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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» і 

«Про вищу освіту», ґрунтується на засадах постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності» із змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018, підзаконних нормативних 

актів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо розроблення 

освітніх програм, вимог Національного агентства забезпечення якості вищої 

освіти щодо порядку акредитації освітніх програм.  

1.2. Окрім загальнодержавної нормативної бази в Положенні було 

використано, проаналізовано (за необхідності – інтерпретовано відповідно до 

особливостей та специфіки діяльності Університету) інформацію з відкритих 

джерел електронних ресурсів – сайтів (включаючи нормативну базу) 

вітчизняних і закордонних закладів вищої освіти, національних та міжнародних 

установ і асоціацій, рекомендацій Міністерства освіти і науки України для 

закладів вищої освіти щодо розробки освітніх програм, порядку їх оновлення та 

процедур моніторингу якості їх реалізації. 

1.3. Основні визначення, що використані у Положенні, наводяться у 

тлумаченні чинного законодавства України. 

1.4. Освітні програми Університету мають визначати зміст освіти, який 

сприяє взаєморозумінню та співпраці між людьми незалежно від расової, 

національної, етнічної, релігійної та соціальної приналежності, а також 

враховувати різноманітність світоглядних підходів, сприяти реалізації права 

здобувачів вищої освіти (далі – здобувачі) на вільний вибір траєкторії навчання, 

забезпечувати розвиток здібностей кожної людини, формувати та розвивати її 

як особистість згідно з прийнятими у суспільстві духовно-моральними і 

соціокультурними цінностями. 

1.5. В Університеті освітні програми мають використовуватися: 

– для розроблення навчальних планів, програм освітніх компонентів 

(навчальних дисциплін та практик); 

– для розроблення засобів діагностики якості їх реалізації та надання 

освітніх послуг;  

– для визначення змісту освіти в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– для проведення підсумкової атестації випускників Університету; 

– під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм з певної 

спеціальності; 

– під час моніторингу якості освітньої діяльності щодо реалізації 

освітньої програми зі спеціальності; 

– професійної орієнтації абітурієнтів та здобувачів. 
Тексти всіх освітніх програм, що реалізуються в Університеті, 

оприлюднюються на офіційному сайті в розділі «Освітня діяльність», а їх описи 

– на сторінці Приймальної комісії. 
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2. Класифікація освітніх програм, що реалізуються в Університеті 

 

2.1. В Університеті в рамках однієї спеціальності може реалізовуватися 

декілька освітніх програм. Прикладна орієнтація освітньої програми 

обумовлена специфікою організації освітнього процесу, суттєвими 

особливостями її предметної сфери, переліком програмних компетентностей, 

освітніх компонентів та програмних результатів навчання. 

2.2. За належністю (місцем реалізації) та організаційними формами 
освітні програми можуть поділятися на: 

– факультетські, які реалізуються в одному підрозділі Університету; 

– університетські, що реалізуються паралельно в двох і більше 

підрозділах Університету; 

– спільні, що реалізуються Університетом спільно з іншими закладами 

вищої освіти, у т. ч. зарубіжними. 

Особливим видом спільних програм є програми подвійних дипломів, що 

передбачають видачу здобувачам вищої освіти, які успішно виконали 

навчальний план та пройшли атестацію, дипломів двох партнерів-учасників 

реалізації спільної освітньої програми. 

2.3. За змістом освітні програми, що реалізуються в Університеті, 

поділяються відповідно до рівнів вищої освіти: освітньо-професійні програми 

підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр». 

2.4. За визнанням відповідності певним нормам якості освітньої 

програми можуть бути акредитованими (мають державну акредитацію), 

сертифікованими (які мають сертифікати відповідності різних українських 

та/або міжнародних професійних організацій і сертифікаційних центрів), які 

мають внутрішні документи визнання та/або оцінки якості. 

2.5. Освітня програма розробляється на підставі затвердженого 

Міністерством освіти і науки України стандарту вищої освіти для відповідного 

рівня вищої освіти за певною спеціальністю. У разі відсутності затвердженого 

стандарту – за проектом стандарту для відповідного рівня вищої освіти певної 

спеціальності або на підставі норм визначених Національною рамкою 

кваліфікацій та діє як тимчасовий документ до затвердження відповідного 

стандарту. 

Прийняття або внесення змін до чинного стандарту вищої освіти є 

підставою для перегляду існуючої або розроблення нової освітньої програми. 

2.6. Навчання за освітньою програмою проводиться за денною та/або 

заочною (заочно-дистанційною) формами. У разі організації різних форм 

навчання структура, обсяг, зміст освітньої програми за певним рівнем вищої 

освіти мають бути ідентичними. Ті ж самі умови виконання норм освітніх 

програм у разі навчання за різними термінами. 

2.7. Освітня програма розробляється та/або оновлюється (проєктною 

та/або робочою) групою, яку очолює Гарант, призначений наказом ректора 

Університету. 
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3. ПРИЗНАЧЕННЯ ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО 

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ 

 

3.1. Гарант освітньої програми – науково-педагогічний працівник, який 

має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою до 

освітньої програми спеціальністю та є штатним працівником Університету. 

Гарант освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні повинен мати 

стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 5 років. Гарант 

освітньої програми на другому (магістерському) рівні повинен мати стаж 

науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років. Гарант несе 

відповідальність за якість освітньої програми та періодично звітує перед 

Вченою радою Університету щодо стану її реалізації. 

3.2. До видання відповідного наказу обов’язки Гаранта освітньої 

програми, як правило, покладаються на керівника проєктної групи або 

завідувача випускової кафедри, якщо він не виступає Гарантом іншої освітньої 

програми.  

3.3. Пропозиції щодо кандидатури Гаранта освітньої програми певної 

спеціальності відповідного рівня вищої освіти вперше подається керівником 

проєктної групи з числа членів проєктної групи та/або представників 

випускової кафедри та вноситься на затвердження Вченої ради Університету. 

Пропозиції щодо зміни Гаранта освітньої програми певної спеціальності 

відповідного рівня вищої освіти подаються завідувачем випускової кафедри 

спеціальності та вноситься на затвердження Вченої ради Університету.  

3.4. Гарант освітньої програми відповідає за забезпечення якості освітньої 

програми та освітньої діяльності щодо її реалізації. Основними завданнями 

гаранта є:  

3.4.1. Забезпечення відповідності змісту освітньої програми стандарту 

вищої освіти;  

3.4.2. Загальне керівництво змістом освітньої програми: актуалізація 

варіативної компоненти у відповідності до потреб ринку праці, вимог 

роботодавців та здобувачів, програм міжнародної академічної мобільності;  

3.4.3. Організація заходів, спрямованих на отримання зворотного зв’язку  

стейкхолдерів, актуалізація освітньої програми з урахуванням вимог ринку 

праці та сучасних тенденцій розвитку освіти.  

3.5. Функції Гаранта щодо розроблення освітньої програми: 

3.5.1. Координація роботи членів робочої групи з розроблення освітньої 

програми, навчального плану та навчально-методичного забезпечення освітніх 

компонент освітньої програми;  

3.5.2. Забезпечення відповідності змісту освітньої програми стандарту 

вищої освіти для певного рівня та відповідної спеціальності. 

3.6. Функції Гаранта щодо реалізації освітньої програми:  

3.6.1. Координація діяльності структурних підрозділів Університету щодо 

актуалізації змісту освітньої програми з урахуванням пропозицій 

стейкхолдерів, здобувачів, тенденцій розвитку спеціальності, галузевого та 
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регіонального ринку праці, а також досвіду вітчизняних та іноземних закладів 

вищої освіти в реалізації аналогічних освітніх програм; 

3.6.2. Координація заходів, спрямованих на просування та презентацію 

освітньої програми на ринку освітніх послуг;  

3.6.3. Контроль та оперативне корегування даних щодо кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення реалізації освітньої програми певного 

рівня вищої освіти з відповідної спеціальності в Єдиній державній електронній 

базі з питань освіти (ЄДЕБО), та інформації на офіційному сайті Університету.  

3.7. Функції Гаранта щодо забезпечення та контролю якості підготовки 

здобувачів вищої освіти:  

3.7.1. Контроль та координація заходів щодо забезпечення якості 

навчально-методичного забезпечення освітньої програми;  

3.7.2. Контроль за дотриманням Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності щодо кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, 

інформаційного забезпечення освітньої програми;  

3.7.3. Ініціювання обговорення актуальності та самооцінювання освітньої 

програми, проведення планових процедур внутрішнього контролю якості з 

метою удосконалення освітньої програми; надання пропозицій щодо 

покращення матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітньої 

програми; 

3.7.4. Контроль та удосконалення практичної складової в освітньому 

процесі шляхом організації співробітництва з роботодавцями щодо 

проходження практичної підготовки та подальшого працевлаштування;  

3.7.6. Взаємодія з навчально-методичним відділом та сектором 

забезпечення якості вищої освіти з питань проведення заходів та процедур 

оцінки якості освіти та освітньої діяльності; 

3.7.7. Контроль своєчасного оприлюднення на офіційному сайті 

Університету інформації щодо стану реалізації освітньої програми.  

3.8. Функції Гаранта щодо акредитації освітньої програми:  

3.8.1. Організація та загальне керівництво підготовкою відомостей про 

самооцінювання освітньої програми та розміщення їх на офіційному сайті 

Університету;  

3.8.2. Передача до Національного агентства забезпечення якості освіти 

(далі – Агентство) відомостей про самооцінювання освітньої програми та 

супроводжувальних документів;  

3.8.3. Узгодження та розміщення на офіційному сайті Університету 

програми виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи; 

3.8.4. Виконання функцій контактної особи від Університету з питань, 

пов’язаних з акредитацією освітньої програми;  

2.8.5. Ознайомлення та розміщення на офіційному веб-сайті Університету 

звіту групи експертів за результатами акредитаційної експертизи освітньої 

програми;  

3.8.6. Участь (за необхідності) у засіданнях галузевої експертної ради та 
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засіданнях Агентства, під час яких розглядається відповідна акредитаційна 

справа.  

3.9. Вищезазначені функції Гарант виконує в межах робочого часу 

науково-педагогічного працівника, що відображається у його індивідуальному 

плані роботи у розділі «Організаційна робота». Виконана робота 

підтверджується рішенням відповідної кафедри та декана факультету.  

3.10. В межах виконання своїх функцій Гарант має право:  

3.10.1. Вносити пропозиції щодо затвердження, перегляду або оновлення 

освітньої програми та навчального плану для відповідного рівня вищої освіти 

та спеціальності;  

3.10.2. Вносити обґрунтовані пропозиції щодо формування та зміни 

кадрового складу науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній 

процес з дисциплін загальної та професійної підготовки, передбачених 

освітньою програмою;  

3.10.3. Приймати участь у визначенні умов прийому на навчання за 

освітньою програмою, реалізації освітньої програми, розробці навчальних 

планів, робочих навчальних планів, програм практик та інших документів щодо 

інформаційного, методичного та кадрового забезпечення освітньої програми; 

3.10.4. Брати участь у засіданнях екзаменаційних комісій з атестації 

здобувачів вищої освіти, які навчаються за відповідною освітньою програмою;  

3.10.5. Бути присутнім та висловлювати свою думку на засіданнях 

робочих груп, випускових кафедр, Вченої ради Університету, на яких 

розглядаються питання, що стосуються або можуть вплинути на реалізацію 

освітньої програми;  

3.10.6. Вносити пропозиції щодо заохочення науково-педагогічних 

працівників, які задіяні в реалізації відповідної освітньої програми та 

показують позитивні результати у педагогічній, науковій та організаційній 

роботі;  

3.10.7.  Отримувати від будь-якого структурного підрозділу Університету 

інформацію стосовно реалізації освітньої програми та заповнення відомостей 

(звіту) самооцінювання освітньої програми; 

3.10.8. Презентувати освітню програму на заходах регіонального, 

всеукраїнського та міжнародного рівня.  

3.11. В межах виконання своїх функцій Гарант зобов’язаний:  

3.11.1. Здійснювати періодичний моніторинг якості освітньої програми та 

освітньої діяльності щодо її забезпечення;  

3.11.2. Визначати зміст освітньої програми та заходи щодо підвищення 

якості навчання за результатами оцінювання якості освіти (опитування 

учасників освітнього процесу), об’єктивних змін інфраструктурного, кадрового 

характеру та/або інших ресурсних умов реалізації освітньої програми;  

3.11.3. Дотримуватися норм етичної поведінки, академічної 

доброчесності та запобігання виникненню конфліктних ситуацій на усіх етапах 

реалізації освітньої програми та здійснювати заходи щодо забезпечення 

дотримання цих норм усіма учасниками освітнього процесу. 
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4. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

4.1. На підставі існуючої/знову отриманої ліцензії на право проведення 

освітньої діяльності з підготовки фахівців певного рівня вищої освіти за певною 

спеціальністю, Університет (за згодою Вченої ради щодо розширення освітньої 

діяльності) розробляє освітню програму, для чого навчально-методичний відділ 

здійснює такі організаційні заходи: 

– готує проект наказу про призначення Гаранта освітньої програми; 

– разом із Гарантом формує склад проєктної групи для розроблення 

освітньої програми, до якої входять науково-педагогічні працівники, здобувачі, 

представники роботодавців (за згодою). 

4.2. Проєктна група визначає (або приймає раніше декларовану) назву 

освітньої програми та формулює відповіді, пояснення, характеристики до 

складових затвердженої форми освітньої програми (додаток 1). 

4.3. Проєктна група під час розроблення освітньої програми повинна 

забезпечити збалансованість, раціональне призначення кредитів, здатність 

здобувачів опанувати окремі дисципліни (освітні компоненти) та всю освітню 

програму, вклавшись у визначений час, повноту документального, кадрового, 

інформаційного та іншого забезпечення освітньої програми і відповідність 

освітньої програми стандарту вищої освіти та Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності. 

4.4. Процес розроблення, реалізації, моніторингу та перегляду освітньої 

програми документується навчально-методичним відділом в портфоліо 

освітньої програми – зібранні усіх матеріалів, напрацьованих проєктною 

групою. Перелік складових такого портфоліо визначає гарант освітньої 

програми. До портфоліо обов’язково включають освітню програму та додатки 

до неї; відомості за формами, передбаченими відповідними додатками до 

Ліцензійних умов. Крім того, до складу портфоліо включаються інші 

документи, напрацьовані проєктною групою (довідки, аналітичні звіти, таблиці, 

опитувальні листи та ін.). 

4.5. Структура освітньої програми:  

– профіль освітньої програми;  

− перелік освітніх компонентів освітньої програми;  

– структурно-логічна схема вивчення освітніх компонентів;  

− матриця відповідності програмних компетентностей програмним 

результатам навчання освітньої програми;  

− матриця відповідності програмних компетентностей освітнім 

компонентам освітньої програми;  

− навчальний план; 

− навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін;  

− програми практик;  

− документи і матеріали, що регулюють зміст і реалізацію освітнього 

процесу;  

− оціночні засоби (комплекти тестів, комплексних завдань, розміщених на 
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паперових та електронних носіях).  

4.6. Характеристика структурних елементів освітньої програми.  

4.6.1. Профіль програми визначає характерні риси освітньої програми, 

місце освітньої програми в освітньому просторі, співвідношення її з тематикою 

наукових досліджень з метою полегшення її розуміння зацікавленими 

сторонами: вступниками, здобувачами вищої освіти, роботодавцями, 

дослідниками, науково-педагогічними-працівниками, випускниками, 

професіоналами, керівниками вищих навчальних закладів (наукових установ), 

органами ліцензування та акредитації тощо. Профіль програми включає такі 

елементи:  

‒ титульний аркуш;  

‒ передмова: розробники програми; затвердження програми Вченою 

радою Університету; інформація про врахування пропозицій зацікавлених 

сторін; 

‒ загальна характеристика: повна назва вищого навчального закладу; 

рівень вищої освіти; ступінь, що присвоюється; назва галузі знань; назва 

спеціальності; офіційна назва програми; орієнтація програми; тип диплома та 

обсяг програми; опис предметної сфери; основний фокус програми та 

прикладної орієнтації; форми навчання; освітня кваліфікація, що присвоюється; 

кваліфікація в дипломі; особливості та відмінності; акредитація; цикл/рівень; 

передумови; мова(и) викладання;  

‒ мета освітньої програми; 

‒ працевлаштування та академічні права: придатність до 

працевлаштування; подальше навчання;  

‒ освітнє середовище: викладання та навчання; оцінювання;  

‒ атестація здобувачів: форми атестації; вимоги до кваліфікаційної роботи 

(за наявності);  

‒ програмні компетентності: інтегральна, загальні, спеціальні (фахові);  

‒ програмні результати навчання: когнітивна сфера; афективна сфера; 

психомоторна сфера;  

‒ ресурсне забезпечення реалізації програми: характеристика кадрового 

забезпечення; характеристика матеріально-технічного забезпечення; 

характеристика навчально-методичного забезпечення; характеристика 

інформаційного забезпечення;  

‒ основні компоненти освітньої програми;  

‒ академічна мобільність: національна кредитна мобільність; міжнародна 

кредитна мобільність; навчання іноземних здобувачів вищої освіти;  

‒ вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти: принципи та процедури забезпечення якості освіти; моніторинг та  

періодичність перегляду освітньої програми; публічність інформації про 

освітню програму; запобігання та виявлення академічного плагіату;  

‒ вимоги професійних стандартів (у разі їхньої наявності – повна назва 

професійного стандарту) 

4.6.2. Перелік освітніх компонентів освітньої програми відображає її 
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розподіл на окремі освітні компоненти та логічну послідовність їх вивчення, які 

можуть складатися з одного або кількох модулів, інших типів складових 

навчального курсу, практики (навчальна, виробнича, за фахом, переддипломна 

тощо) та інших відповідних навчальних заходів. Перелік включає назви 

навчальних дисциплін, практик, курсових і кваліфікаційних робіт та їх обсяг у 

кредитах ЄКТС з розподілом за навчальними семестрами.  

4.6.3. Матриця відповідності програмних компетентностей програмним 

результатам навчання освітньої програми є відображенням структурно-

логічних зв’язків між програмними компетентностями і запланованими 

програмними результатами навчання. Матриця відповідності програмних 

компетентностей освітнім компонентам освітньої програми є відображення 

структурно-логічних зв’язків між змістом освітньої програми (результатами її 

освітніх компонентів) і запланованими програмними компетентностями.  

4.6.4. Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст 

навчання та регламентує організацію освітнього процесу за освітньою 

програмою. Навчальний план визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у 

кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення 

навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і 

підсумкового контролю здобувачів вищої освіти. У навчальному плані 

виділяють обсяг роботи здобувачів вищої освіти у взаємодії з науково-

педагогічним працівником (за видами навчальних занять) та самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти в академічних годинах. Для кожної дисципліни і 

кожногго виду практики вказують форму поточного і підсумкового контролю.  

4.6.5. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми 

складається з навчально-методичних комплексів дисциплін, програм всіх видів 

практик, конспектів лекцій, електронних навчальних курсів, підручників та 

навчальних посібників. Навчально-методичне забезпечення розробляються 

відповідними кафедрами Університету і затверджується згідно з чинними 

внутрішніми нормативними актами Університету в цій сфері.  

Програма атестації здобувачів вищої освіти розкриває зміст і форми 

організації всіх видів підсумкових випробувань випускників освітньої 

програми, що дають змогу встановити відповідність засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти. Програма розробляється гарантом спільно з 

випусковою  кафедрою і затверджується відповідно до чинних внутрішніх 

нормативних актів Університету в цій сфері.  

Навчально-методичне забезпечення розробляється для всіх дисциплін 

(нормативні та вибіркові), передбачених навчальним планом, затверджується, 

оновлюється і оприлюднюється згідно з чинними внутрішніми нормативними 

актами Університету в цій сфері.  

4.6.6. Документи і матеріали, що регулюють зміст і реалізацію 

освітньої програми складаються з внутрішніх нормативних та методичних 

документів Університету, що розміщені на сайті у розділі «Інформаційна 

відкритість».  
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5. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

5.1. Освітня програма є офіційним документом Університету. Для 

здобуття такого статусу освітня програма підлягає обов’язковій процедурі 

громадського обговорення, розгляду та схвалення Вченою радою та введення в 

дію відповідно до правил, що визначені Університетом. 

5.2. Введення в дію освітньої програми відбувається за наступними 

етапами: 

5.2.1. Розроблений документ (проект освітньої програми) Гарант надає на 

обговорення випусковій кафедрі. Колектив кафедри обговорює проєкт освітньої 

програми на предмет відповідності: 

– концепції освітньої діяльності за відповідною спеціальністю, заявленій 

під час ліцензування останньої, або існуючому стратегічному плану розвитку 

Університету; 

– вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

– думки стейкхолдерів щодо актуальності освітньої програми та 

заявлених результатів навчання. 

Також кафедра визначає унікальність змісту програми, потребу фахівців 

для галузі, зв’язок з освітніми програмами інших рівнів вищої освіти за 

спеціальністю, відсутність повторів у змісті освітньої програми, гарантованість 

кадрового та матеріально-технічного забезпечення тощо. 

Освітню програму затверджує кафедра на своєму засіданні. 

 5.2.2. Затверджений кафедрою проєкт освітньої програми Гарант подає на 

погодження до навчально-методичного відділу, сектору забезпечення якості 

освіти, які розглядають документ на предмет відповідності рекомендаціям 

Національного агентства забезпечення якості освіти щодо її форми, норм за 

показниками валідності тощо. Начальник навчально-методичного відділу 

погоджуює проєкт освітньої програми. 

5.2.3. Проєкт освітньої програми оприлюднюється для громадського 

обговорення протягом місяця на сайті Університету.  

У цей період часу проєктна група на чолі з Гарантом забезпечує 

обговорення проекту освітньої програми серед здобувачів, представників 

роботодавців – підприємств, установ та закладів відповідної галузі, отримує 

відповідні відгуки (зауваження, підтримку, побажання і т. н.), документально 

підтверджує процес обговорення (наявність протоколів спільних засідань, 

форумів, відгуків, анкетування тощо). 

5.2.4. Освітня програма із додатковими документами (результатами 

обговорення) подається на розгляд та затвердження Вченій раді Університету.  

5.2.5. Рішення Вченої ради вводиться в дію Вченою радою наказом 

ректора, проєкт якого готує навчально-методичний відділ. 
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6. ПЕРЕГЛЯД (УДОСКОНАЛЕННЯ) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

6.1. Чинну, затверджену освітню програму переглядають щонайменше 

2 рази у термін її дії, останній раз – не пізніше ніж за один семестр до 

завершення існуючої редакції. Підставою до перегляду та оновленню освітньої 

програми можуть виступати: 

– ініціатива і пропозиції Гаранта освітньої програми та науково- 

педагогічних працівників, здобувачів та/або дорадчих органів; 

– об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру та/або інших 

ресурсних умов реалізації освітньої програми. 

6.2. Якщо аналіз інформації про стан реалізації освітньої програми 

показує розбіжність між очікуванням і фактом (передбаченим навантаженням і 

часом, який фактично необхідний більшості здобувачів для досягнення 

визначених результатів навчання, переліком компонент і забезпеченням 

результатів навчання, або заходами та методами навчання й викладання і т. ін.), 

це може викликати потребу в оновленні та навіть перепроектуванні освітньої 

програми та її освітніх компонент, не менш ніж на 30 %. 

Перегляд необхідно виконати якомога швидше, не створюючи проблем 

для тих, хто в цей час навчається за програмою. 

6.3. Для аналізу якісних показників освітньої програми дуже важливою 

є інформація, що отримує Гарант на підставі опитування стейкхолдерів про їхнє 

бачення щодо реалізації освітньої програми, здобутих результатів, пропозицій 

до поліпшення якості освіти тощо. Питання, що можуть бути використані для 

проведення опитувань (традиційне анкетування, електронне з використанням 

ззасобів телекомунікаційних технологій) наведені у додатку 2.  

6.4. Основою для доопрацювання та оновлення освітньої програми 

виступають результати аналізу великого масиву інформації, що накопичує 

Гарант та випускова кафедра (результати екзаменаційних сесій, самостійної 

роботи здобувачів, підсумкової атестації, відгуки роботодавців, результати 

працевлаштування, кар’єрного росту випускників, нових технологій в галузі, 

використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі тощо). 

Для акредитації освітньої програми подання результатів опитування 

стейкхолдерів є обов’язковою умовою та позитивним чинником в оцінюванні 

документа. 

6.5. Обговорення та затвердження переглянутої (удосконаленої) 

освітньої програми здійснюється за процедурою, визначеною в розділі 4 даного 

Порядку. 

 

7. СКАСУВАННЯ (ЗАКРИТТЯ) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

7.1. Освітня програма може бути виключена з переліку освітніх програм, 

що реалізуються Університетом, з ініціативи: 

– факультету в разі обґрунтованої відмови від її реалізації; 

– Університету (приймальної комісії) в разі відсутності набору 
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вступників на освітню програму упродовж 2 років після закінчення навчання 

останнього курсу; 

– у разі перетворення освітньої програми. У такому випадку освітня 

програма проходить затвердження як нова; 

– Університету (навчально-методичного відділу або сектору 

забезпечення якості освітньої діяльності), якщо в результаті будь-якої із 

процедур внутрішнього або зовнішнього оцінювання якості освітньої програми 

отримано висновки про низьку якість її реалізації. 

7.2. Рішення про виключення освітньої програми з числа освітніх 

програм, що реалізуються Університетом, приймає Вчена рада Університету. 

 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

8.1. Опис освітніх програм, що реалізуються Університетом, 

розміщуються на сайті Університету на сторінці приймальної комісії. Повний 

зміст освітніх програм розміщується на сайті Університету на сторінці «Освітня 

діяльність/Освітні програми». 

8.2. Відповідальними за формування і зберігання електронних версій та 

паперових документів, які становлять портфоліо освітньої програми, є її Гарант 

та Навчально-методичний відділ. 

8.3. Відповідальним за повноту й своєчасність розміщення інформації 

про освітню програму на сайті Університету та в ЄДЕБО є Гарант і 

відповідальний секретар приймальної комісії. 

8.4. Норми Положення набирають чинності з дня введення в дію рішення 

Вченої ради наказом ректора Університету. 

 
 
 

Начальник 

навчально-методичного відділу     Олена АКІМОВА 
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ДОДАТОК 1 
 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД 

«ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

СХВАЛЕНО  

Вченою радою  

ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний 

університет»  

Голова Вченої ради 

___________ Володимир ТОРЯНИК  

 

протокол від «___»___20__, № ____ 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

В.о. ректора 

ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний 

університет» 

 

_____________Олег КИРИЧЕНКО 

 

наказ від «___»___20___, № _______ 

 

 

 

ОСВІТНЬО- ______________________________ ПРОГРАМА 
(професійна/наукова) 

___________________________________________________________________ 
(назва освітньої програми) 

 

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР / МАГІСТР  

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ  

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ  

 

 

Введено в дію наказом  

від ___.___.20__ №__ 
 

 

 

Дніпро, 20___ 
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АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

освітньої програми _______________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 (назва освітньої програми) 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(рівень вищої освіти) 

 
 

1. Випускова кафедра __________________________________________ 

 __.__.20_____ протокол №_____ 

Завідувач кафедри  _____________   ________________ 
       (підпис)     (ім’я, прізвище) 

 

2. Навчально-методичний відділ  

 __.__.20_____  

Начальник    _____________   ________________ 
       (підпис)     (ім’я, прізвище) 

 

3. Факультет ____________________________________________________ 

 

Декан    _____________   _______________ 
       (підпис)     (ім’я, прізвище) 

4. Вчена рада  

__.__.20_____ протокол №_____ 

 

Голова Вченої ради  _____________   ________________ 
       (підпис)     (ім’я, прізвище) 

 

5. Студентська рада  

__.__.20_____ протокол №_____ 

 

Голова Студентської ради _____________   ________________ 
       (підпис)     (ім’я, прізвище) 
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ПЕРЕДМОВА 

освітньої програми 
__________________________________________________________________________________________ 

 (назва освітньої програми) 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(рівень вищої освіти) 

ВНЕСЕНО: 

 
Кафедрою 

_______________________________________________________________________ 

__.__.20_____ протокол №_____ 
 

Завідувач кафедри   ________________   __________________ 
(підпис)     (ім’я, прізвище) 

 

Розробники програми: 

1. _________________________________________________________ – гарант 
 (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

         _____________________ 
 (підпис) 

2. ___________________________________________________________  
 (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

         _____________________ 
 (підпис) 

3. ___________________________________________________________  
 (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

         _____________________ 
 (підпис) 

4. ___________________________________________________________  
 (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

         _____________________ 
 (підпис) 

5. ___________________________________________________________  
 (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання) 

         _____________________ 
 (підпис) 

 

 

Рецензенти
1
: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

 

  

                                        
1 до освітньої програми потрібно надати відгуки (рецензії) від різних стейкхолдерів: здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних працівників інших кафедр, закладів вищої освіти, роботодавців тощо. У разі оновлення 

ОП, внесення змін і т. ін. надати певні пояснення: причини, прийняті рішення, основний зміст змін. 
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І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

1.1. Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти 

Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний 

університет» 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Вказується ступінь вищої освіти та повна назва кваліфікації мовою 

оригіналу, які присуджуються на основі успішного завершення даної 

освітньої програми. Кваліфікація визначається згідно зі статтею 5 

Закону України «Про вищу освіту» і складається з інформації про 

здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію 

(за наявністю) 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Приклад: 
«Право» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Тип диплому – одиничний, подвійний, спільний. (див. Закон України 

«Про вищу освіту» ст. 7) Обсяг вказується в кредитах ЄКТС Приклад: 

Диплом магістра, одиничний, кредитів ЄКТС – 90 

Диплом бакалавра, одиничний, кредитів ЄКТС – 240 

Наявність 

акредитації 

Подається інформація про акредитацію освітньої програми (або 

спеціальності, згідно з наказом МОН від 30.10.2017 № 1432) 

Вказується: 

назва організації, яка надала сертифікат; 

період акредитації та термін дії сертифікату. 
 

Приклад: Міністерство освіти і науки України, 5 років, 01.07.2023 

Сертифікат УП № 04001479 

Див. за посиланням 

https://dgu.edu.ua/files/images/documents/udocs/053m.jpg 

Рівень Приклад: 

НРК України - 7 рівень / перший (бакалаврський) рівень або 

НРК України - 8 рівень / другий (магістерський) рівень або 

НРК України - 9 рівень / третій (освітньо-науковий) рівень 

Передумови Вимоги щодо попередньої освіти. Чи можливий вступ з освітою за 

іншою спеціальністю/освітньою програмою. За необхідності 

вказується, що обмежує перехід на дану освітню програму. 

Приклади: 

Наявність повної загальної середньої освіти. 

Вимоги до вступу визначаються правилами прийому на здобуття ОС 

бакалавра. 

або 

Наявність 7 рівня освіти НРК (першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти). Вимоги до вступу визначаються правилами прийому на 

здобуття ОС магістр. 

Мова(и) 

викладання 

Українська мова 

В окремих випадках (за заявами здобувачів вищої освіти) можливе 

викладання англійською мовою. 
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Термін дії 

освітньої 

програми 

Вказується термін дії освітньої програми до її наступного планового 

оновлення. Цей термін не може перевищувати періоду акредитації. 

Кожні 2-3 роки за результатами аналізу якості освіти і опитувань 

здобувачів, працедавців, Гарантом освітньої програми здійснюються 

доповнення, оновлення за відповідними процедурами. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми на офіційному 

сайті Університету 

1.2. Мета освітньої програми 

Коротко (одне-два речення) описується ціль освітньої програми (див. стандарт вищої 

освіти зі спеціальності). Як корелюється надана інформація зі стратегією розвитку 

Університету? Чи забезпечують ресурси Університету заявленим цілям, чи враховані 

позиції стейкхолдерів тощо. 

Чи є аналоги у інших закладах вищої освіти (унікальність заявленої освітньої програми)? 1.3. Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область  

(галузь знань, 

спеціальність) 

 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна / освітньо-наукова 

Відповідно до МСКО освітньо-професійна програма може мати 

академічну або прикладну орієнтацію. Доцільно коротко 

охарактеризувати орієнтацію та професійні акценти 

Основний фокус 

освітньої 

програми . 

Чи має галузевий 

контекст чи 

тенденції 

розвитку 

спеціальності? 

Загальна / спеціальна освіта в галузі / предметній області / 

спеціальності.  

Ключові слова, специфіка, унікальність програми, позиції 

потенціальних стейкхолдерів, чи передбачені досягнення в контексті 

підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою. 

Особливості 

програми 
Сучасний стан розвитку науки? Ринок праці? 

Наприклад: обов’язковий семестр міжнародної мобільності; 

реалізується англійською мовою; вимагає спеціальної підготовки та 

організації практичної складової тощо. 

Також можуть вказуватися узгодженість даної освітньої програми із 

програмами іноземних країн, експериментальний характер освітньої 

програми та інші особливості, які надає Закон України “Про вищу 

освіту” в контексті академічної автономії (ст. 27, 32) 

1.4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Коротко вказуються види економічної діяльності, професійні назви 

робіт (ДК 003:2010) 

Подальше 

навчання 

Вказуються можливості для продовження навчання на вищому рівні, 

за іншими освітніми програмами цієї або іншої спеціальності. 
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1.5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 
Коротко (до 3-х рядків) описуються основні підходи, методи та 

технології, які використовуються в даній програмі. 

Наприклад: студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через практичну складову тощо. 

Використання технологій дистанційного навчання. Детальне 

ознайомлення здобувачів із специфікою професійної діяльності 

Оцінювання Наприклад: поточний та підсумковий контроль: письмовий та/або 

усний екзамен, практика, есе, презентації, проектна робота тощо. У 

кожному силабусі та робочій навчальні програмі дисципліни 

визначені критерії, порядок і норми з оцінювання рівня досягнутих 

знань та отриманих навичок. 

1.6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 
Формулюється з відповідного стандарту вищої освіти шляхом 

конкретизації інтегральної компетентності в контексті особливостей 

та специфіки даної освітньої програми. (див. ст. 36, п. 9-11 Закону 

України «Про освіту») 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

 Компетентності, визначені стандартом вищої освіти спеціальності 

та, за наявності, в професійному стандарті; 

 Компетентності, що визначені Університетом.  

Із врахуванням особливостей та специфіки конкретної освітньої 

програми можна вибирати додаткові із переліку загальних 

компетентностей проекту Тюнінг або формулювати особисто 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

Компетентності, визначені стандартом вищої освіти спеціальності та в 

професійному стандарті (за наявності). 

Якщо стандарт вищої освіти відсутній, необхідно орієнтуватися за 

описом відповідного кваліфікаційного рівня (ст. 36, п. 9-11 Закону 

України про освіту). 

Можна корегувати зміст зазначених в стандарті компетентностей під 

завдання проектної ОП, не порушуючи при цьому ідею призначення 

компетентностей. Необхідно формулювати декілька додаткових 

(авторських) компетентностей, які б відображали унікальність певної 

освітньої програми 

1.7. Програмні результати навчання (ПРН) 

 

Обов’язково внести: 

- програмні результати навчання, що визначені стандартом вищої 

освіти спеціальності (стандарт визначає нормативний зміст 

підготовки - 15-20 узагальнених результатів навчання, які 

корелюються з програмними компетентностями) та, за наявності, 

професійним стандартом; 

- програмні результати навчання, визначені розробником (як 

правило, не більше 5), що визначені фокусом програми та сприяють 

формуванню певних компетентностей. 

Програмні результати навчання слід формувати в активній формі із 

урахуванням різних рівнів складності у когнітивній сфері (таксономія 

Блума), а також в афективній та психомоторній сферах. 
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 Можна класифікувати програмні результати навчання за схемою: 

Знання та розуміння, Застосування знань та розумінь. Формування 

суджень. (див. наказ МОН від 01.06.16 №600 (розділ V Стандарту 

вищої освіти), Додаток до диплому) 

1.8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 
Вказуються специфічні характеристики кадрового забезпечення, 

включаючи можливу участь закордонних фахівців, представників 

правоохоронних органів, організацій / підприємств /установ 

відповідної галузі. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики матеріально-технічного 

забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

1.9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну мобільність, 

про подвійне дипломування, про зарахування кредитів, що здобуті в 

інших ЗВО 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну академічну 

мобільність, про подвійне дипломування тощо 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Умови та особливості освітньої програми в контексті навчання 

іноземних громадян 

 

ІІ. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 
 

Код 

навчальної 

дисципліни 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти (ОК) 

Загальна підготовка (ЗП) 

ЗП 001    

ЗП 002    

ЗП 003    

….    

Професійна підготовка (ПП) 

ПП 001    

ПП 002    

ПП 003    

…    

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 
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Код 

навчальної 

дисципліни 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Вибіркові компоненти здобувача 

Загальна підготовка (ЗВК) 

ЗВК 001    

ЗВК 002    

Професійна підготовка (ЗВК) 

ЗВК 001    

ЗВК 002    

Загальний обсяг вибіркових компонент: 

Загальний обсяг освітньої програми: 

 

На підставі інформації наведеної у таблиці необхідно навести 

співвідношення обсягів обов’язкових і вибіркових компонентів за прикладом, 

що наданий нижче. Для організації освітнього процесу складається навчальний 

план, який розділяє всі компоненти таким чином: 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА (ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ): 

– цикл загальної підготовки; 

– цикл професійної підготовки. 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ): 

– цикл загальної підготовки; 

– цикл професійної підготовки. 

Тобто, насамперед треба визначитися з орієнтовним обсягом (в кредитах 

ЄКТС) кожної складової майбутнього навчального плану. Відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» (ст. 62, п.15) дисципліни за вибором здобувачів 

вищої освіти (вибіркові компоненти) в освітній програмі і навчальному плані 

повинні становити не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для певного рівня вищої освіти. Для освітньої програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти обсяг вибіркових навчальних дисциплін 

має становити 60 кредитів ЄКТС. Вибіркові компоненти (дисципліни за 

вибором здобувачів) мають бути в обох циклах (загальної та професійної 

підготовки) навчального плану, оскільки саме вони формують унікальний зміст 

освітньої програми. 
 

Ступінь вищої освіти 

Загальний обсяг 

освітньої 

програми,  

кредити ЄКТС 

Обсяг компонентів за вибором здобувачів вищої 

освіти, кредити ЄКТС 

Всього 
Цикл загальної 

підготовки 

Цикл професійної 

підготовки 

1-ий (бакалаврський) 240 60 15 45 

2-ий (магістерський) 90 24  24 

 

Обов’язкові освітні компоненти мають в сукупності сприяти досягненню 

певних результатів навчання, що відображено у відповідній матриці освітньої 

програми. 
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Якщо певні результати навчання забезпечуються суто за рахунок 

дисциплін вільного вибору здобувача вищої освіти – це є недоліком програми. 

Рекомендований обсяг вибіркової освітньої компоненти – 3-4 кредити 

ЄКТС. Можна пропонувати вибіркову компоненту незалежно від спеціальності, 

дисципліни з інших освітніх програм, що є важливим для особливого розвитку 

здобувача. 

В освітній програмі можна перелічити вибіркові освітні компоненти до 

циклу загальної та або/професійної підготовки за так званим «пакетним 

принципом». У такому випадку здобувачеві вищої освіти надається право 

вибору окремої компоненти з запропонованих декількох найменувань (пакет), 

тотожних за призначенням, обсягом і формою підсумкового оцінювання рівня 

знань. Друга форма - minor, тобто блоку освітніх компонентів, що забезпечує 

формування ідентичних компетентностей, здобуття певних результатів 

навчання, але формують філософію знань в іншій сфері. 

Наприклад, пропонується вибір компонент із запропонованих позицій: 
 

Назва освітньої компоненти 
Семестр 

викладання 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Пакет ЗП ЗВО 2 (2 дисципліни) 2  6,0 

Історія України 2 залік 3,0 

Історія світової культури 2 залік 3,0 

Історія української культури 2 залік 3,0 

Релігієзнавство 2 залік 3,0 

Пакет ЗП ЗВО 3 (2 дисципліни) 3  6,0 

Латинська мова 3 залік 3,0 

Ораторська майстерність 3 залік 3,0 

Соціологія 3 залік 3,0 

Політологія  3 залік 3,0 

 

2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми 

 

Короткий опис логічної послідовності навчальної діяльності здобувачів 

вищої освіти за освітньою програмою. Рекомендується представляти у вигляді 

графа.  

Таблиця  

Послідовність навчальної діяльності 
 

Курс Семестр Позначення освітніх компонентів  

1 

1 
ЗП 001, ЗП 002, ЗП 003, ЗП 004, ЗП 005, ЗП 006, ПП 001, ПП 002, ПП ЗО 

01, ПП ЗО 02, ПП ЗО 03 

2 
ЗП 004, ЗП 007, ПП 001, ПП 003, ПП 004, ПП ЗО 02, ПП ЗО 02, ЗП ЗВО 

001, ЗП ЗВО 002, ЗП ЗВО 006 

2 
3  

4  

3 
5  

6  
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Курс Семестр Позначення освітніх компонентів  

4 
7  

8  
 

 

2.3. Розподіл змісту освітньої програми за групами компонентів та 

циклами підготовки 
 

Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти 

(кредитів / %) 
обов’язкові 

компоненти 
вибіркові 

компоненти 
Разом за весь 

термін навчання 
Цикл загальної підготовки 31 / 13 15 / 6 46 / 19 

Цикл професійної підготовки 149 / 62 45 / 19 194 / 81 

Разом за весь термін навчання 180 / 75 60 / 25 240/100 

 

3. Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти 

 

Подається інформація про види (форми) підсумкової атестації та 

документи, які отримує випускник на основі її успішного проходження. 

 

Приклад: 

Після завершення теоретичної та практичної частини навчання з метою 

встановлення відповідності засвоєних випускниками рівня та обсягу знань, 

умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти 

екзаменаційною комісією проводиться підсумкова атестація. Атестація 

здійснюється відкрито і гласно. Форма та терміни проведення атестації 

(комплексні екзамени та/або захист кваліфікаційної роботи) визначається 

навчальним планом. 

Атестація здобувачів вищої освіти, які навчалися за освітньою програмою 

«Право» спеціальності 081 Право здійснюється на підставі оцінки рівня знань, 

умінь та навичок випускників у формі комплексного атестаційного іспиту з 

навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Конституційне право», 

«Цивільне та сімейне право», «Кримінальне право», «Цивільно-процесуальне 

право», «Кримінально-процесуальне право». 

Кваліфікація «бакалавр права» присвоюється атестаційною комісією. 

 

або 

 

Після завершення теоретичної та практичної частини навчання з метою 

встановлення відповідності засвоєних випускниками рівня та обсягу знань, 

умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти 

екзаменаційною комісією проводиться підсумкова атестація. Атестація 

здійснюється відкрито і гласно. Форма та терміни проведення атестації 

(комплексні екзамени та/або захист кваліфікаційної роботи) визначається 

навчальним планом. 
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Атестація випускників освітньої програми «Психологія» спеціальності 

053 Психологія проводиться у формі атестаційного комплексного іспиту з 

дисциплін прикладної орієнтації та захисту кваліфікаційної роботи. Підсумкова 

атестація завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «бакалавр 

психології». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

 

 ЗП 

001 

ЗП 

002 

… ПП 

001 

ПП 

002 

… ЗВК 

001 

ЗВК 

002 

… ЗВК n 

ЗК 1 * *  * *  * *  * 

ЗК 2  *   *  *   * 

ЗК 3 * *  * *   *   

… * * * * * * * * * * 

ФК 1 *   * *  *   * 

ФК 2  *  *    *  * 

ФК 3    *   *   * 

 

ЗК - загальні компетентності 

ФК - фахові компетентності (в деяких стандартах СК) 

Звернути увагу на використання всіх освітніх компонент у формуванні 

компетентностей! Неприпустимим є використання однієї або двох освітніх 

компонент для досягнення однієї компетентності та навпаки. Такі випадки є 

недоліком освітньої програми. Аналогічні поради до складання матриці 

забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньої програми. Потрібно уважно аналізувати призначення 

(вибір) освітніх компонентів можлива їх заміна (відхід від традиційного набору 

ОК, внесення змін до ОП). 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 

 ЗП 001 ЗП 002 … ПП 001 ПП 002 … ЗВК 001 ЗВК 002 ЗВК 003 

ПРН 1 * * * * * * * * * 

ПРН 2 *      * * * 

ПРН 3  * * * * *    

… *  *  *  * *  

ПРН k  *  *  * *  * 

 

 


