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Пояснювальна записка 

 

Становлення України як самостійної держави, її національне відродження 

та перехід до ринкових відносин кардинально впливають на роль спеціалістів з 

вищою освітою. Особливе місце серед них посідають майбутні педагоги як високо 

компетентні і всебічно освічені фахівці, рівень підготовки яких повинен 

забезпечити соціально-педагогічні потреби суспільства в умовах реалізації 

«Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті». 

Програма комплексного державного кваліфікаційного екзамену зі 

спеціальності 014 «Середня освіта (Здоров’я людини)» підготовлена  відповідно 

до нормативних вимог підготовки фахівців, викладених у законодавчих та 

нормативних документах про вищу освіту. Її зміст орієнтує студентів не тільки на 

творче засвоєння педагогічних знань, а й на вироблення в них умінь, навичок, 

компетенцій і бажання займатися самоосвітою, оволодівати новою інформацією, 

здатності використовувати здобуті знання на практиці. 

Отже, підготовка магістрів освітньо-професійної програми за спеціальністю 

014 «Середня освіта (Здоров’я людини)» передбачає, поряд з оволодінням 

знаннями про технологічні засоби організації освітнього процесу з дисциплін 

оздоровчого напряму, формування здатності до викладацької діяльності у ЗВО та 

подальшої наукової діяльності у галузі педагогіки початкової освіти.   

Орієнтація освітньої програми - освітньо-професійна, з академічною та 

прикладною орієнтацією, ґрунтується на сучасних наукових досягненнях вікової 

фізіології, психології (загальної та практичної), психодіагностики, психокорекції, 

психотерапії, педагогіки та валеології і орієнтована на можливість подальшої 

професійної та наукової кар`єри в галузі педагогічної та прикладної валеології, 

біології, практичної психології. Надає право вступу на навчання за освітньо-

науковою програмою підготовки PhD (доктор філософії з педагогіки, психології) 



 

 

Основний  фокус  освітньої програми та спеціалізації - загальна освіта з 

педагогіки та психології, біології людини та основ медичних знань, фахова 

підготовка з валеології та психології, поглиблена підготовка з питань психічного 

та фізичного здоров’я населення, загальна академічна підготовка. 

Спеціалізована освіта: психодіагностика, психокорекція, психотерапія та 

інші види психологічної допомоги людині у різних сферах: освіті, медицині, 

економіці, управлінні, спорті, юридичній психології, службах зайнятості, у сфері 

консультативних послуг тощо. 

 

Професійна підготовка магістрів освітньо-професійної програми зі 

спеціальності 014 «Середня освіта (Здоров’я людини)» передбачає опанування 

дисциплін, закладених в навчальному плані, загальним обсягом 99 кредитів ECTS 

та виконання 21 кредиту науково-дослідницької роботи і практики. Програмний 

матеріал усіх цих курсів входить до програми комплексного кваліфікаційного 

екзамену. Екзамен визначає рівень теоретичних знань студента магістратури та 

вміння практично їх застосовувати. Питання, включені до програми державного 

іспиту, мають міжпредметний характер,  який  повинні показати студенти у своїх 

відповідях. 

Відповідно до всіх навчальних дисциплін магістратури, з яких складаються 

державний кваліфікаційний екзамен, випускник повинен продемонструвати 

сформованість програмних компетенцій закладених в освітньо-професійній 

програмі підготовки фахівця:  

Інтегральна  компетентність 

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі професійної 

діяльності у галузі валеології та психології, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

Загальні  компетентності (ЗК) 

Випускник:  



 

 

ЗК 1 здатний використовувати знання та уміння, набуті у процесі вивчення 

предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел 

інформації; 

ЗК 2 здатний до пошуку та аналізу інформації з використанням різних джерел, у 

т. ч. результатів власних досліджень для використання у галузі освіти; 

ЗК 3 здатний до формування світогляду, розвитку людського буття, суспільства і 

природи, духовної культури; 

ЗК 4 здатний виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані 

рішення в професійній діяльності; 

ЗК 5 здатний до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування; 

ЗК 6 здатний спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей 

знань; 

ЗК 7 здатний до колективних дій та організації взаємодії в колективі; 

ЗК 8 здатний працювати в культурному середовищі для забезпечення успішної 

взаємодії у сфері науки та освіти; 

ЗК 9 здатний працювати самостійно, автономно діяти з позиції соціальної 

відповідальності, займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості; 

ЗК 10 здатний виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів 

якості, вміння управляти комплексними діями або проектами. 

Загальні компетентності закладу вищої освіти: 

ЗК11 дотримання етичних принципів і вимог, що визначають професійну 

поведінку і стосунки з людьми у суспільстві. 

ЗК12 вміння проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно-

орієнтованого характеру, що має на меті адаптацію до нової ситуації та 

досягнення порозуміння. 

ЗК13 здатність до писемної та усної комунікації українською мовою та принаймні 

однією з поширених європейських мов; уміння ясно висловлюватися, бути 

переконливим; навички міжособистісних стосунків; навички ефективного 

використання сучасних комунікаційних технологій 



 

 

ЗК14 здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз 

актуальних проблем науки та / або практики. 

ЗК15 здатність аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і 

прикладних досліджень. 

ЗК16 здатність здійснювати науково-дослідну роботу та критично оцінювати її 

результати, визначати перспективи подальших наукових розвідок. 

ЗК17 здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію. 

Фахові  компетентності спеціальності (ФК)  

Випускник: 

ФК1 здатний до організації наукового дослідження в галузі валеології, практичної 

психології на основі володіння технологією та процедурою наукового 

дослідження. 

ФК2 здатний використовувати під час виконання професійних завдань знання про 

природокористування, охорону навколишнього середовища, основні фактори 

довкілля та їх вплив на здоров’я людини;  

ФК3 здатний використовуючи під час виконання професійних завдань базові 

знання з біології, медицини та валеології оцінювати основні соціальні виклики 

щодо здоров’я дітей та молоді з метою проведення превентивної роботи; 

ФК4 здатний здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та ін.) з використанням науково 

верифікованих методів та технологій;  

ФК5 здатний організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері валеології та психології; 

ФК6 здатний формувати позитивну мотивацію до здорового способу життя на 

основі розвитку життєвих навичок, особистим прикладом утверджувати здоровий 

спосіб життя, повагу до принципів загальнолюдської моралі; 

ФК7 здатний налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими спільнотами, 

ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах;  



 

 

ФК8 здатність здійснювати базові процедури надання індивіду, групі, організації 

психологічної допомоги з використанням традиційних та інноваційних методів і 

технологій.; 

ФК9 здатний проводити оцінку та моніторинг рівня здоров’я, прогнозувати стан 

індивідуального та суспільного здоров’я; здійснювати індивідуальні і групові 

консультації з питань здорового способу життя, раціонального харчування, 

розробляти та супроводжувати індивідуальні оздоровчі системи, залучати дітей та 

молодь до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, надавати фізіотерапевтичні 

послуги в межах сформованих компетенцій. 

Загальні компетентності закладу вищої освіти: 

ФК10 здатний прогнозувати зміни і динаміку рівня розвитку та функціонування 

пізнавальної, мотиваційно-вольової сфери, самосвідомості, психомоторики, 

здібностей, характеру, темпераменту, функціональних станів, особистісних рис і 

акцентуацій в нормі і при психопатології. 

ФК11 здатний володіти навичками розробки проектів і заявок для участі в 

українських та міжнародних конкурсах з метою отримання фінансування для 

інноваційних послуг або розвитку наукових, дослідницьких контактів. 

ФК12 здатний оцінювати основні демографічні та епідеміологічні показники, 

значення і тенденції зміни основних детермінант, що чинять вплив на здоров’я у 

розрізі різних груп населення в Україні, Європейському регіоні та світі, 

застосовувати основні поняття та концепції епідеміології та статистики при 

плануванні, проведенні та інтерпретації результатів досліджень. 

ФК13 здатний організовувати заходи з нагляду за станом здоров’я населення з 

використанням міжсекторального підходу. 

ФК14 здатний здійснювати  викладання валеології у закладах освіти різного 

рівня, планувати та здійснювати заходи спрямовані на розбудову належного рівня 

здоров’я населення. 

ФК15 здатний конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні 

психологічні дослідження з використанням широкого кола якісних та кількісних 



 

 

методів та високоспеціалізованого, валідного і надійного психодіагностичного 

інструментарію. 

Крім того випускник має продемонструвати наступні програмні результати 

навчання: 

ПРН1 здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із 

різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

ПРН2 має елементарні знання методології виконання типових завдань, 

стандартів, нормативів, процедур, що використовуються в різних областях 

педагогічної, валеологічної та педагогічної діяльності; 

ПРН3 вміє розробляти просвітницькі матеріали та освітні і психологічні 

програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість; 

ПРН4 вміє узагальнювати результати власних наукових досліджень у формі 

наукових звітів різних форм (тез, статей, доповідей, презентацій);  

ПРН5 здатний аналізувати і вирішувати практичні питання та надавати 

професійні консультації в галузі валеології, психології; 

ПРН6 має знання особистісних та соціальних засад збереження та зміцнення 

індивідуального здоров’я. 

ПРН7 здатність описати з використанням термінології сучасні досягнення 

світової валеологічної, педагогічної, психологічної науки; вміння підбору та 

застосування валідного і надійного діагностичного інструментарію з подальшими 

обробкою, тлумаченням даних та формулюванням обґрунтованих висновків і 

рекомендацій. 

ПРН8 здатність до обробки та представлення інформації в усній та письмовій 

формі, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології. 

ПРН9 вміє організовувати освітній процес на рівні сучасних вимог у освітніх 

закладах різних рівнів акредитації.. 

ПРН10 здатність знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних 

ситуаціях, нести відповідальність за прийняті професійні рішення. 



 

 

ПРН11 навички міжособистісного спілкування та роботи в команді у процесі 

професійної діяльності. 

ПРН12 застосовує термінологію, засоби оцінки рівня складових здоров’я людини 

(фізичної, психічної, соціальної й духовної). 

ПРН13 знає, розуміє і застосовує у професійній діяльності теоретичні й 

методичні засади організації занять здоров’язбережувальної спрямованості в 

закладах освіти. 

ПРН14 вміє користуватися нормативно-правовими актами та нормативно-

технічною документацією у сфері психологічної, педагогічної, валеологічної та 

наукової діяльності. 

ПРН15 має знання закономірностей ефективної взаємодії та вміння їх 

реалізовувати у професійній діяльності, постійно вдосконалюючи свій 

професійний потенціал. 

ПРН16 знає і вміє використовувати основні методи і методики 

навчання і використовувати їх під час навчальної, наукової та виховної діяльності. 

ПРН17 вміння організовувати навчально-виховний процес та позаурочні, 

позаудиторні види діяльності. 

ПРН18 здатний будувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію, дотримуватися правил 

ефективної комунікації та норм професійної етики. 

ПРН19 має знання способів роботи з науковою інформацією зі спеціальних 

літературних джерел та мережі Інтернет. 

ПРН20 уміння коректно використовувати методи наукового дослідження 

відповідно до його завдань. 

ПРН21 здатність добирати діагностичний (валеологічний, педагогічний, 

психодіагностичний) інструментарій відповідно до завдань та змісту 

професійного завдання. 

ПРН22 має знання вимог до написання та оформлення наукових звітів, 

статей, магістерського дослідження. 

 



 

 

На підставі програми державного іспиту складаються (в умовах карантину) 

екзаменаційні тестові завдання закритого та відкритого типів та практичне 

завдання у системі Moodle. Відповіді студентів під час іспиту мають показати: 

глибину розуміння і викладу матеріалу, повноту висвітлення теоретичних основ 

проблеми, врахування та аналіз сучасних досліджень науковців та методистів; 

логіку побудови відповіді, зв’язок питання з іншими питаннями курсу та 

суміжними дисциплінами; зв'язок теоретичного матеріалу з практичною 

діяльністю навчального закладу; знання науково-методичної літератури, сучасних 

програм; ерудицію, обізнаність, культуру усного мовлення та рівень володіння 

державною мовою. 

При оцінюванні відповідей випускників магістратури враховуються 

наступні критерії: 

 

Складові іспиту, що підлягають оцінюванню 

 

 

Кількість балів  

1. Тестова перевірка знань у системі Moodle: 

   Включає питання з усіх дисциплін ОПП  

60 балів 

 

2. Практичне завдання  

  Включає виконання комплексного кваліфікаційного завдання, 

пов’язаного із методикою навчання дисциплін оздоровчого 

спрямування у старшій школі та закладах вищої освіти, 

впровадження у навчальний процес окремих технологій вивчення 

освітніх галузей у початковій школі. 

 

40 балів 

  

 

При оцінюванні відповідей на іспиті екзаменатори користуються такими 

вимогами та критеріями: 

Критерії оцінювання 

Кількість 

набраних 

балів 

Оцінка 

Рівень 

компете

нтності 

за 

нац.  

шкал

ою 

за 

ECTS 



 

 

Студент магістратури, що показав всебічне, 

систематичне та глибоке знання навчально-

програмного матеріалу; вміє вільно виконувати 

завдання, передбачені програмою, засвоїв основну та 

знайомий з додатковою літературою, яка 

рекомендована програмою; засвоїв взаємозв'язок 

основних понять в їх значення для набуття професії; 

проявив творчі здібності в розумінні, викладанні та 

використанні навчально-програмного матеріалу 

90-100 5 А 
Висо-

кий 

Студент магістратури показав повне знання 

програмного матеріалу; успішно виконав передбачені у 

програмі завдання та засвоїв літературу, яка 

рекомендована програмою; показав систематичний 

характер знань за спеціальністю, спроможний їх 

самостійного поповнювати та оновлювати в ході 

подальшої професійної самоосвіти 

80-89 

4 

 

В 

Достат-

ній 

 
Студент магістратури вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; вміє контролювати власну діяльність; 

добирати аргументи для підтвердження думок, але має 

несуттєві помилки 

70-79 С 

Студент магістратури значну частину теоретичного 

матеріалу відтворює на репродуктивному рівні; 

припускає суттєві помилки під час відповіді; вміє 

виконувати завдання, передбачені програмою; 

знайомий з основною літературою, яка рекомендована 

програмою 

65-69 

3 

D 

Середній 
Студент магістратури не дає конкретну вичерпну 

відповідь; відхиляється від питання на іспиті; не 

аргументує відповідь прикладами; не посилається на 

літературні джерела; відчуває труднощі при 

встановлені зв’язку між питаннями та їх практичній 

реалізації в управлінській практиці 

60-64 Е 

Студент магістратури володіє матеріалом на рівні 35-59 2 FX Низький  



 

 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу; має прогалини в знаннях  

основного програмного матеріалу; припускався 

суттєвих помилок у відповідях на питання 

Студент магістратури не засвоїв матеріал у межах 

програм курсів дисциплін за фахом, не може 

відтворити навчальний матеріал 

1-34 F 

 

Шкала оцінювання відповідей і якості виконання 

магістерської роботи при її захисті  

 Критерії оцінювання Кількість балів  

1. Загальне оформлення роботи 10  

2. Вступ  18  

 2.1. Актуальність 1  

 2.2. Об’єкт 1  

 2.3. Предмет 1  

 2.4. Гіпотеза 1  

 2.5. Наукова новизна 1  

 2.6. Практичне використання 1  

 2.7. Апробація результатів роботи (до 4-х 

наукових заходів) 

5  

 2.8. Публікації (до 3-х) 7  

3. І розділ. Теоретичний 7  

 3.1. Висвітлення теоретичних питань 4  

 3.2.Використання та посилання на 

першоджерела 

3  

4. IIрозділ. Практичний 25  

 4.1. Висвітлення власного доробку 15  

 4.2. Опис організації дослідження та оформлення 

результатів експерименту 

10  

5. Висновки 10  

6. Оформлення першоджерел 

 

5  

7. Додаткові матеріали 5  

8. Доповідь та відповіді на запитання 15  

Всього:  100   



 

 

Зі змістом програм дисциплін, включених до  державного кваліфікаційного 

екзамену для ОС «магістр» зі спеціальності 014 «Середня освіта Здоров’я 

людини»  випускник може ознайомитися на сайті кафедри медико-біологічних і  

валеологічних основ охорони життя та здоров’я. Кожна програма містить і список 

рекомендованої літератури ( https://fpp.npu.edu.ua/fakultet/struktura/kafedry/kafedra-

metodyk-ta-tekhnolohii-doshkilnoi-osvity-fpp-3/prohramy-ta-sylabusy-kafedry-

mbvoozhz ) 

 

 

 

https://fpp.npu.edu.ua/fakultet/struktura/kafedry/kafedra-metodyk-ta-tekhnolohii-doshkilnoi-osvity-fpp-3/prohramy-ta-sylabusy-kafedry-mbvoozhz
https://fpp.npu.edu.ua/fakultet/struktura/kafedry/kafedra-metodyk-ta-tekhnolohii-doshkilnoi-osvity-fpp-3/prohramy-ta-sylabusy-kafedry-mbvoozhz
https://fpp.npu.edu.ua/fakultet/struktura/kafedry/kafedra-metodyk-ta-tekhnolohii-doshkilnoi-osvity-fpp-3/prohramy-ta-sylabusy-kafedry-mbvoozhz

