
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАКАЗ

№  В І П < А & .від » лютого 2015 р.

Про присвоєння додаткової 
педагогічної кваліфікації 
випускникам Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка

На виконання пункту 7 Перехідних та Прикінцевих положень Закону України 
«Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. (№ 1556Л/ІІ), керуючись нормами статей 
10, 29 і 62 названого закону, а також із урахуванням постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 2010 р. № 787 «Про затвердження переліку 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра», наказу 
МОНмолодьспорту України від 09.11.2010 р. № 1067, з метою забезпечення вимог 
щодо порядку присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації випускникам 
вищих навчальних закладів за освітніми рівнями «Бакалавр» і «Магістр»

наказую:

1. Встановити, що додаткові педагогічні кваліфікації можуть бути присвоєні (із 
внесенням відповідного запису до диплома і додатку до диплома) випускникам 
університету на підставі окремого рішення екзаменаційної комісії за тими 
спеціальностями, для яких можливість присвоєння педагогічної кваліфікації 
передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787:

- педагогічна кваліфікація «Вчитель ...» (назва дисципліни у відповідності до 
основної кваліфікації) - за освітнім рівнем бакалавра та магістра, освітньо- 
кваліфікаційним рівнем спеціаліста;
- педагогічна кваліфікація «Викладач ....» (назва дисципліни у відповідності до 
основної кваліфікації) - за освітнім рівнем магістра.

2. Визначити необхідною умовою присвоєння додаткової педагогічної 
кваліфікації вчителя виконання студентом під час навчання за рівнем бакалавра, 
магістра (спеціаліста) відповідної спеціальності вимог галузевого стандарту 
педагогічної освіти щодо психолого-педагогічної, методичної, інформаційно- 
технологічної та практичної підготовки в наступних обсягах:

- «Психологія» -  3,0 кредити ЄКТС, заключна форма контролю 
диференційований залік, навчальні заняття -  лекції і консультації;
- «Педагогіка та педагогічна майстерність» -  3,0 кредити ЄКТС, заключна 
форма контролю екзамен, навчальні заняття -  лекції, семінарські заняття і 
консультації;
- «Курс (назва дисципліни) у загальноосвітніх навчальних закладах та методика її 
викладання» -  3,0 кредити ЄКТС, заключна форма контролю екзамен, 
навчальні заняття -  лекції, практичні заняття і консультації; ;
- Педагогічна практика (виробнича практика на випускному курсі з відривом 
від навчання у загальноосвітньому навчальному закладі тривалістю не менш
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як 6 тижнів) -  6,0 кредитів ЄКТС, заключна форма контролю 
диференційований залік.

3. Визначити необхідною умовою присвоєння додаткової педагогічної 
кваліфікації викладача виконання студентом під час навчання за рівнем магістра 
відповідного напряму вимог галузевого стандарту педагогічної освіти щодо 
психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної та практичної 
підготовки в наступних обсягах:

- «Психологія вищої школи» -  3,0 кредити ЄКТС, заключна форма контролю 
диференційований залік, навчальні заняття -  лекції і консультації;
- «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача» -  3,0 
кредити ЄКТС, заключна форма контролю екзамен, навчальні заняття -  лекції, 
семінарські занятгя і консультації;
- «Методика викладання (назва дисципліни) у  в и щ и х  навчальних закладах» -  3,0 
кредити ЄКТС, заключна форма контролю екзамен, навчальні заняття -  лекції, 
практичні заняття і консультації;
- Асистентська практика (виробнича практика на випускному курсі із відривом 
від навчання у вищому навчальному закладі») -  6,0 кредитів ЄКТС, заключна 
форма контролю диференційований залік.

4. Передбачити врахування вимог цього наказу у запроваджуваних із 01 
вересня 2015 року навчальних планах відповідних спеціальностей.

За необхідності присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації вчителя 
студентам, які вже навчаються за відповідними напрямами/спеціальностями, 
факультети та інститути можуть ініціювати в установленому порядку внесення 
змін, передбачених пунктом 2 цього наказу, до раніше затверджених навчальних 
планів освітнього рівня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ректора університету від 
03.02.2012 р. № 65-32.

6. Зміст наказу довести до відома деканів факультетів, директорів інститутів, 
їхніх заступників, завідувачів кафедр, а також осіб, відповідальних за складання 
та оформлення навчальних планів та документів про освіту.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора Вугрова В.А.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ю̂
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