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І. Преамбула 

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки.  

Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

_______2019 р. № _____. 

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

науково-методичної комісії № 1 із загальної, професійної освіти та спорту сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України: 

Кічук Надія Василівна (голова підкомісії), доктор педагогічних наук, професор, декан 

педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету; 

Дем’яненко Наталія Миколаївна (заступник голови підкомісії), доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; 

Саяпіна Світлана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету 

гуманітарної та економічної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет»; 

Ковальчук Юрій Олексійович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор 

навчально-наукового інституту точних наук і економіки Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя; 

Шишкіна Марія Павлівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, 

завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України. 

Стандарт розглянуто і схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки науково-методичної комісії № 1 із загальної, професійної освіти та спорту 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол від 03.12.2019 р. № 4).  

Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України (протокол від______2019 р. № ______).  

Фахову експертизу проводили: 

1. 

2. 

3. 

 

Методичну експертизу проводили: 

1. 

2. 

 

Стандарт розглянуто Федерацією роботодавців України 

 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та схвалено на 

засіданні підкомісії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки науково-методичної комісії № 

1 із загальної, професійної освіти та спорту Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України. 

 

Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти від_________.2019 р. № _____. 
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ІІ. Загальна характеристика 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Магістр 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Освітня 

кваліфікація  

магістр з освітніх, педагогічних наук за спеціалізацією (зазначається за 

наявності) 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступень вищої освіти – Магістр  

Спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки.  

Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації за наявності) 

Освітня програма – (зазначити назву) 

Опис предметної 

області 

Об’єкт вивчення: системи освіти; освітні процеси у формальній, 

неформальній та інформальній освіті; узагальнений соціально-

педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, концепціях, 

контекстних (професійно орієнтованих) практиках. 

Цілі навчання:  

 підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного професійно 

застосовувати на практиці сучасні педагогічні форми, методи та 

прийоми;  

 формування компетентностей та здатностей використовувати набуті 

знання та вміння у професійній (викладацькій, освітній, виховній, 

науково-дослідницькій, аналітичній, консультативній, комунікативній, 

організаційно-методичній) діяльності; 

 формування готовності вирішувати актуальні проблеми педагогічної 

науки та освітньої практики. 

Теоретичний зміст: теорії, концепції освітніх, педагогічних наук, 

принципи їх використання, які забезпечують формування загальних і 

спеціальних компетентностей майбутніх магістрів спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки. 

Теоретичні та емпіричні методи, методики та технології освітніх, 

педагогічних наук, освітнього менеджменту, науково-дослідної, 

педагогічно-проектної та освітньо-інноваційної діяльності: 

загальнонаукові (аналіз і синтез; індукція і дедукція; аналогія і 

моделювання; абстрагування і конкретизація; системний аналіз тощо) та 

спеціально наукові (психологічний, конкретно-соціологічний, 

статистичний, математичний тощо) методи, які застосовуються у 

психолого-педагогічних дослідженнях, а також методики і технології, які 

дозволяють вирішувати практичні завдання щодо забезпечення 

результативності освітньо-наукового процесу у ЗВО. 

Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи, 

технології та обладнання. 

Академічні права 

випускників  

Випускник магістратури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

має право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти та набувати додаткові кваліфікації у системі 

післядипломної освіти. 

 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти 

 

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістрів становить 90 кредитів ЄКТС.  
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Обсяг освітньо-наукової програми підготовки магістрів становить 120 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти. 

 

ІV. Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Освітньо-професійний рівень: здатність розв’язувати складні завдання та 

проблеми в галузі освітніх, педагогічних наук, професійній діяльності, в 

процесі навчання, що передбачає застосування відповідних освітніх, 

педагогічних інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

Освітньо-науковий рівень: здатність розв’язувати складні завдання та 

проблеми в галузі освітніх, педагогічних наук, професійній діяльності, в 

процесі навчання, що передбачає ініціювання, розроблення і впровадження 

освітніх, педагогічних нововведень та характеризується невизначеністю 

умов і вимог.  

Загальні 

компетентності 

ЗК1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК3.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК4.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК5.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК6.Вміння виявляти, ставити  та вирішувати проблеми. 

ЗК7.Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК8.Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

Додатково для освітньо-наукової програми: 

ЗК9.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК10. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1.Здатність виявляти потенційні зв’язки освітньої теорії, освітньої 

політики та практики. 

СК2.Уміння розпізнавати та враховувати різноманітність осіб, 

здійснювати індивідуальний супровід в освітньому процесі. 

СК3.Обізнаність з різними контекстами, у яких може відбуватися 

навчання. 

СК4.Обізнаність з різними рівнями суб’єкт-суб’єктної  взаємодії учасників 

освітнього процесу. 

СК5.Розуміння цілей і особливостей освітніх систем. 

СК6.Здатність до консультування з питань освітньої теорії і практики. 

СК7.Здатність керувати освітніми практико орієнтованими проєктами. 

СК8.Здатність до забезпечення позитивної динаміки навчальних досягнень 

суб’єктів освітньої діяльності. 

СК9.Уміння розробляти та застосовувати освітню програму і навчально-

методичні матеріали відповідно до конкретного освітнього контексту. 

СК10.Здатність проєктувати та реалізовувати навчання осіб з особливими 

освітніми потребами. 

Додатково для освітньо-наукової програми: 

СК11.Здатність проводити фахово орієнтовані наукові дослідження. 

СК12.Уміння планувати, організовувати і координувати діяльність 

багатопрофільного колективу фахівців. 

СК13.Здатність розуміти тенденції в освіті та вміти передбачувати їх 

потенційні наслідки. 

СК14. Обізнаність в освітніх стратегіях. 

СК15.Уміння розробляти рекомендації здобувачам, що спрямовані на 
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вдосконалення процесів дослідження, апробації та впровадження його 

результатів. 

 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання 

 

ПР1.Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно-важливих знань із різних 

джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

ПР2.Уміти організовувати та проводити науково-педагогічне дослідження. 

ПР3.Узагальнювати емпіричні дані та формулювати висновки. 

ПР4.Розробляти програми соціально-педагогічних інтервенцій. 

ПР5.Розробляти просвітницькі матеріали та програми, впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв’язок, оцінювати якість. 

ПР6.Доступно та аргументовано представляти результати досліджень у письмовій та 

усній формах, брати участь у наукових дискусіях. 

ПР7.Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати за потреби рішення 

про звернення за фаховою допомогою про підвищення кваліфікації. 

ПР8.Вирішувати проблеми етики партнерської суб’єкт-суб’єктної взаємодії, етики 

спілкування з опертям на загальнолюдські цінності та норми закону. 

ПР9.Здійснювати аналітичний пошук наукової інформації та оцінювати її за критеріями 

доцільності та достовірності. 

ПР10.Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

Для освітньо-наукової програми 

ПР11.Узагальнювати результати науково-педагогічних досліджень у формі наукових 

звітів, публікацій, наукових проєктів, кваліфікаційних робіт, презентацій. 

ПР12.Оцінювати здобутки та визначати й аргументувати перспективи власної наукової 

діяльності. 

 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Освітньо-професійна програма: атестація здійснюється у формі 

захисту кваліфікаційної роботи або атестаційного (комплексного 

кваліфікаційного) екзамену. 

Освітньо-наукова програма: атестація здійснюється у формах захисту 

кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену. 

Вимоги до  

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота передбачає самостійне розв’язання комплексного 

завдання або проблеми у сфері освітніх, педагогічних наук, що 

супроводжується проведенням досліджень та/або застосуванням 

інноваційних підходів і характеризується невизначеністю умов і вимог. 

У кваліфікаційній роботі не допускається академічний плагіат, 

фабрикації та фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена 

на сайті закладу вищої освіти або його структурного підрозділу чи в 

репозитарії закладу вищої освіти.  

Вимоги до  

атестаційного 

екзамену 

Освітньо-професійна програма. атестаційний (комплексний 

кваліфікаційний) екзамен за спеціальністю повинен перевіряти 

досягнення результатів навчання, визначених цим Стандартом вищої 

освіти та освітньою програмою. 

Освітньо-наукова програма: атестаційний екзамен за спеціальністю 

повинен перевіряти досягнення результатів навчання, визначених цим 

Стандартом вищої освіти та освітньою програмою. 

 

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
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У закладі вищої освіти повинна функціонувати система внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності, узгоджена з нормативними вимогами до якості вищої освіти, яка 

передбачає:  

1)визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2)здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3)щорічне оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти, результатів діяльності науково-

педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та їх систематичне оприлюднення 

на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, інформаційних стендах та в будь-який інший 

спосіб;  

4)забезпечення академічної мобільності суб’єктів освітньо-наукової діяльності та 

підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;  

5)забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 

числі самостійної роботи студентів; 

6)забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом;  

7)оприлюднення інформації про освітні програми, відповідні ступені вищої освіти та 

кваліфікації;  

8)забезпечення академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та 

здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і впровадження ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату;  

9)забезпечення інших процедур і заходів.  

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за поданням закладу вищої освіти 

оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими 

ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її 

відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, та Стандартам і рекомендаціям 

щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти. 

 

VIII. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти  
1. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341 «Про затвердження 

національної рамки кваліфікацій». 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти». [Електронний ресурс].  — Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-

%D0%BF. 

5. Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010» 

 https://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=433. 

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. № 600 (зі змінами) 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-

metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo 

 

 

 

Генеральний директор директорату   

вищої освіти і освіти дорослих                                                                    О. І. Шаров 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=433
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Пояснювальна записка 

Стандарт вищої освіти містить програмні компетентності, що визначають специфіку 

підготовки магістрів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, які відображають те, що 

здобувач вищої освіти повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного 

завершення освітньої програми. Вони взаємоузгоджені між собою та відповідають дескрипторам 

Національної рамки кваліфікацій. Таблиця 1 показує відповідність визначених Стандартом 

компетентностей та дескрипторів НРК. У таблиці 2 показана відповідність програмних 

результатів навчання та компетентностей. 

У процесі реалізації освітньо-професійної магістерської програми акценти в підготовці 

робляться на формуванні компетентностей інноваційного спрямування, а освітньо-наукової 

програми – компетентностей дослідницького спрямування. Спеціальні (фахові) компетентності, 

що формують освітньо-професійну програму, позначені СК1СК10, освітньо-наукову програму 

позначені СК11–СК15. Програмні результати навчання, які визначають ступінь сформованості 

компетентностей професійного спрямування, позначені ПР1–ПР10, дослідницького спрямування 

позначені ПР11, ПР12.  

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік навчальних курсів, практик та інших 

видів освітньої діяльності, необхідний для набуття визначених Стандартом компетентностей. 

Нормативний зміст підготовки окреслюється навчальними курсами, що забезпечують досягнення 

програмних результатів навчання. При описі окремих навчальних курсів, практик та інших видів 

освітньої діяльності потрібно визначити мету їх вивчення та конкретні програмні результати 

навчання. 

Наведений у Стандарті перелік компетентностей і програмних результатів навчання є 

вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні профілю освітніх програм можуть вказувати 

додаткові компетентності і програмні результати навчання, які відповідають варіативній 

складовій спеціалізації.  

 

Таблиця 1.  

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК  

Класифікація 

компетентнос

тей 

(результатів 

навчання) за 

НРК 

Знання 

 
Уміння 

 

Комунікація 

 

Автономія та 

відповідальність  

Освітньо-професійна програма 

Зн1 Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі 

навчання та/або 

професійної діяльності 

на рівні новітніх 

досягнень, які є 

основою для 

креативного мислення 

та інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті дослідницької 

роботи. 

Зн2 Критичне 

осмислення проблем у 

навчанні та/або 

професійній діяльності 

та на межі предметних 

галузей. 

Ум1 Розв’язання 

складних завдань і 

проблем, що потребує 

оновлення та 

інтеграції знань, часто 

в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог. 

 

К1 Донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, проблем, 

рішень та ідей 

власного досвіду в 

галузі професійної 

діяльності. 

К2 Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікативну 

стратегію. 

 

АВ1 Прийняття  рішень 

у складних і 

непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових 

підходів та 

прогнозування. 

АВ2 Відповідальність 

за розвиток 

професійного знання і 

практик, оцінку 

стратегічного розвитку 

команди. 

 

 Додатково до освітньо-наукової програми 

 Зн3 Найбільш передові Ум2 Провадження К3 Використання АВ3 Здатність до 
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концептуальні та 

методологічні знання в 

галузі науково-

дослідної та/або 

професійної діяльності і 

на межі предметних 

галузей. 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності.  

іноземних мов у 

професійній 

діяльності. 

подальшого навчання, 

яке значною мірою є 

автономним та 

самостійним. 

Загальні компетентності 

ЗК1 Зн1 Ум1 К1 АВ1 

ЗК2 Зн2   АВ1 

ЗК3 Зн1  К1  

ЗК4 Зн2 Ум1 К2  

ЗК5 Зн2 Ум1 К2 АВ1 

ЗК6 Зн1 Ум1 К1 АВ1 

ЗК7   К2 АВ2 

ЗК8 Зн2 Ум1 К1 АВ2 

ЗК9 Зн3 Ум2  АВ3 

ЗК10   К3 АВ3 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1 Зн2 Ум1   

СК2 Зн1  К2  

СК3 Зн1 Ум1 К2 АВ1 

СК4 Зн2  К1 АВ1 

СК5 Зн1 Ум1   

СК6 Зн2  К1 АВ2 

СК7  Ум1 К2 АВ2 

СК8  Ум1 К2  

СК9  Ум1  АВ2 

СК10 Зн1  К2  

СК11 Зн3 Ум2  АВ3 

СК12  Ум2 К3 АВ3 

СК13 Зн3   АВ3 

СК14 Зн3  К3  

СК15 Зн3 Ум2  АВ3 

 



9 

Таблиця 2  

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 

Програмні результати 

навчання 

Компетентності 

Інтеграль

на 

компетент

ність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПР1 Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз 

професійно-важливих знань із 

різних джерел із використанням 

сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

+  +  +   +    +        +       

ПР2 Уміти організовувати та 

проводити науково-педагогічне 

дослідження. 

+  +  +  + +    +    +    + +      

ПР3 Узагальнювати емпіричні 

дані та формулювати висновки. 

+ +  +        +  +       +      

ПР4 Розробляти програми 

соціально-педагогічних 

інтервенцій. 

+    + +   +    +  +  + +         

ПР5 Розробляти просвітницькі 

матеріали та програми, 

впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв’язок, оцінювати 

якість. 

+ +   +    +   +       + + +      

ПР6 Доступно та аргументовано 

представляти результати 

досліджень у письмовій та усній 

формах, брати участь у наукових 

дискусіях. 

+     + + +     +  +     +       

ПР7 Оцінювати ступінь 

складності завдань діяльності та 

+ + +    +  +   +  +   +         
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приймати за потреби рішення 

про звернення за фаховою 

допомогою про підвищення 

кваліфікації. 

ПР8 Вирішувати проблеми етики 

партнерської суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, етики спілкування з 

опертям на загальнолюдські 

цінності та норми закону. 

+     +  + +    +     +   +      

ПР9 Здійснювати аналітичний 

пошук наукової інформації та 

оцінювати її за критеріями 

доцільності та достовірності. 

+  +    +     +  +  +     +      

ПР10 Здійснювати адаптацію та 

модифікацію існуючих наукових 

підходів до конкретних ситуацій 

професійної діяльності. 

+     + +  +   +    +    +       

ПР11 Узагальнювати результати 

науково-педагогічних 

досліджень у формі наукових 

звітів, публікацій, наукових 

проєктів, кваліфікаційних робіт, 

презентацій. 

+         + +           + + +   

ПР12 Оцінювати здобутки та 

визначати й аргументувати 

перспективи власної наукової 

діяльності. 

+         + +            +  + + 

 

 


