційних ситуацій у юнацькому віці // Науковий 
часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. 
Психологічні науки: Зб. Наукових праць. - К.: НПУ імені 
М.П. Драгоманова, 2012. - №39(63). –  С. 69 – 75. 

5. Вовк М.В. Специфіка креативності в структурі  
професійного мислення  практичного психолога // 
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. 
наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Логос, 
2012. – Вип. 16. – С. 117-124. 
6.   INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & 
TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 8, ISSUE 01, 
JANUARY 2020 ISSN 2277-8616 920 www.ijstr.org 
Psychological Features Of Experiences Of Frustration 
Situations In Youth Age Mariia Vovk, Olga Emishyants, 

Інститут 
психології 
імені Г. С. 
Костюка 
НАПН 
України, 

лабораторія 
психології 
особистості 
імені П. Р. 
Чамати 
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сертифікат 
№1 від 
04.01.2021 

При розробці проекту програми враховані вимоги професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої 
освіти» та професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель 
закладу середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
 «Математика»  

Рівня вищої освіти: другого (магістерського)  
зі спеціальності 014 Середня освіта, 

предметної спеціалізації 014.04 Середня освіта (Математика) 
1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти 
назва кваліфікації 
 

Ступінь вищої освіти Магістр / Master Degree 
Спеціальність 014 Середня освіта / Program 
Subject Area 014 Secondary Education 
Предметна спеціалізація 014.04 Математика /  
Specialization 014.04 Mathematics 
Освітня програма Математика / Educational 
Program Mathematics 
Вибір блоками / Optional blocks: 1) Математичне 
моделювання та сучасні технології навчання / 
Mathematic Modeling and Modern Educational 
Technologies; 2) Математика в закладах загальної 
середньої освіти / Mathematics of General 
Secondary Education 

Мова навчання і оцінювання  українська 
Обсяг освітньої програми  2 роки, обсяг освітньої складової 120 кредитів 

ECTS  
Тип програми Освітньо-наукова 
Повна назва закладу вищої освіти, а 
також структурного підрозділу у 
якому здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка, механіко-математичний факультет / 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of 
Mechanics and Mathematics 

Наявність акредитації   
Цикл/рівень програми НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

EQF-LLL – 7 рівень 
Передумови Диплом бакалавра за основною або суміжною 

спеціальністю 
Форма навчання Денна 
Термін дії освітньої програми 5 років 
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми 

www://mechmat.univ.kiev.ua 

2 – Мета освітньої програми 
Мета програми (з врахуванням 
рівня кваліфікації) 

Надання фундаментальної освіти в області освіти, 
математики і викладання математики з широким 
доступом до працевлаштування, формування у 
здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь 
та навичок для застосування у професійній 
діяльності у сфері викладання математики та 
математичних дисциплін в закладах вищої та 
загальної середньої освіти. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область (галузь 
знань/спеціальність/спеціалізація 
програми)  

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 
Спеціальність: 014 Середня освіта, предметна 
спеціалізація 014.04 Математика 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова академічна 
Основний фокус освітньої програми 
та спеціалізації  

Загальна освіта за спеціальністю Середня освіта, 
предметною спеціалізацією Математика та 



блоками вибору Математичне моделювання та 
сучасні технології навчання i Математика в 
закладах загальної середньої освіти. 
Науково-методична організація викладання 
математики та математичних дисциплін в 
закладах вищої і середньої освіти; методика 
аналізу, вивчення та застосування при розв’язанні 
прикладних задач основних підходів сучасної 
математики; сучасні методи і технології навчання 
математики. 

Особливості програми Відсутні 
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання  

Придатність до працевлаштування Робота в галузі: "Освіта", "Загальна середня 
освіта", "Вища освіта", у галузі науково-технічної 
діяльності "Дослідження й експериментальні 
розробки у сфері природничих і технічних наук", 
у галузі інформації та телекомунікації 
"Комп'ютерне програмування, консультування та 
пов'язана з ними діяльність". 

Подальше навчання  Можливість здобуття освіти на третьому 
(освітньо-науковому) рівні  

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та навчання  В основі організації освітнього процесу лежить 

компетентнісний, студентоцентрований підхід. 
Викладання здійснюється у формі лекцій, 
практичних, семінарських та лабораторних 
занять. Частина матеріалу виноситься для 
самостійного опрацювання студентами. 
Передбачається проходження педагогічної 
асистентської та переддипломної виробничої 
практик, підготовка і захист магістерської роботи 

Оцінювання Іспити в письмово-усній формі, заліки, 
диференційовані заліки, поточний контроль, 
захисти курсових проектів  

6 – Програмні компетентності 
Загальні компетентності 1) Здатність учитися, здобувати нові знання, 

уміння, у тому числі в галузях, відмінних від 
математики (ЗК–1); 
2) Здатність використовувати у професійній 
діяльності знання і наукові методи пізнання з 
галузей математичних, природничих, соціально-
гуманітарних та економічних наук (ЗК-2); 
3) Здатність вирішувати проблеми у професійній 
діяльності на основі абстрактного мислення, 
критичного мислення, аналізу, синтезу та 
прогнозу (ЗК-3); 
4) Здатність до пошуку, оброблення й аналізу 
інформації з різних джерел (ЗК-4); 
5) Здатність до генерування нових ідей, виявлення 
та розв’язання проблем, ініціативності та 
підприємливості (ЗК–5); 
6) Здатність популяризувати наукові знання, 
організовувати освітні, наукові та науково-
популярні заходи (ЗК-6) 



7) Здатність до виконання дослідницької роботи з 
елементами наукової новизни, творчого 
самовираження (ЗК–7); 
8) Здатність спілкуватися усно і письмово та 
забезпечувати здобуття учнями освіти державною 
мовою (ЗК-8); 
9) Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-
9); 
10) Здатність грамотно будувати комунікацію, 
виходячи з мети і ситуації спілкування (ЗК-10); 
11) Здатність діяти відповідально і свідомо на 
засадах поваги до прав і свобод громадянина, 
усвідомлювати цінності громадянського 
суспільства, переосмислювати свою професійну й 
соціальну діяльність, дотримуватися академічної 
доброчесності та норм професійної етики (ЗК-11); 
12) Здатність до міжособистісної взаємодії, 
роботи в команді, спілкування з представниками 
інших професійних груп різного рівня (ЗК-12); 
13) Здатність обгрунтовано, відповідально і 
ефективно приймати рішення у професійній 
діяльності в нових, нестандартних та 
невизначених умовах з урахуванням соціальних 
та етичних цінностей і правових норм та 
мотивування людей до досягнення спільної мети 
(ЗК-13); 
14) Здатність виявляти повагу та цінувати 
українську національну культуру, 
багатоманітність і мультикультурність у 
суспільстві, усвідомлювати й враховувати 
соціокультурні розбіжності у професійній 
діяльності, проявляти толерантність до різних 
культур (ЗК-14); 
 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

1) Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні 
для викладацької та/або інноваційної діяльності у 
сфері математики та її практичних застосувань 
(ФК-1); 
2) Здатність застосовувати міждисциплінарні 
підходи при критичному осмисленні 
математичних проблем (ФК-2); 
3) Здатність до використання принципів, методів 
та організаційних процедур дослідницької та/або 
інноваційної діяльності при проєктуванні та 
реалізації освітнього процесу в закладах вищої та 
середньої освіти (ФК-3); 
4) Спроможність розробляти математичну модель 
ситуації з реального світу та переносити 
математичні знання у нематематичні контексти  
(ФК-4); 
5) Здатність доводити знання та власні висновки 
до фахівців та нефахівців (ФК-5);  
6) Здатність визначати і враховувати в освітньому 
процесі вікові та інші індивідуальні особливості 



здобувачів освіти і, залежно від цього, 
використовувати стратегії роботи з ними (ФК-6); 
7) Здатність до самоосвіти та підвищення 
кваліфікації на основі інноваційних підходів у 
сфері математики та педагогіки (ФК-7); 
8) Здатність моделювати та реалізовувати освітній 
процес в закладах вищої та середньої освіти, 
розглядаючи його як комплексний процес 
навчання, дослідження та виховання здобувачів 
освіти. (ФК-8); 
9) Здатність здійснювати об’єктивний контроль і 
оцінювання рівня навчальних досягнень 
здобувачів освіти з математики та математичних 
дисциплін на основі компетентнісного підходу, в 
тому числі – розробляти критерії та обирати 
інструменти оцінювання (ФК-9); 
10) Здатність до пошуку ефективних шляхів 
мотивації здобувачів освіти до власного розвитку, 
в тому числі шляхом залучення участі в 
олімпіадах та турнірах, проведення наукових 
досліджень з математики та математичних 
дисциплін (ФК-10); 
11) Здатність до забезпечення охорони життя й 
здоров’я учасників освітнього процесу (зокрема з 
особливими потребами) в освітньому процесі 
(ФК-11); 
12) Здатність розробляти нормативні документи в 
галузі освіти, проектувати освітні і робочі 
програми, форми і методи контролю якості 
освіти, готувати матеріали до акредитації освітніх 
програм, розробляти нові технології і методи 
навчання математики та математичних дисциплін, 
аналізувати результати їх впровадження. (ФК-12); 
13) Здатність проєктувати, створювати й 
організовувати сучасне освітнє середовище для 
навчання, виховання та розвитку уздобувачів 
освіти аудиторно і під час позааудиторної роботи, 
використовувати для цього сучасні інформаційні і 
комунікаційні технології (ФК-13); 
14) Здатність організовувати процес навчання 
математики та математичним дисциплінам на 
засадах педагогіки партнерства та 
студентоцентризму (ФК-14); 

7 – Програмні результати навчання  
Програмні результати навчання  1) Знати та розуміти фундаментальні і прикладні 

аспекти наук у сфері математики (ПРН-З-1); 
2) Мати базові знання з філософії освіти і науки, 
освітньої політики, психології та педагогіки у 
вищій освіті (ПРН-З-2). 
3) Відтворювати знання фундаментальних 
розділів математики в обсязі, необхідному для 
володіння математичним апаратом для 
викладання математики та математичних 
дисциплін в закладах вищої освіти (ПРН-З-3)  



4) Володіти основами математичних дисциплін і 
теорій, зокрема які вивчають моделі природничих 
і соціальних процесів (ПРН-З-4); 
5) Володіти знаннями грамотної побудови 
комунікації в освітньому і науковому процесі, 
(ПРН-З-5) 
6) Володіти професійними концептуальними 
знаннями в області теорії та методики викладання 
математики та математичних дисциплін (ПРН-З-
6) 
7) Знати та розуміти принципи, форми, сучасні 
методи, методичні прийоми навчання та 
оцінювання математики та математичних 
дисциплін (ПРН-З-7); 
8) Вміти читати і розуміти фундаментальні 
розділи математичної літератури та 
демонструвати майстерність їх відтворення в 
аргументованій усній та/або письмовій доповіді 
(ПРН-У-1); 
9) Доносити професійні знання, власні 
обґрунтування і висновки до фахівців і широкого 
загалу (ПРН-У-2); 
10) Мати здатність до організації колективної 
діяльності та реалізації комплексних проєктів в 
сфері освіти з урахуванням наявних ресурсів та 
часових обмежень (ПРН-У-3); 
11) Бути наполегливим у досягненні мети під час 
вирішення наукової або педагогічної 
математичної проблеми (ПРН-У-4); 
12) Уміти самостійно планувати виконання 
дослідницького та/або інноваційного завдання та 
формулювати висновки за його результатами 
(ПРН-У-5); 
13) Вміти усно й письмово спілкуватися рідною 
та іноземною мовами в науковій, виробничій та 
соціально-суспільній сферах діяльності із 
професійних питань; читати спеціальну 
літературу; знаходити, аналізувати та 
використовувати інформацію з різних довідкових 
джерел (ПРН-У-6); 
14) Вміти використовувати раціональні способи 
пошуку та використання інформації, включаючи 
засоби електронних інформаційних мереж; 
застосовувати інформаційні ресурси, у тому числі 
електронні, (ПРН-У-7)  
15) Вміти добирати, розробляти та застосовувати 
сучасні освітні технології та методики для 
формування предметних компетентностей 
здобувачів освіти, з урахуванням їх вікових і 
інших індивідуальних особливостей, здійснювати 
самоаналіз ефективності їх застосування (ПРН-У-
8); 



16) Володіти формами та методами виховання та 
навчання здобувачів освіти під час аудиторної та 
позааудиторної роботи (ПРН-У-9); 
17) Вміти проєктувати і створювати психологічно 
безпечне й комфортне освітнє середовище, 
ефективно працювати автономно та в команді, 
організовувати співпрацю учасників освітнього 
процесу (ПРН-У-10); 
18) Володіти сучасними методами і технологіями 
навчання математики (ПРН-У-11); 
19) Уміти спроєктувати й провести на належному 
рівні аудиторне заняття з вищої математики або 
математичної дисципліни в закладі вищої освіти 
(ПРН-У-12); 
20) Уміти розв’язувати задачі різних рівнів 
складності з основних розділів вищої математики 
(ПРН-У-13); 
21) Володіти методикою організації наукової та 
позааудиторної роботи з математики, зокрема 
методикою підготовки здобувачів освіти до 
математичних олімпіад та турнірів (ПРН-У-14);  
22) Вміти проєктувати, розробляти та 
впроваджувати в освітній процес навчально-
методичне забезпечення, використовувати сучасні 
інформаційні та комунікаційні технології (ПРН-
У-15); 
23) Уміти проводити ефективну комунікацію в 
процесі навчання здобувачів освіти математики 
(ПРН-У-16); 
24) Уміти проєктувати та реалізовувати освітній 
процес в закладах освіти, розглядаючи його як 
комплексний процес навчання, дослідження та 
виховання учасників освітнього процесу (ПРН-У-
17); 
25) Уміти формувати ціннісний аспект 
математичного знання, проводити популяризацію 
наукових досліджень, розробляти і 
впроваджувати різні форми та прийоми 
виховання позитивного ставлення до математики, 
її прикладних застосувань, мотивації здобувачів 
освіти до засвоєння її основ та методів (ПРН-У-
18); 
26) Дотримуватися норм професійної етики, 
академічної доброчесності, етичної поведінки 
стосовно інших людей, адаптуватися та 
комунікувати (ПРН-У-19); 
27) Мати здатність до постійного навчання і 
самоудосконалення  (ПРН-У-20) 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми  
Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення  

- 

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення  

- 



Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально-
методичного забезпечення  

- 

9 – Академічна мобільність  
Національна кредитна мобільність  - 
Міжнародна кредитна мобільність  - 
Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти  

 

 
2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ  
 

2.1 Перелік компонентів ОП  
Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 
(роботи), практики, кваліфікаційна робота)  

 

Кількість 
Кредитів  

Форма 
підсумкового 

контролю  

Обов’язкові компоненти ОП 
ННД.01 Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної 
власності  

3 залік 

ННД.02 Професійна та корпоративна етика  3 залік 
ННД.03 Методологія викладання математики у 

закладах вищої освіти I 
6 іспит 

ННД.04 Проєктування та управління освітнім 
процесом 

3 іспит 

ННД.05 Методологія викладання математики у 
закладах вищої освіти II 

6 іспит 

ННД.06 Іноземна мова за професійним спрямуванням 6 іспит 
ННД.07 Інформаційно-комунікаційні технології та їх 

застосування в процесі навчання математики 
6 іспит 

ННД.08 Педагогіка вищої школи та педагогічна 
майстерність 

6 іспит 

ННД.09 Методологія організації, проведення та 
оцінювання математичних олімпіад та 
турнірів 

6 іспит 

ННД.11 Організація наукової роботи здобувачів 
освіти 

6 іспит 

ННД.12 Переддипломна виробнича практика  9 диференційований 
залік 

ННД.13 Магістерська робота  14 захист 
ННД.14 Асистентська практика  9 диференційований 

залік 
ННД.15 Курсова робота 2 залік 
ННД.16 Психологія вищої школи 4 іспит 
Загальний обсяг обов’язкових компонент  89 

Вибіркові компоненти ОП * 
Вибірковий блок 1 «Математичне моделювання та сучасні технології навчання» 

                                                           
* Згідно з п.п. 2.2.2-2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових 
частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з 
програм іншого рівня. 



ДВС.1.01 Практичне застосування інтегровних 
інформаційних систем 

5 іспит 

ДВС.1.02 Сучасні методи обробки інформації  3 іспит 
ДВС.1.03 Математичне моделювання: теорія та 

практичні застосування 
5 іспит 

ДВС.1.04 Практикум з прикладного математичного 
моделювання 

3 залік 

Вибірковий блок 2 «Математика в закладах в закладах загальної середньої освіти» 
ДВС.2.01 Проєктування та реалізація освітнього 

процесу на основі сучасних інформаційних  
технологій 

5 іспит 

ДВС.2.02 Психологія середньої школи 3 іспит 
ДВС.2.03 Методологія викладання математики у 

закладах загальної середньої освіти 
5 іспит 

ДВС.2.04 Педагогіка середньої школи 3 залік 
Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)  

ДВС.3.01 Перелік № 1  6 іспит 
ДВС.3.01.01 Studies in Mathematics   
ДВС.3.01.02 Studies in Applied Mathematics   
ДВС.3.02 Перелік № 2  3 залік 
ДВС.3.02.01 Практикум з застосування інформаційних 

технологій при організації позааудиторного 
освітнього процесу з навчання математики в 
закладах вищої освіти 

  

ДВС.3.02.02 Практикум з застосування інформаційних 
технологій при організації позааудиторного 
освітнього процесу з навчання математики в 
закладах загальної середньої освіти 

  

ДВС.3.03 Перелік № 3  3 залік 
ДВС.3.03.01 Науковий семінар з математики   
ДВС.3.03.02 Науковий семінар з прикладної математики   
ДВС.3.04 Перелік № 4 3 залік 
ДВС.3.04.01 Комп’ютерно орієнтовні підходи навчання 

математики 
  

ДВС.3.04.02 Інформаційні платформи організації 
освітнього процесу 
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2.2 Структурно-логічна схема ОП 

 
Дисципліни блоку філософії, педагогіки, психології та етики 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Дисципліни блоку методології викладання математики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 

Атестація випускників спеціальності 014 «Середня освіта», предметної 
спеціалізації 014.04 Математика, освітньої програми «Математика» 
здійснюється у формі атестаційного іспиту з математики та захисту 
кваліфікаційної роботи.  

Професійна та 
корпоративна етика 

Методологія та організація наукових досліджень 
з основами інтелектуальної власності 

Методологія викладання 
математики у закладах вищої 
освіти I 

Організація 
наукової роботи 
здобувачів освіти 

Методологія організації, 
проведення та оцінювання 
математичних олімпіад та 
турнірів 

Проєктування та управління 
освітнім процесом 

Методологія викладання 
математики у закладах вищої 
освіти II 

Педагогіка вищої школи 
та педагогічна 
майстерність 

Психологія вищої 
школи 

Інформаційно-комунікаційні технології та їх 
застосування в процесі навчання математики 

 



Вимоги до атестаційного іспиту. Під час складання атестаційного іспиту 
перевіряється ступінь оволодіння студентом теоретичними знаннями та 
практичними навичками, опанування програмних результатів навчання.  

Окремим рішенням екзаменаційної комісії, може бути присвоєна професійна 
кваліфікація: Професійна кваліфікація: «Викладач закладу вищої освіти» 
(«Lecturer, university») присвоюється окремим рішенням екзаменаційної комісії 
на підставі: 1. Успішного оволодіння компетентностями дисциплін вільного 
вибору студента блоку «Математичне моделювання та сучасні технології 
навчання» з оцінками не нижче 65 балів; 2. Проходження всіх практик, які 
передбачені навчальним планом, з оцінками не нижче 75 балів; 3. Захистом 
кваліфікаційної роботи магістра (за професійною кваліфікацією) з оцінкою не 
нижче 75 балів. 

Професійна кваліфікація: «Вчитель закладу загальної середньої освіти» 
(«Teacher, secondary education/mathematics») присвоюється окремим рішенням 
екзаменаційної комісії на підставі: 1. Успішного оволодіння компетентностями 
дисциплін вільного вибору студента блоку «Математика в закладах в закладах 
загальної середньої освіти» з оцінками не нижче 65 балів; 2. Проходження всіх 
практик, які передбачені навчальним планом, з оцінками не нижче 75 балів; 3. 
Захистом кваліфікаційної роботи магістра (за професійною кваліфікацією) з 
оцінкою не нижче 75 балів. 

За умови успішного оволодіння компетентностями дисциплін вільного 
вибору студента з переліків №1-3 з оцінками не нижче 65 балів окремим 
рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна додаткова професійна 
кваліфікація «Математик» («Mathematician, pure mathematics»). 

 
Вимоги до кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота являє собою 

узагальнений виклад результатів дослідження та вирішення складних задач 
проєктування та реалізації процесу навчання і виховання учнів/студентів у 
відповідних закладах освіти. Виконується на базі отриманих у процесі навчання 
і проведення наукових досліджень теоретичних знань, зібраного емпіричного 
матеріалу з обраної теми досліджень під час практики. Випускник зобов’язаний 
в межах кваліфікаційної роботи подати з обраної проблематики власну оцінку 
суми знань, розроблених світовою і вітчизняною наукою, зробити загальні й 
конкретні висновки, запропонувати свої рекомендації щодо розв’язання  
досліджуваної проблеми. На захисті роботи підтверджується опанування 
студентом програмних результатів навчання.  

Випускникам, які успішно захистили кваліфікаційну роботу і склали 
атестаційний іспит видається документ встановленого зразка про присудження 
ступеня магістра.  
 

 
 



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 
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