
Зміни в ОП з 2020 на 2021 рік 

Проєкт 2021 (на 

основі ОП 2020) 

Пропозиція  2021 Примітка  

 Відділ якості: до складу групи 

розробників ввести вчителя інформатики 

В групу розробників введено 

Зиміну Л.О., вчителя 

інформатики КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №10 , м. Суми  

 

ЗК всього 12 Рецензент, д.пед.н. Прошкін В.В.: 

узгодити формулювання результатів 

навчання із прийнятим Професійним 

стандартом вчителя 

Змінена кількість (всього 5) 

та зміст ЗК, уточнено 

формулювання ПК, ПЗ, ПРА,  

Уточнено зміст відповідно 

введеного Професійного 

стандарту вчителя ЗЗСО 

Англійська мова (18 

кредитів) 

Рецензент, к.пед.н., вчитель-методист, 

голова циклової комісії бухобліку, 

фінансів та інформаційних технологій, 

Сумський коледж економіки і торгівлі 

Руденко Ю.О.: зменшити обсяг ОК 

«Англійська мова» 

Зменшено обсяг ОК 4 

Англійська мова (до 12 

кредитів) 

Зменшено кількість кредитів 

ОК 12 Комп 

математика (4 

кредити) 

ОК 18 Математичний 

аналіз з 

комп’ютерною 

підтримкою (4 

кредити) 

Рецензент, д.пед.н. Прошкін В.В.: 

об’єднати ОК 12 і ОК 18  та збільшити 

обсяг математичної підготовки 

Введено ОК 12 Вища 

математика з комп’ютерною 

підтримкою (з 8 до 12 

кредитів) 

Об’єднано та збільшено 

кількість кредитів на 

вивчення 

Інформатика в 

основній та 

початковій школі (6 

кредитів) в 3,4 

семестрах 

Рекомендація стейкґолдерів: розвести 

вивчення шкільного курсу інформатики 

для початкової школи і для основної, 

причому на «Навчальну педагогічну 

практику» вже йти з усвідомленням ШКІ 

початкової школи 

Враховано:  

ОК 15 Інформатика в 

початкові школі (3 кредити 

1семестр) та ОК 18 

Інформатика в основній 

школі (3 кредити 4 семестр) 

Розбито на дві дисципліни та 

розташовано в 1 та 4 

семестрах, замість3 та 4го.  

Кількість кредитів сумарно 

не змінилася 

Архітектура 

комп’ютера (5 

кредитів)  

Цифрове середовище 

ЗЗСО (6 кредитів) 

Група розробників: для врахування 

інших пропозицій зменшити обсяг ОК 

ОК 22 Архітектура 

комп’ютера (4 кредити)  

ОК 23 Цифрове середовище 

ЗЗСО (3 кредити) 

Зменшилася кількість 

кредитів з 5 до 4-х кред. 



Проєкт 2021 (на 

основі ОП 2020) 

Пропозиція  2021 Примітка  

Вибрані питання 

цифрових технологій 

Група розробників: для врахування 

інших пропозицій вилучити ОК і 

передбачити опанування БД при 

вивченні ЦТ 

Враховано  

Олімпіадні задачі з 

інформатики та ІТ (4 

кредити)  

Пропозиції студентів: збільшити обсяг 

ОК Олімпіадні задачі з інформатики та 

ІТ 

Збільшено: ОК 28 Олімпіадні 

задачі з інформатики та ІТ (з 

4-х до 5,5 кредитів) 

 

Практична підготовка 

разом 22,5 кредити 

Рецензент, Котлярова Ю.О., директор 

КУ «Міський міжшкільний навчально-

виробничий комбінат» Сумської міської 

ради: збільшити обсяг практики 

Практична підготовка разом 

30 кредитів 

1) Збільшено обсяг 

практик загалом;  

2) введено 

пропедевтичну 

практику з 

інформатики та 

методики навчання  

 


