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математики 
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ПР №002857 

 

4. O. Stanzhytskyi, M. Hieber, O. Misiats. 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. 
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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. 
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1. Плахотник В.В., Станжицький О.М. та ін. «Вища 

математика», рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України як базовий підручник для вищих учбових закладів. 

Харків: Фоліо, 2014. – 670 с. 

2. А.М. Самойленко, К.К. Кенжебаєв, О.М. Станжицький, 
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Вишенська І.Я. «Методичнi вказiвки та завдання для 

самостiйної роботи з дисциплiни «Математика у закладах 

загальної середньої освiти та методика її викладання» 

Вибранi роздiли теорiї ймовiрностей на уроках математики у 

профiльних класах» для студентiв спецiальностi 014.04 

Середня освiта (Математика)  //  Електронне видання 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, 2021. – 47 с. 

4. Станжицький О.М., Собчук В.В., Кушнiренко С.В. 

«Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з 

дисципліни «Методика навчання математики» Частина І 

«Алгебраїчні рівняння» для студентів спеціальності 014.04 

Середня освіта (Математика) // Електронне видання 

Київського національного університету імені Тараса 



Шевченка,  2021. – 62 с. 

5. Станжицький О.М., Собчук В.В., Кушніренко С.В., 

Курилко О.Б., Цань В.Б. Посібник дисципліни «Методика 

навчання математики» Частина ІІІ «Функції в шкільному 

курсі математики» для студентів спеціальності 014.04 
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університету імені Тараса Шевченка, 2022. – 224 c. 
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irradiation hardening of the base metal on the results of WWER-

1000 reactor pressure vessel residual lifetime assessment // 
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ун-ту ім. Тараса Шевченка. Сер. Фіз.-мат. науки – 2019. – 
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2. Видані підручники, навчальні посібника (включаючи 

електронні) або монографії  

Куценко О. Г., Харитонов О. М., Застосування операційного 

методу в механіці (навчальний посібник) К: ВПЦ Київський 

університет, 2020, 111 с. 
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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.  

2. G. L. Kulinich, S. V. Kushnirenko, Yu. S. Mishura: Weak 

convergence of integral functionals constructed from solutions of 

Ito's stochastic differential equations with non-regular 

dependence on a parameter. Theory of Probability and 

Mathematical Statistics. Vol. 96 (2018), 111–125.  

3. G. L. Kulinich, S. V. Kushnirenko, Y. S. Mishura: Limit 
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кафедри 

загальної 

математики  

за атестатом 

12 ДЦ 

№043690 

behavior of functionals of solutions of diffusion type processes. 

Theory of Probability and Mathematical Statistics. Vol. 92 

(2016), 93–107.  

4. G. L. Kulinich, S. V. Kushnirenko, Y. S. Mishura: Asymptotic 

behavior of the martingale type integral functionals for unstable 

solutions to stochastic differential equations. Theory of 

Probability and Mathematical Statistics. Vol. 90 (2015), 115–126. 

5. Ю.С. Мiшура, С.В. Кушнiренко, Л.В. Волох: Iнварiантнi 

поверхнi для певних класiв систем другого порядку 

стохастичних диференцiальних рiвнянь зi стрибками.— 

Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса 

Шевченка, Серiя: фiзико-математичнi науки  (2022), № 3, с. 
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навчання математики» Частина ІІІ «Функції в шкільному 

курсі математики» для студентів спеціальності 014.04 

Середня освіта (Математика) механіко-математичного 

факультету// Електронне видання Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 2022. – 224 c. 

2. Кушніренко С.В. Методична розробка з курсу «Основи 

вищої математики» для студентів ННЦ «Інститут біології та 

медицини» //  Електронне видання Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 2019. – 257 с.  

3. Станжицький О.М., Собчук В.В., Кушнiренко С.В., 

Вишенська І.Я. «Методичнi вказiвки та завдання для 



самостiйної роботи з дисциплiни «Математика у закладах 

загальної середньої освiти та методика її викладання» 

Вибранi роздiли теорiї ймовiрностей на уроках математики у 

профiльних класах» для студентiв спецiальностi 014.04 

Середня освiта (Математика)  //  Електронне видання 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, 2021. – 47 с. 

4. Станжицький О.М., Собчук В.В., Кушнiренко С.В. 

«Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи з 

дисципліни «Методика навчання математики» Частина І 

«Алгебраїчні рівняння» для студентів спеціальності 014.04 

Середня освіта (Математика) // Електронне видання 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка,  2021. – 62 с. 

5. Данілов В.Я., Єршов А.В., Кушніренко С.В. Навчально-

методичний комплекс: Теорія ймовірностей і математична 

статистика (для студентів природничих факультетів). Київ: 

Прінт-Сервіс, 2013. – 80 с. 

6. Данілов В.Я., Кушніренко С.В. Математична статистика: 

навчальний посібник. – К.: ВГЛ «Обрії» 2012. – 152 с. 
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наук, наук 

13.00.01-
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історія 

педагогіки, 

тема 
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систематизаці
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1. Головко Н. Активізація пізнавальної діяльності майбутніх 

управлінців за допомогою методу аналізу конкретних 

ситуацій. Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Педагогіка. 1(5)2017. Київ: КНУ 

імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2017. 

С. 21-25. ( Index Copernicus) 

2. Головко Н., Балашова С.П. Педагогічна майстерність 

викладача вищого навчального закладу як складова 

Уманський 

державний 

педагогічний 

університет 
імені Павла 

Тичини, 

свідоцтво про 
підвищення 

кваліфікації 

ПК 

02125639/000
055-19, від 



астрономії 

 

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 

від 

29.06.2010р. 

навчально-виховного процесу. Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Педагогіка. 1(5)2017. Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 

ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 21-25. ( Index 

Copernicus) 

3. Головко Н. І., Балашова С. П. Педагогічна діагностика 

дослідницьких умінь у майбутніх викладачів закладів вищої 

освіти // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and 

Psychology. BUDAPEST: VІІ (80), Issue: 198, 2019. С.10–14. ( 

Index Copernicus) 

4. Головко Н. І., Балашова С. П. Науково-дослідницька 

підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої освіти: 

зарубіжний досвід./Проблеми підготовки сучасного вчителя. 

Вип.2(20)/МОН України, Уманський держ. Пед.. ун-т імені 

Павла Тичини: [головн. ред. І. Демченко]. Умань: Візаві, 

2019. С.21-29 ( Index Copernicus) 

5. Головко Н., Балашова С. TO THE QUESTION OF 

FORMATION OF RESEARCH SKILLS IN THE 

COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS. Психолого-педагогічні 

проблеми сучасної школи. Збірник наукових праць. Вип.1/ 

Уманський держ. пед.. ун-т імені Павла Тичини. Умань: 

Візаві, 2019.С. 163- 171( Index Copernicus);  

 

6. Головко Н., Балашова С. The M. P. Drahomanov`s doctrine 

about the improvement of higher school education. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Педагогіка. 1(9)2019. Київ: КНУ імені Тараса 

Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2019. С. 13-16. 

2. Видані підручники, навчальні посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

1. Головко Н. І. Соціальна профілактика правопорушень / 

Навчальний посібник. К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 

2014. 173 с. 

31.10 2019 р. 



2. Balashova S.P., Holovko N.I. Foreigh experience of scientific 

research training of future specialists in institutions of higher 

educational. /Professional and pedagogical training of educational 

specialists in classical university of Ukraine: multi-

authoredmonograph. LAP LAMBERT Academic Publishing RU. 

Riga. 20019., P. 110-119 

3. Головко Н. І., Балашова С. П.Методичні рекомендації до 

написання дипломних робіт для студентів за напрямом 

підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» - Навчально-

методична розробка .К.: 2014.- 125 с. 

4. Головко Н. І., Балашова С. П.Методичні рекомендації до 

написання та захисту магістерських робіт для студентів за 

спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та «Управління 

навчальним закладом». Навчально-методична розробка .К.: 

Центр оперативної поліграфії ФОП Кравченко Я о. 2016.- 59 

с. 

5. Головко Н. І., Балашова С. П. 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, 2019. 70 с. 

 

Член 

проєктної 

групи –

Вовк 

Марія 

Валеріївна 

Асистент 

кафедри 

загальної 

психології, 

факультет 

психології 

Дрогобиць

кий 

державний 

педагогічн

ий 

університет 

імені Івана 

Франка, 

2004 р. 

Кандидат 

психологічни

х наук за 

спеціальністю 

19.00.07 – 

“Педагогічна 

та вікова 

психологія” 

(диплом ДК 

№ 003056 від 

16 1. Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

 

 1. 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, Oleksandr Zelenko, 

Nataliia Maksymova, Olga Drobot, Liana Onufriieva 

Інститут 

психології 

імені Г. С. 

Костюка 

НАПН 

України, 

лабораторія 

психології 

особистості 



спеціальніс

ть  

«Психологі

я 

Соціальна 

педагогіка»

, здобула 

кваліфікаці

ю 

практичног

о 

психолога 

у закладах 

освіти, 

соціальног

о педагога 

(диплом з 

відзнакою 

КВ № 

25762073) 

 

22 грудня 

2011 року); 

 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85078823007&origin=inward&txGid=c94f382e4e795b43ba1f1a9

f4dcc67af 

2. The Impact of Gender Identity on In-Group Trust - Pages 604-

613  

Ivan Danyliuk, Andrii Trofimov, Mariia Vovk, Oleksandr 

Zelenko, Yana Kutsenko and Olha Prosina  

DOI: https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.58 Published: 21 

September 2020 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85091904626&origin=inward&txGid=dfc90268bc3bad388753be4

6fca0621f;  

3. 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. 

4. 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. 

 

імені П. Р. 

Чамати 

Строк 

навчання з 

01 жовтня 

2020 р. по 31 

грудня 2020 

р. відповідно 

до  

наказу по 

установі від 

28 вересня 

2020 р. № 

56-ОСН 

сертифікат 

№1 від 

04.01.2021 

 

Член 

проєктної 

групи – 

Працьовит

ий Микола 

Вікторови

Декан 

факультету 

математики

, 

інформатик

и та фізики 

Національн

ого 

педагогічно

Київський 

державний 

педагогічн

ий інститут 

імені 

О.М.Горьк

ого, 

диплом з 

Доктор 

фізико-

математичних 

наук за 

спеціальністю 

– теорія 

ймовірностей 

і математична 

статистика 

38 1. Публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені 

до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 

1. Pratsiovytyi M.V., Goncharenko Ya.V., Dyvliash N.V., 

Ratushniak S. P. Inversor of digits of 𝑄2-representation of 

numbers // Matematychni Studii. V.55, No.1(2021). pp.37-43.  

https://doi.org/10.30970/ms.55.1.37-43  

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100836333&t

ip=sid&clean=0\  

Інститут 

математики 

НАН 

України, з 

21.12.2016-

21.02.2017, 

лист № 04-

10/2230 від 

23.12.2016, 

https://doi.org/10.30970/ms.55.1.37-43
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100836333&tip=sid&clean=0/
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100836333&tip=sid&clean=0/


ч го 

університет

у імені 

М.П. 

Драгоманов

а 

відзнакою

ЖВ-І 

123944 

виданий 

24.06.1983, 

спеціальніс

ть – 

математика

, 

кваліфікаці

я – вчитель 

математики 

середньої 

школи 

«Дослідження 

фрактальних 

об’єктів 

аналізу і 

теорії 

ймовірностей

»  диплом ДД 

000775 

виданий 

13.10.1999 

Quartiles – Q2 

2. Pratsiovytyi M., Makarchuk O., Karvatsky D. Lebesgue 

structure of asymmetric Bernoulli convolution based on 

Jacobsthal–Lucas sequence, Random operators and stochastic 

equations, Published online: 10 Mar 2020  

https://doi.org/10.1515/rose-2020-2033  

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100199320&t

ip=sid&clean=0  

Quartiles – Q3 

3. Pratsiovytyi M. V., Lysenko I. M., and Maslova Yu. P. Group 

of continuous transformations of real interval preserving tails of 

𝐺2-representation of numbers // Algebra and Discrete 

Mathematics, Volume 29(2020). Number 1. pp. 99-108. 

http://dx.doi.org/10.12958/adm1498    

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100206241&t

ip=sid&clean=0  

Quartiles – Q3 

4. Працьовитий М.В., Барановський О.М., Маслова Ю.П. 

Узагальнення Трибін-функції // Нелінійні коливання, 2019., 

Том 22, №3. – C. 380-390. 

https://doi.org/10.1007/s10958-021-05227-3  

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130128&tip=sid

&clean=0  

Quartiles – Q3 

5. Pratsiovytyi M., Chuikov A. Continuous distributions whose 

functions preserve tails of an 𝐴2-continued fraction representation 

of numbers // Random Operators and Stochastic Equations, 2019. 

Vol. 27(3), pp. 199-206.  

https://doi.org/10.1515/rose-2019-2017  

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100199320&t

ip=sid&clean=0  

Quartiles – Q3 

6. Markitan V. P., Pratsiovytyi M. V., Savchenko I. O. 

Superfractality of the set of incomplete sums of one positive series 

90 год. 

https://doi.org/10.1515/rose-2020-2033
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100199320&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100199320&tip=sid&clean=0
http://dx.doi.org/10.12958/adm1498
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100206241&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100206241&tip=sid&clean=0
https://doi.org/10.1007/s10958-021-05227-3
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130128&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130128&tip=sid&clean=0
https://doi.org/10.1515/rose-2019-2017
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100199320&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100199320&tip=sid&clean=0


// Ukr. Mat. Zh. - 2018. - 70, № 10. - pp. 1403-1416. 

https://doi.org/10.1007/s11253-019-01594-y  

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130147&tip=sid

&clean=0  

Quartiles – Q3 

7. Pratsiovytyi M.V., Goncharenko Y.V., Lysenko I.M., Svynchuk 

O.V. On One Class of Singular Nowhere Monotone Functions. 

Journal of Mathematical Sciences (United States), 2022, 263(2), 

pp. 268–281, doi: 10.1007/s10958-022-05925-6     

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130128&tip=sid

&clean=0  

Quartiles – Q3 

8. Pratsiovytyi M.V., Goncharenko Y.V., Lysenko I.M., Ratushniak 

S. P. Continued A2-fractions and singular functions. Matematychni 

Studii, 2022, 58(1), doi: 10.30970/ms.58.1.3-12. 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100836333&t

ip=sid&clean=0 

Quartiles – Q2 

9. Pratsiovytyi M.V., Goncharenko Ya.V., Lysenko I.M., 

Ratushniak S.P. Fractal functions of exponential type that is 

generated by the Q2
* -representation of argument //  

Matematychni Studii, 2022, 58(1), doi: 10.30970/MS.56.2.133-143 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100836333&t

ip=sid&clean=0 

Quartiles – Q2 

9. Ленчук І.Г., Працьовитий М.В. Основні метричні задачі 

конструктивної стереометрії // Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання у підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник 

наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2022. Вип. 64., 

с. 243-255. (Категорія Б) 

2. Видані підручники, навчальні посібника (включаючи 

електронні) або монографії 

1. Працьовитий М. В. Двосимвольні системи кодування 

https://doi.org/10.1007/s11253-019-01594-y
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130147&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130147&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130128&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130128&tip=sid&clean=0
https://www.scopus.com/sourceid/21100836333?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100836333?origin=resultslist
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100836333&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100836333&tip=sid&clean=0
https://www.scopus.com/sourceid/21100836333?origin=resultslist
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100836333&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100836333&tip=sid&clean=0


дійсних чисел та їх застосування.– Київ: Наукова думка, 2022. 

– 316с. 

2. Турбин А.Ф., Працевитый Н.В. Фрактальные множества, 

функции, распределения. — Киев: Наук.думка, 1992. — 208с. 

3. Працьовитий М.В. Фрактальний підхід у дослідженнях 

сингулярних розподілів. — Київ: НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 1998. — 296 с. 

4. Барановський О.М., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. Ряди 

Остроградського-Серпінського-Пірса та їх застосування. – К. 

Наукова думка, 2013. – 288 с. 

5. Працьовитий М. В., Ковальчук М. Б., Сачанюк-Кавецька Н. 

В. Вища математика. Опорні схеми та алгоритми для 

самостійної роботи студентів. Частина 1. Навчальний 

посібник, 2019, 104 c. 

6. Працьовитий М.В., Маслова Ю.П. Теорія прямих в 

полярних координатах – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2016. – 67 с. 

 

Під керівництвом захищено 35 кандидатських дисертацій та 4 

докторських 

 

 

 

При розробці програми враховані вимоги проєкту освітнього стандарту першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності «014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)» та вимоги професійного стандарту за професіями 

«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з 

початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». 

 



1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

«Математика» 

Рівня вищої освіти: першого (бакалаврського) 

зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 

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

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації  

 

Ступінь вищої освіти Бакалавр/ Bachelor Degree 

Спеціальність 014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)/ Program Subject Area 014 Secondary 

Education (by Subject Specialties) 

Предметна спеціальність 014.04 Середня освіта 

(Математика) / Subject Specialty 014.04 Secondary Education 

(Mathematics) 

Освітня програма «Математика» / Educational program 

«Mathematics» 

Вибір блоками: 1) «Комп’ютерна математика» / «Computer 

Mathematics»; 2) «Математика середньої школи» / 

«Mathematics of Secondary School» 

Мова навчання і оцінювання  Українська (Ukranian) 

Обсяг освітньої програми  3 роки 10 місяців, обсяг освітньої складової 240 кредитів 

ECTS  

Тип програми  Освітньо-професійна  

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 – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл,         

EQF-LLL – 6 рівень  

Передумови  Атестат з повної загальної середньої освіти 

Форма навчання  Денна  

Термін дії освітньої програми  5 років  

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми  

www://mechmat.knu.ua 

2 – Мета освітньої програми  

Мета програми (з врахуванням 

рівня кваліфікації)  

Надання освіти в області математики з широким доступом 

до працевлаштування; формування у здобувачів здатності 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі з організації 

освітнього процесу, зумовлені закономірностями й 

особливостями сучасної теорії та методики навчання 

математики у закладах загальної середньої освіти. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань/спеціальність/спеціалізація 

програми)  

Галузь знань : 01 Освіта/Педагогіка  

Спеціальність : 014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями) 

Предметна спеціальність: 014.04 Середня освіта 

(Математика)  

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна академічна  

Основний фокус освітньої програми 

та спеціалізації  

Загальна освіта за спеціальністю «Середня освіта (за 

предметними спеціальностями)», предметною 

спеціальністю «Середня освіта (Математика)» та блоками 

вибору «Комп’ютерна математика», «Математика середньої 



школи» 

Особливості програми  Відсутні  

4 – Придатність випускників до працевлаштування 

та подальшого навчання  

Придатність до працевлаштування  Працевлаштування у закладах загальної середньої освіти на 

посадах вчителя, у провідних світових та українських 

компаніях різноманітного профілю, включаючи бізнес-

структури, банки, ІТ компанії, промислові виробництва, на 

посадах технічних фахівців. Робота в галузі: «Освіта», 

«Загальна середня 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 другому (магістерському) 

рівні  

4 – Викладання та оцінювання  

Викладання та навчання  Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекції, 

семінари, практичні заняття, лабораторні роботи в групах, 

самостійна робота на основі підручників та конспектів, 

консультації із викладачами. Передбачається написання 

курсових проєктів, які презентуються та обговорюються за 

участі викладачів та студентів-одногрупників.  

Оцінювання  Поточний контроль: усні опитування, презентації, 

реферати, письмові контрольні роботи, модульні 

контрольні роботи. Семестровий контроль: іспити в 

письмово-усній формі, заліки, диференційовані заліки. 

Підсумковий контроль: атестаційний іспит.  

5 – Програмні компетентності  

Інтегральна компетентність  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні 

завдання в галузі середньої освіти, що передбачає 

застосування концептуальних методів освітніх наук, 

психології, теорії та методики навчання математики і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

організації освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти.  

Загальні компетентності (ЗК)  1) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

(ЗК-1); 

2) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

(ЗК-2); 

3) Знання й розуміння предметної області та професійної 

діяльності (ЗК-3); 

4) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово (ЗК-4); 

5) Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК-5); 

6) Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій (ЗК-6); 

7) Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями 

(ЗК-7); 

8) Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК-8); 

9) Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-9); 



10) Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в 

команді, спілкування з представниками інших професійних 

груп (ЗК-10); 

11) Здатність працювати автономно (ЗК-11); 

12) Здатність до прийняття ефективних рішень, 

відповідальність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків, мотивування людей до 

досягнення спільної мети (ЗК-12); 

13) Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах 

поваги до прав і свобод людини та громадянина, 

реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні (ЗК-13); 

14) Здатність виявляти повагу та цінувати українську 

національну культуру, зберігати та творчо примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області (ЗК-14);  

15) Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

(ЗК-15); 

16) Здатність до генерування нових ідей, адаптації та дії в 

новій ситуації, ініціативності, підприємливості  (ЗК-16). 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності (СК) 

1) Здатність формулювати проблеми математично та в 

символьній формі з метою спрощення їхнього аналізу й 

розв’язання (СК-1); 

2) Здатність подавати математичні міркування та 

висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а 

також аналізувати та обговорювати математичні 

міркування інших осіб, залучених до розв’язання тієї самої 

задачі (СК -2); 

3) Здатність до кількісного мислення (СК-3); 

4) Здатність розробляти і досліджувати математичні 

моделі явищ, процесів та систем (СК-4); 

5) Здатність застосовувати спеціалізовані мови 

програмування та пакети прикладних програм, 

використовувати наявні і створювати (за потреби) нові 

електронні освітні ресурси (СК-5); 

6) Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти 

державною (українською) мовою (СК-6); 

7) Здатність до формування у учнів ключових і 

предметних компетентностей та здійснення міжпредметних 

зв’язків (СК-7); 

8) Володіння основами цілепокладання, планування та 

проєктування процесу навчання учнів (СК-8); 

9) Здатність здійснювати моніторинг, об’єктивний 

контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на 

засадах компетентнісного підходу (СК-9); 

10) Здатність до пошуку ефективних шляхів мотивації 



дитини до саморозвитку (самовизначення, зацікавленості, 

усвідомленого ставлення до навчання), використання 

підходів, що сприяють розвитку позитивної самооцінки  

(СК-10); 

11) Забезпечення охорони життя й здоров’я учнів (зокрема 

з особливими потребами) в освітньому процесі та 

позаурочній діяльності (СК-11); 

12) Здатність здійснювати виховання на уроках і в 

позакласній роботі, виконувати педагогічний супровід 

процесів соціалізації учнів та формування їхньої культури 

(СК-12); 

13) Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції 

власної педагогічної діяльності, оцінки педагогічного 

досвіду (СК-13); 

14) Здатність застосовувати системні знання з математики 

та методики навчання математиці, історії їх виникнення та 

розвитку (СК-14); 

15) Здатність аналізувати сприйняття та засвоєння учнями 

математичних фактів та методів із метою визначення 

ефективності використання прийомів та засобів навчання з 

урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів 

(СК-15); 

16) Здатність розв’язувати задачі шкільного курсу 

математики різного рівня складності та формувати 

відповідні уміння в учнів (СК-16); 

17) Здатність формувати в учнів критичне мислення, 

переконання в необхідності обґрунтування гіпотез, 

розуміння математичного доведення та математичного 

моделювання (СК-17); 

18) Здатність забезпечити умови для набуття учнями 

досвіду застосування математичних знань та умінь, 

формування їхнього позитивного ставлення до вивчення 

систематичних курсів алгебри та геометрії (СК-18); 

19) Здатність забезпечувати розвиток прийомів розумової 

діяльності та просторової уяви учнів, усвідомлюючи й 

реалізуючи специфічні можливості процесу навчання 

математики для розвитку логічного та алгоритмічного 

мислення (СК-19); 

20) Здатність проєктувати й організовувати сучасне освітнє 

середовище для навчання, виховання та розвитку учнів 

засобами математики на уроках і в позаурочний час  

(СК-20); 

21) Здатність організовувати процес навчання математики 

на засадах педагогіки партнерства та дитиноцентризму 

(СК-21). 

6 – Результати навчання  

Результати навчання  

(РН) 

1) Знає основні етапи історичного розвитку математичних 

знань і парадигм, розуміє сучасні тенденції в математиці 

(РН-1); 

2) Розуміє фундаментальну і прикладну математику на 

рівні, необхідному для досягнення інших вимог освітньої 

програми (РН-2); 

3) Має навички використання спеціалізованих програмних 



засобів комп’ютерної та прикладної математики і 

використання цифрових, електронних і інтернет-ресурсів 

(РН-3); 

4) Використовує усно і письмово професійну українську 

мову (РН-4); 

5) Знає закономірності розвитку особистості, вікові 

особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних 

стосунків (РН-5); 

6) Знає та розуміє принципи, форми, сучасні методи, 

методичні прийоми навчання математики в закладах 

середньої освіти (рівень базової середньої освіти) (РН-6); 

7)  Знає та розуміє особливості навчання різнорідних груп 

учнів, застосовує диференціацію навчання, організовує 

освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів  

(РН-7); 

8) Оперує базовими категоріями та поняттями математики 

(РН-8); 

9) Використовує інструменти демократичної правової 

держави у професійній та громадській діяльності (РН-9); 

10) Застосовує міжнародні й національні стандарти та 

досвід у професійній діяльності (РН-10); 

11) Добирає і застосовує сучасні освітні технології та 

методики для формування предметних компетентностей 

учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків (РН-11); 

12) Володіє формами та методами виховання учнів на 

уроках і в позакласній роботі, уміє відстежувати динаміку 

особистісного розвитку дитини (РН-12); 

13) Здатний проєктувати психологічно безпечне й 

комфортне освітнє середовище, ефективно працювати 

автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та 

комунікацію з їхніми батьками (РН-13); 

14) Здатний цінувати різноманіття та мультикультурність, 

керуватися в педагогічній діяльності етичними нормами, 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва  

(РН-14); 

15) Усвідомлює цінність захисту незалежності, 

територіальної цілісності та демократичного устрою України 

(РН-15); 

16) Здатний демонструвати та застосовувати знання з 

математики, необхідні для формування математичних 

компетентностей учнів (РН-16); 

17) Знає, розуміє і здатний використати рекомендації з 

методики навчання математики для виконання освітньої 

програми з математики в базовій середній школі (РН-17); 

18)  Знає і може пояснити особливості організації навчання і 

оцінювання учнів з урахуванням їх вікових особливостей та 

специфіки навчальних цілей, володіє методикою оцінювання 



результатів навчання на основі компетентнісного підходу 

(РН-18); 

19) Знає сутність і основні методи доведення математичних 

тверджень у навчанні учнів алгебри й геометрії (РН-19); 

20) Здатний проєктувати й проводити на належному рівні 

урок математики в базовій школі (РН-20); 

21) Уміє розв’язувати задачі різних рівнів складності 

шкільного курсу математики (РН-21); 

22) Здатний формувати в учнів розуміння основ 

математичного моделювання, готовність до застосування 

моделювання для розв’язування задач (РН-22); 

23) Володіє методикою позакласної роботи з математики, 

зокрема методикою підготовки учнів до математичних 

олімпіад та турнірів (РН-23);  

24) Здатний аналізувати, проєктувати, впроваджувати та 

вдосконалювати навчально-методичне забезпечення 

навчання учнів (РН-24); 

25) Здатний до ефективної комунікації в процесі навчання 

учнів математиці, до пошуку та обробки нової інформації, до 

використання сучасних інформаційних технологій (РН-25); 

26) Здатний оцінювати та розвивати власні математичні й 

методичні компетентності, усвідомлювати відповідальність 

за їх рівень (РН-26); 

27) Формує ціннісний аспект математичного знання, 

координує його емоційне сприйняття учнями, розробляє і 

пропонує різні форми та прийоми виховання позитивного 

ставлення до математики, мотивації учнів до засвоєння її 

основ та методів (РН-27). 

7 – Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні характеристики 

кадрового забезпечення  

- 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення  

- 

Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-

методичного забезпечення  

- 

8 – Академічна мобільність  

Національна кредитна мобільність  - 

Міжнародна кредитна мобільність  - 

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти  

На загальних підставах  

  



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. Перелік компонент ОП  
Код о/к Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проєкти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК.01 Вступ до університетських студій 2,0 залік  

ОК.02 Українська та зарубіжна культура  3,0 залік 

ОК.03 Філософія 4,0 іспит 

ОК.04 Соціально-політичні студії 2,0 залік 

ОК.05 Вибрані розділи трудового права і основ 

підприємницької діяльності 
3,0 

залік 

ОК.06 Основи екології 3,0 залік 

ОК.07 Іноземна мова 17,0 іспит 

ОК.08 Математичний аналіз: функції однієї змінної 13,0 іспит 

ОК.09 Алгебра і теорія чисел 4,0 іспит 

ОК.10 Диференціальні рівняння 6,0 іспит 

ОК.11 Комбінаторний аналіз 4,0 іспит 

ОК.12 Комплексний аналіз 5,0 іспит 

ОК.13 Педагогічна практика з методів викладання 

математики в середній школі (з відривом від 

навчання) 

13,0 

диференційований 

залік 

ОК.14 Теорія ймовірностей 5,0 іспит 

ОК.15 Науковий образ світу 3,0 залік 

ОК.18  Дискретна математика  4,0 іспит 

ОК.19 Лінійна алгебра та аналітична геометрія 5,0 іспит 

ОК.20 Програмування 4,0 іспит 

ОК.21 Математичний аналіз: функції багатьох 

змінних 
6,0 

іспит 

ОК.22 Об’єктно-орієнтовне програмування 4,0 залік 

ОК.23 Функціональний аналіз 6,0 іспит 

ОК.24 Пропедевтична педагогічна практика (з 

відривом від навчання) 
9,0 

диференційований 

залік 

ОК.25 Педагогіка та педагогічна майстерність 4,0 іспит  

ОК.26 Методика навчання математики  6,0 іспит  

ОК.27 Психологія  6,0 іспит  

ОК.28 Комп’ютерна статистика 6,0 іспит  

ОК.29 Конкретна математика  5,0 іспит  

ОК.30 Практика з організації позаурочної 

діяльності 

та роботи класного керівника (з відривом від 

навчання) 

8,0 

диференційований 

залік 

ОК.31 Практикум з розв’язання олімпіадних задач 4,0 залік  

ОК.32 Прикладне програмування  6,0 іспит 

ОК.33 Лабораторний практикум з комп’ютерної 

математики 
2,0 

залік  

ОК.34 Розвиток логічного мислення на уроках 

математики  
4,0 

іспит  

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 176,0 



Вибіркові компоненти ОП1 

Вибірковий блок 1 «Комп’ютерна математика» 

ВК.1.01 Теорія складності 5,0 іспит 

ВК.1.02 Алгебраїчні структури 4,0 залік 

ВК.1.03 Машинний зір 5,0 залік 

ВК.1.04 Алгоритми машинного навчання 4,0 іспит 

ВК.1.05 Навчальна практика із сучасних 

інформаційних систем та технологій (з 

відривом від навчання) 

9,0 

диференційований 

залік 

ВК.1.06 Курсовий проєкт з комп’ютерної математики 7,0 залік 

Вибірковий блок 1 «Математика середньої школи» 

ВК.2.01 Математика в закладах загальної середньої 

освіти та методика її викладання 
5,0 

іспит 

ВК.2.02 Цифрові освітні ресурси 4,0 залік 

ВК.2.03 Практика з виготовлення та використання 

засобів наочності з математики 
5,0 

залік 

ВК.2.04 Алгоритми машинного навчання 4,0 іспит 

ВК.2.05 Навчальна практика із застосування 

сучасних інформаційних систем та 

технологій в освітньому процесі (з відривом 

від навчання) 

9,0 

диференційований 

залік 

ВК.2.06 Курсовий проєкт з методики викладання 

математики в середній школі 
7,0 

залік 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку) 

ВК.3.01 Перелік №1 3,0 залік 

ВК.3.02 Перелік №2 3,0 залік 

ВК.3.03 Перелік №3 6,0 залік 

ВК.3.04 Перелік №4 3,0 іспит 

ВК.3.05 Перелік №5 6,0 іспит 

ВК.3.06 Перелік №6 3,0 залік 

ВК.3.07 Перелік №7 3,0 залік 

ВК.3.08 Перелік №8 3,0 залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент 64 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПРОГРАМИ 240 

 

 

                                                             
1

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 вибірк ових 

частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з 

програм іншого рівня. 

  



.2 Структурно-логічна схема ОП: 

 

Блок гуманітарних дисциплін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисципліни математичного та комбінаторного блоку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Математичний аналіз: 

функції багатьох змінних 

Функціональний аналіз 

Комплексний аналіз 

Диференціальні  

рівняння 

Теорія ймовірностей 

Дискретна математика 
Комбінаторний аналіз 

Математичний аналіз: 

функції однієї змінної 

Вступ до 

університетських студій 

Українська та зарубіжна 

культура 

університетських студій 

Філософія 

Вибрані розділи трудового права та 

основ підприємницької діяльності 

Соціально-політичні студії 

Основи екології 

Науковий образ світу 

Іноземна мова 

Комп’ютерна статистика 

Конкретна математика 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Блок дисциплін з програмування та обчислювальної математики 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Блок дисциплін з методики навчання математиці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогіка та педагогічна майстерність 

Педагогічна практика з методів 

викладання математики в середній школі 

(з відривом від навчання) 

 

Алгебра і теорія чисел 

Лінійна алгебра й 

аналітична геометрія 

Прикладне 

програмування 

Об'єктно-орієнтовне 

програмування 

Програмування 

Психологія 

Пропедевтична педагогічна практика 

(з відривом від навчання) 

 

Практика з організації 

позаурочної діяльності та роботи 

класного керівника (з відривом 

від навчання) 

Методика навчання  
математики  

Практикум з розв’язання 

олімпіадних задач 

Розвиток логічного мисленння на 

уроках математики 

Лабораторний практикум з 

комп’ютерної математики 



3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

 Атестація випускників освітньої програми «Математика» спеціальності 

014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), предметної 

спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) здійснюється у формі 

атестаційного іспиту з математики і завершується видачою документу 

встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра.  

 Вимоги до атестаційного іспиту. Атестаційний іспит має бути 

публічним і повинен передбачати оцінювання ступеня оволодіння студентом 

теоретичними знаннями та практичними навичками, опанування програмних 

результатів навчання, у тому числі й з перевіркою педагогічних 

компетентностей.  

 Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна 

професійна кваліфікація:  

Стажист-дослідник (у галузі комп’ютерної математики) на підставі 

професійного оволодіння компетентностями вибіркового блоку дисциплін 

навчального плану «Комп’ютерна математика» (мінімальні критерії: 1. Успішне 

оволодіння компетентностями блоку дисциплін вільного вибору студента 

блоками; 2. Проходження навчальної практики із сучасних інформаційних 

систем та технологій (з відривом від навчання) з оцінкою не нижче 65 балів; 

3. Отримання на  атестації оцінки не нижче 65 балів). 

Вчитель математики закладу загальної середньої освіти на підставі 

професійного оволодіння компетентностями вибіркового блоку дисциплін 

навчального плану «Математика середньої школи» (мінімальні критерії: 

1. Успішне оволодіння компетентностями блоку дисциплін вільного вибору 

студента блоками; 2. Проходження всіх практик, які передбачені навчальним 

планом, з оцінкою не нижче 65 балів; 3. Отримання на  атестації оцінки не 

нижче 65 балів). 

 

 



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
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