
 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд 

освітньо-професійних програм та навчальних планів у ВСП «УТЕФК ДТЕУ» 

(даліПоложення)розробленонаосновізаконів України «Про освіту» від 05.09.201

7№ 2145‐VІІІ,«Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745‐VІІІ,«Про

вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VІІ,  Методичних  рекомендацій  щодо 

розроблення стандартів фахової передвищої освіти, затверджених наказомМініс

терства освіти і науки України від 13.07.2020 № 918, Положення  про 

акредитацію  освітньо-професійних  програм  фахової  передвищої  освіти, 

затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки України  від  

01.07.2021 №  749,  зареєстрованого  в Міністерстві  юстиції  України  13  

грудня  2021  р.  за  №  1608/37230, Методичних рекомендацій щодо 

розроблення освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти, підготовлених НМЦ ЗФПО та ДСЯО 

2022року та інших  нормативно-правових  актів  у  сфері  фахової  передвищої  

освіти, Положення «Про організацію освітнього процесу у ВСП «УТЕФК 

ДТЕУ». 

1.2. Положення є складовою системи внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості освіти і регулює організацію освітнього процесу у 

Відокремленому структурному підрозділі «Ужгородський торговельно-

економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного 

університету» (далі – ВСП «УТЕФК ДТЕУ»). 

1.3. Це Положення регламентує порядок розроблення, затвердження, 

відкриття, закриття, моніторингу та перегляду освітньо-професійних програм, у 

ВСП «УТЕФК ДТЕУ»), які визначають зміст освіти та планування освітнього 

процесу. 

     1.4. Освітньо-професійна програма (далі – ОПП) - єдиний комплекс освітніх 

компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів 

навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної 

кваліфікації. 

Відповідність освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією 

програмою визначається за такими критеріями: 

- структура та зміст освітньо-професійної програми чітко сформульовані та 

відповідають цілям і стратегії розвитку закладу освіти, враховані потреби 

зацікавлених сторін, узгоджено із завданнями та особливостями форми 

здобуття освіти та навчальним планом щодо практичної підготовки та 

набуття здобувачами освіти передбачених загальних та спеціальних 

компетентностей; передбачено можливість для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти; 

- організовано прийом на навчання за відповідною освітньо-професійною 

програмою та визнання результатів навчання, отриманих у інших 

закладах освіти; 

- здобувачам освіти надається доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, 

змісту та результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах 



окремих освітніх компонентів, зміст яких оновлюється на основі 

наукових досягнень і сучасних практик; 

- забезпечення внутрішньої системи якості освіти за відповідною освітньо-

професійною програмою; 

- врахування пропозицій та зауважень по зовнішній перевірці якості освіти 

за освітньо-професійною програмою (акредитація освітньо-професійної 

програми). 

 

1.5. Освітньо-професійна програма може бути розроблена і реалізована 

ВСП «УТЕФК ДТЕУ» в межах ліцензованої спеціальності.  

1.6.Освітньо-професійні програми  розробляють  за  участю  

заінтересованих сторін  здобувачів  освіти,  випускників  закладів  фахової  

передвищої освіти педагогічних працівників, роботодавців тощо.  

Відповідно до Закону про фахову   передвищу освіту   органи  

студентського  самоврядування вносять пропозиції щодо змісту ОПП. 

1.7. Склад робочої групи по розробці ОПП обговорюється та 

затверджується на методичній раді коледжу і затверджується наказом 

директора ВСП «УТЕФК ДТЕУ». 

1.8. Проєкт освітньо-професійної програми, яку розробила робоча група, 

оприлюднюється на сайті коледжу до кінця грудня поточного року для 

громадського обговорення. 

1.9. Після обговорення та внесення відповідних правок, узгодження з 

навчальним та навчально-методичним відділами ДТЕУ, погоджується 

педагогічною радою коледжу та затверджується Вченою радою ДТЕУ,  після 

чого вводиться в дію наказом директора коледжу.  

ІІ. ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 
2.1. У межах ліцензованої спеціальності Коледж розробляє освітньо-

професійні програми та затверджує їх відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу у закладі та даного Положення. Основою для розроблення 

освітньо-професійної програми є стандарт фахової передвищої освіти за 

відповідною спеціальністю. 

 

2.2. Освітньо-професійна програма містить: 

1) вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

освітньо-професійною програмою; 

2) зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання; 

3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової 

передвищої освіти за відповідною спеціальністю; 

    



     4) перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання; 

     5) вимоги професійних стандартів (за наявності); 

     6) форми атестації здобувачів освіти; 

     7) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

     8) перелік обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей 

випускника; 

     9) освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти. 

    2.3. Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти можуть мати 

корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами. 

2.4. Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти повинні 

передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів фахової 

передвищої освіти. 

2.5. Заклади фахової передвищої освіти самостійно розробляють освітні 

програми профільної середньої освіти професійного спрямування з 

урахуванням галузей знань та/або спеціальностей підготовки фахівців з 

фаховою передвищою освітою відповідно до законодавства про повну загальну 

середню освіту. Заклади фахової передвищої освіти можуть використовувати 

типові або інші освітні програми профільної середньої освіти, що 

розробляються та затверджуються відповідно до закону. 

2.6. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової 

передвищої освіти за відповідною спеціальністю, вимоги професійних 

стандартів (за наявності), форми атестації здобувачів освіти, вимоги до системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти, перелік обов’язкових загальних та 

спеціальних компетентностей випускника визначаються стандартом фахової 

передвищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності) або 

розробниками освітньо-професійної програми (у разі відсутності стандарту 

фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю) з урахуванням вимог 

Закону України «Про фахову передвищу освіту». 

2.7. Зміст підготовки здобувачів освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання, формується розробниками освітньо-професійної 

програми з обов’язковим використанням переліку обов’язкових результатів 

навчання, визначених стандартом фахової передвищої освіти (за наявності). 

2.8. Перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання, 

освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти визначаються 

розробниками освітньо-професійної програми самостійно. До освітньо-

професійної програми включаються дисципліни для вільного вибору здобувачів 

освіти в обсязі, що становить не менше десяти відсотків загальної кількості 

кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової 



передвищої освіти (загальний обсяг таких дисциплін в освітньо-професійній 

програмі має становити не менше подвійного обсягу в кредитах ЄКТС). 

2.9. В  ОПП  не  вказують  назву  освітніх  компонентів  за  

вибором здобувача  освіти,  при  цьому  їм  встановлюють  кредити  ЄКТС  та  

визначають форми підсумкового контролю. Порядок та умови здійснення 

вибору освітніх компонентів здобувачами освіти у ВСП «УТЕФК ДТЕУ» 

регламентується Положенням про порядок та умови обрання здобувачами 

освіти дисциплін за вибором у ВСП «УТЕФК ДТЕУ». 

 

2.10. Мінімум 50 відсотків обсягу ОПП має бути спрямовано  на  набуття   

компетентностей  та  забезпечення  результатів  навчання  за  спеціальністю,  

визначених  стандартом  фахової   передвищої  освіти  (якщо  інше  не  

передбачене  стандартом  освіти). 

    

2.11.Заклад освіти під час розроблення ОПП  може  встановлювати  

додаткові  компетентності,  результати  навчання  та  форми  атестації  

здобувачів  освіти,  які  забезпечуються освітніми компонентами. Усі  ці  

освітні  компоненти  мають бути   спрямовані  на  набуття  здобувачем  фахової  

передвищої  освіти  компетентностей,  які  передбачають  здатність  особи  

вирішувати  типові  спеціалізовані  за-дачі  в  окремій  галузі  професійної  

діяльності  або  у  процесі  навчання, що вима-

гає застосування положень і методів відповідних  наук  та  може  

характеризувати-ся  певною  невизначеністю  умов  (Закон України про фахову 

передвищу освіту). 

Додатково встановлені закладом освіти компетентності чи результати 

навчання виділяються курсивом. 

 

2.12.Під час розроблення ОПП освітнім компонентам встановлюють  

кредити  ЄКТС  та  форми  підсумкового  контролю.  Навчальні  дисципліни  і  

практики  планують,  як  правило,  в  обсязі  3  і  більше  кредитів  ЄКТС.  Не  

рекомендовано встановлювати освітнім компонентам величини кредитів, котрі н

е є цілими числами.      

Під час визначення кількості освітніх компонентів у ОПП та їх обсягу необхідно  

також враховувати таке:  

 обсяг ОПП визначається в кредитах ЄКТС і роках;    

 обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин;  

навантаження  одного  навчального  року  за  денною  формою  здобуття   

освіти  становить,  як  правило, 60  кредитів  ЄКТС;  

оптимальна  кількість  освітніх  компонентів  на  навчальний  рік   

(обов’язкових  і  вибіркових  з  урахуванням  

практик) становить 16 та відповідно до 8 на семестр;  

 до  переліку  освітніх  компонентів  не  входить  екзаменаційна сесія;  



курсова  робота (проєкт),  що  має  міждисциплінарний  характер,  може  

виділятися  як  окремий  освітній  компонент  

(обсяг не менше 3‐х кредитів ЄКТС);  

практична  підготовка  планується  в  тижнях  із  

розрахунку орієнтовно один тиждень 1,5 кредити ЄКТС;  

кредити  ЄКТС  плануються  на  атестацію  здобувачів  

фахової передвищої освіти.  

 

Заклад  фахової  передвищої  освіти  розподіляє  освітні  компоненти на  

обов’язкові та вибіркові, які в свою чергу поділяють  на  освітні  компоненти,  

що формують загальні компетентності, та освітні компоненти, що формують сп

еціальні компетентності.    

Освітні  компоненти,  які  входять  до  обов’язкових,  позначають  

ОК 1, ОК 2, …(де ОК  обов’язковий компонент, а 1порядковий  номер  у  

переліку  обов’язкових  освітніх  компонентів).  Освітні  компоненти,  які  

входять до вибіркових (за вибором здобувача освіти), позначають ВК 1, ВК 2,…

,(де ВК - вибірковий компонент, а 1 порядковий номер у переліку вибіркових  

освітніх компонентів).   

2.13.Сума кредитів ЄКТС усіх освітніх компонентів ОПП з урахуванням  

атестації здобувачів освіти не може  перевищувати  обсяг  кредитів  ЄКТС,  

необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої  освіти,  визначеного    

стандартом  фахової передвищої  освіти  відповідної спеціальності. 

  

2.14.Практична  підготовка  здобувачів  фахової  передвищої  

освіти залежно від спеціальності (спеціалізації), може відображатися  як  

навчальна,  виробнича  (технологічна), переддипломна. До  переліку  освітніх  

компонентів  ОПП  включають  усі  види  практики,  їх  обсяг  у  кредитах  

ЄКТС  та  форми  підсумкового  контролю. У структурно-логічній  

схемі ОПП відображають логічну  послідовність виконання видів практики.   

Обсяг  кредитів,  що  відводиться  на  різні  види  практичного  навчання,  не  

залежить  від  загальної  кількості  кредитів  ОПП.  

Рекомендовано  в  ОПП  зберігати  ту  частку  кредитів  ЄКТС  (з  

розрахунку один тиждень орієнтовно 1,5 кредити), яка забезпечувала підготов-

ку  молодшого  спеціаліста  за  аналогічною  або  дотичною  ОПП,  

якщо інше не передбачено стандартом.Водночас сума кредитів ЄКТС усіх видів

 практичного навчання  не  має  бути  меншою,  ніж  10  відсотків  від  обсягу  

кредитів  ЄКТС, необхідного для здобуття ступеня фахової передвищої освіти. 

  

2.15. Форма атестації здобувачів освіти передбачається стандартом 

фахової передвищої освіти відповідної спеціальності. На атестацію відводиться 

3 кредита. 

 2.16. Під  час  розроблення  ОПП  фахової  передвищої  освіти  її  обсяг   

зазначають для реалізації на основі  повної  загальної  середньої  

освіти. Предмети профільної  середньої  освіти,  за  винятком  

тих, що інтегруються з відповідними освітніми компонентами (дисциплінами)  

ОПП, до неї не вносять.   



   

 2.17. Невід’ємною складовою кожної ОПП в умовах пристосування 

освітнього процесу до  умов воєнного стану є тема: Національного спротиву. 

Кожен випускник має набути компетентності, які б дали йому змогу за 

необхідності стати до національного спротиву. 

      

     2.18.Забезпечення  публічної,  зрозумілої,  точної,  об’єктивної, 

своєчасної  та  легкодоступної  інформації  про  всі  ОПП,  умови  і  процедури  

присвоєння  ступеня  фахової  передвищої  освіти  та  кваліфікацій  є  

невід’ємною складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу  

фахової передвищої освіти. 

        

 2.19. Освітньо-професійні програми доводиться до відома учасників 

освітнього процесу шляхом оприлюднення на сайті коледжу. 

        

   2.20. Оригінали освітньо-професійних програм зберігається у заступника 

директора з навчальної роботи коледжу, а його копії знаходяться у завідувачів 

відділень та, за необхідності, в інших підрозділах коледжу. 

 

 

ІІІ. СТРУКТУРА ОПП (зразок - додаток 1): 

 

ТИТУЛ 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ освітньо-професійної програми. 

ПЕРЕДМОВА 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

1.1. Загальна інформація: 

• Повна назва ЗВО та структурного підрозділу 

• Освітньо-професійний ступінь 

• Галузь знань  

• Спеціальність  

• Форми здобуття освіти 

• Освітня кваліфікація  

• Професійна кваліфікація  

• Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми 

• Наявність акредитації 

• Цикл/рівень 

• Передумови 

• Мова викладання 

• Термін дії освітньо-професійної програми 

• Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-професійної 

програми 

• Кваліфікація в дипломі 

1.2. Мета освітньо-професійної програми. 

1.3. Характеристика освітньо-професійної програми: 

• Предметна область (галузь знань, спеціальність) 

• Опис предметної області 



• Орієнтація освітньо-професійної програми 

• Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації 

• Особливості програми 

1.4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання: 

• Придатність до працевлаштування 

• Академічні права випускників 

1.5. Викладання та оцінювання: 

• Викладання та навчання 

• Оцінювання 

1.6. Програмні компетентності: 

• Інтегральна компетентність 

• Загальні компетентності (ЗК) 

• Спеціальні компетентності (СК) 

1.7. Результати навчання (РН) 

1.8. Ресурсне забезпечення реалізації програми: 

• Кадрове забезпечення 

• Матеріально-технічне забезпечення 

• Інформаційне та навчально- методичне забезпечення  

1.9. Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти: 

   •    Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

   •    Вимоги до кваліфікаційного іспиту  

2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонентів ОПП 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми. 

 

3.Матриці відповідності в ОПП. Обов’язковими складовими ОПП є матриці  

відповідності компетентностей/результатів навчання освітнім компонентам  

ОПП.      

3.1. Матриця відповідності компетентностей випускника освітнім компонентам  

ОПП  відображає  вплив  освітнього  компонента  на  забезпечення формування 

певної  компетентності, що позначається  знаком*.  До  матриці  включають  

усі  компетентності  та освітні компоненти, визначені ОПП.  

3.2.  Матриця  відповідності  результатів  навчання  освітнім  компонентам  

ОПП  відображає  вплив  освітнього  компонента  на  забезпечення  досягнення  

результатів навчання, що позначається знаком*.  До матриці включають усі  

результати навчання  та освітні  компоненти, визначені ОПП.  

3.3.  Матриця  відповідності  результатів  навчання  та  компетентностей  

відображає  вплив  результатів  навчання  на  забезпечення  формування  

певних  компетентностей,  що  позначається  знаком  *.  

 

 

 

 



ІV. ПРОЦЕДУРА РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ, 

ПЕРЕГЛЯДУ, ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ 

ПРОГРАМ 

 

4.1. З метою забезпечення відповідності змісту підготовки фахівців вимогам 

часу, потребам країни, ринку праці (замовників), сучасних технологій 

виробництва, рівню сфери послуг, національних та культурних цінностей, за 

результатами  профорієнтаційної роботи, коледж може запроваджувати ОПП в 

межах ліцензованих спеціальностей. 

4.2. Запровадження нової ОПП в межах певної спеціальності передбачає 

такі етапи: 

1) випускова циклова комісія або проєктна (робоча) група ініціює процес 

запровадження нової ОПП; 

2) наказом директора Коледжу призначається робоча група та гарант ОПП, 

який входить у склад групи по розробці ОПП; 

3) робоча група здійснює моніторинг, аналізує ситуацію на ринку праці, 

вивчає потреби суспільства, вимоги і запити випускників, проводить 

консультації зі здобувачами освіти та роботодавцями, вивчає дані приймальної 

комісії щодо кон’юнктури прийому абітурієнтів не менше як за останні 5 років. 

Вивчає аналогічні ОПП у інших закладах фахової передвищої освіти України та 

за кордоном.  

4) проєктна (робоча) група/гарант ОПП на підставі аналізу стану та 

перспектив розвитку галузі повинна: 

- визначити компетентності, які затребувані на ринку праці, але не 

забезпечуються наявними програмами підготовки; 

- на підставі вище зазначеного сформулювати назву ОПП. Назва ОПП 

повинна мати ознаки (ключові слова) назви відповідної спеціальності, 

припускаючи повний збіг або використання парафраза, або за змістом 

відповідати цим назвам з урахуванням особливостей реалізації ОПП; 

- отримати підтримку потенційних стейкголдерів (замовників підготовки 

фахівців, роботодавців, студентів) у вигляді листів, протоколів спільних 

засідань, результатів опитувань; 

- надати обґрунтування необхідності запровадження нової ОПП, 

зазначивши перелік навчальних дисциплін, а також відомості про їх кадрове, 

навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення; 

- розробити ОПП; 

- розробити навчальний план та робочий навчальний план; 

5) проєктна (робоча) група/гарант ОПП подає на розгляд випускової 

циклової комісії, заступнику директора з навчальної роботи напрацьовані 

матеріали; 

6) проєкт ОПП оприлюднюється на офіційному вебсайті коледжу з метою 

обговорення, тобто отримання зауважень та пропозицій зацікавлених сторін 

(стейкголдерів), які приймаються протягом не менше одного місяця на зазначену 

електронну пошту або у письмовому вигляді; 

7) на основі отриманих зауважень та пропозицій проєктна (робоча) 

група/гарант ОПП за потреби вносить зміни у проєкт освітньо-професійної 

програми, погоджує їх зі стейкголдерами та вносить відповідні зміни до 



навчального плану (за погодженням із завідувачем відділення та заступником 

директора з навчальної роботи); 

8) запропонований проєкт ОПП узгоджується з навчальним та навчально-

методичним відділами Державного торговельно-економічного університету та 

розглядається педагогічною радою ВСП «УТЕФК ДТЕУ». 

9) схвалена педагогічною радою коледжу ОПП, затверджується Вченою 

радою ДТЕУ та вводиться в дію наказом директора коледжу.  

10) на сайті коледжу оприлюднюється введена в дію ОПП, рецензії 

стейкголдерів. 

4.3. Загальне керівництво і контроль за реалізацією освітньо-професійних 

програм у коледжі здійснюється заступником директора з навчальної роботи, 

керівником групи забезпечення спеціальності та гарантом ОПП. 

4.4.  Керівник групи забезпечення ОПП – педагогічний працівник, який має 

найвищі результати активності за спеціальністю, найглибше володіє тенденціями 

розвитку ринку праці та його потребами у підготовці фахівців, володіє 

інноваційними підходами до формування та проведення наукових досліджень 

тощо. 

Група забезпечення ОПП – група педагогічних працівників, які особисто 

беруть участь в освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, 

визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. 

4.5. За кожною освітньо-професійною програмою із числа членів групи 

забезпечення ОПП призначається гарант освітньо-професійної програми – 

педагогічний працівник, який має науковий ступінь та/або вчене звання за 

відповідною або спорідненою до освітньо-професійної програми спеціальністю, 

та/або який має категорію викладач-спеціаліст вищої категорії, звання викладач-

методист, а також найвищі результати активності. Гарант освітньо-професійної 

програми, як правило, не може одночасно керувати іншими освітньо-

професійними програмами.  

До функцій гаранта ОПП належать: 

 внесення пропозицій щодо затвердження або оновлення ОПП та 

навчального плану для відповідної спеціальності; 

 постійний моніторинг та вдосконалення ОПП залежно від пропозицій 

стейкголдерів, а також тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, 

галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних 

вітчизняних та іноземних освітніх програм; 

 внесення пропозицій щодо змін кадрового складу працівників, які 

забезпечують підготовку здобувачів освіти (для дотримання Ліцензійних 

вимог та вимог ОПП);  

 ініціювати необхідні процедури для покращення матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення ОПП; 

 проходження процедури зовнішнього оцінювання якості освіти за ОПП. 

Кандидатура гаранта ОПП певної спеціальності обирається серед членів 

групи забезпечення спеціальності. 

У разі неефективної (незадовільної) роботи гаранта ОПП рішенням 

педагогічної ради коледжу (за поданням випускової циклової комісії) 

призначається інший гарант, про що видається відповідний наказ. 



У разі неможливості тимчасово виконувати свої обов’язки гарант ОПП 

призначає заступника з членів проєктної (робочої) групи або групи забезпечення. 

Доручення, що покладаються на гаранта ОПП, виконуються в межах 

робочого часу, що фіксується у індивідуальних планах роботи викладачів та 

затверджується рішенням відповідної циклової комісії. 

4.6. На групу забезпечення спеціальності покладається виконання таких 

основних функціональних обов’язків: 

- формування та участь у розробці: освітньо-професійної програми; 

навчального плану; навчально-методичного комплексу дисциплін, програм та 

робочих програм виробничої практики; методичних рекомендацій до виконання 

індивідуальних завдань, завдань курсових робіт; програми кваліфікаційного 

іспиту відповідно до компетентностей, визначених стандартами фахової 

передвищої освіти; 

- вивчення та аналіз змісту навчальних дисциплін; 

- проведення аналізу якості забезпечення освітньо-професійної програми 

навчальною літературою та навчально-методичними матеріалами; 

- контроль забезпечення якості підготовки здобувачів освіти за освітньо-

професійною програмою; 

- виконання загального керівництва практикою студентів за освітньо-

професійною програмою; 

- проведення експертної оцінки і уточнення тематики курсових робіт, 

здійснення координації і контролю діяльності керівників вищезазначених робіт; 

- консультування педагогічних працівників з питань виконання освітньо-

професійної програми; 

- спрямування і контроль організації самостійної роботи здобувачів освіти 

за освітньо-професійною програмою; 

- контроль організації та проведення атестації; 

- сприяння популяризації та апробації результатів досліджень студентів 

(участь у конференціях, олімпіадах, круглих столах, підготовка та публікація 

наукових статей тощо) в Україні та за кордоном. 

4.7. Керівник групи забезпечення / гарант освітньо-професійної програми 

має право: 

- вносити пропозиції щодо оновлення змісту чинної освітньо-професійної 

програми з урахуванням інноваційних технологій, українських та світових 

досягнень у галузях освіти і науки; 

- відвідувати всі види занять студентів згідно з навчальним планом 

відповідної освітньо-професійної програми; 

- брати участь у проведенні конференцій, круглих столів, олімпіад тощо, 

спрямованих на популяризацію та апробацію результатів досліджень студентів; 

- сприяти проведенню відкритих лекцій за участю провідних науковців, 

фахівців-практиків; 

- брати участь у засіданнях педагогічної та методичної рад коледжу, засідань 

циклових комісій при розгляді відповідних питань; 

- вносити пропозиції щодо заохочення здобувачів освіти. 

4.8. Керівник групи забезпечення / гарант освітньо-професійної програми 

зобов'язані: 



- забезпечити розробку та виконання освітньо-професійних програм за 

спеціальністю відповідно до стандартів фахової передвищої освіти; 

- здійснювати своєчасну акредитацію освітньо-професійних програм; 

- здійснювати моніторинг, аналіз ситуації на ринку праці, вивчати потреби 

суспільства, професійного середовища, вимоги і запити партнерів, випускників 

освітньо-професійних програм відповідної спеціальності; 

- вивчати аналогічні освітньо-професійні програми у ЗФПВО України та за 

кордоном; 

- досліджувати існуючу та прогнозну ситуацію в аспекті законодавчих та 

інституційних реформ; 

- вивчати та аналізувати дані приймальної комісії щодо кон’юнктури 

прийому абітурієнтів не менше, ніж за останні 5 років; 

- своєчасно вносити зміни до назв та змісту освітньо-професійних програм, 

розробляти нові освітньо-професійні програми відповідно до потреб ринку 

праці; 

- визначати перелік компетентностей фахівця, які необхідно розвивати/ 

сформувати в процесі підготовки за освітньо-професійною програмою; 

- визначати перелік запланованих результатів навчання (опис того, що 

студент повинен знати, вміти і бути здатним продемонструвати після 

завершення навчання) за освітньо-професійною програмою; 

- складати профіль програми підготовки відповідно до рівня присвоюваних 

кваліфікацій та з урахуванням типових видів занять випускників; 

- складати матрицю зв’язку між навчальними дисциплінами, результатами 

навчання та компетентностями в освітньо-професійній програмі з метою 

виявлення компетентностей, які не охоплені повною мірою навчальними 

дисциплінами, результатів навчання, які дублюються в різних дисциплінах тощо, 

та на цій підставі формувати остаточний перелік і зміст навчальних дисциплін 

освітньо-професійної програми; 

- узгоджувати проєкти освітньо-професійних програм та навчальних планів 

з роботодавцями (зацікавленими фахівцям); 

- здійснювати контроль та аналіз результатів навчання здобувачів освіти; 

- проводити їх консультування; 

4.9. Cклад групи забезпечення ОПП затверджується директором коледжу за 

поданням заступника з навчальної роботи та голів випускових циклових комісій 

щорічно до 1 жовтня. 

Група забезпечення ОПП складається з педагогічних, які працюють у 

Коледжі за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності і які не входять (входили) до жодної групи забезпечення 

спеціальності Коледжу або іншого закладу освіти в поточному семестрі. 

Кількість членів групи забезпечення спеціальності є достатньою, якщо на 

одного її члена припадає не більше 30 здобувачів освіти всіх курсів та форм 

навчання з відповідної спеціальності. 

4.10. Керівник групи забезпечення щорічно звітує про реалізацію освітньо-

професійних програм. Звіт подається на розгляд педагогічної ради коледжу до 31 

серпня поточного року. Звіт повинен містити: 



- інформацію про контингент здобувачів освіти у розрізі освітньо-

професійних програм, курсів, форм навчання (включаючи тенденції його 

динаміки, аналіз результатів прийому вступників на навчання); 

- аналіз результатів навчання студентів; 

- інформацію про виконання Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності; 

- інформацію про вжиті заходи щодо підвищення якості освітньої діяльності 

(удосконалення навчально-методичного забезпечення, матеріально-технічної 

бази, розширення партнерських зв’язків тощо), а також звіт про виконання плану 

діяльності групи забезпечення спеціальності за попередній навчальний рік; 

- план діяльності групи забезпечення спеціальності з конкретними 

пропозиціями щодо підвищення якості освітньої діяльності на наступний 

навчальний рік, а також оптимізації прийому під час вступної кампанії 

наступного року. 

Затверджені звіти керівників груп забезпечення спеціальностей та плани їх 

діяльності зберігаються у заступника директора з навчальної роботи не менше 5 

років. 

4.11. З метою забезпечення якості освіти проєктна група (робоча)/гарант 

ОПП повинні моніторити і періодично переглядати ОПП, забезпечуючи їх 

відповідність зазначеним цілям, а також потребам стейкголдерів і суспільства. 

Згідно Закону про фахову передвищу освіту - Стаття 23. Моніторинг якості 

фахової передвищої освіти: 

1. Моніторинг якості освіти у закладах фахової передвищої освіти 

проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту». 

2. Моніторинг якості фахової передвищої освіти може бути внутрішнім 

та зовнішнім. 

3. Внутрішній моніторинг якості фахової передвищої освіти, контроль за 

його дотриманням організовується та здійснюється педагогічною радою 

закладу фахової передвищої освіти (іншого суб’єкта освітньої діяльності). 

4. Зовнішній моніторинг якості фахової передвищої освіти проводиться з 

метою отримання об’єктивних даних про якість фахової передвищої освіти, 

забезпечення органів державної влади, громадськості відповідною 

статистичною та аналітичною інформацією. 

Стаття 25. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості фахової 

передвищої освіти 

1. Незалежна установа оцінювання та забезпечення якості фахової 

передвищої освіти - це недержавна організація (установа, агенція, бюро тощо), 

акредитована центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення 

якості освіти, що здійснює оцінювання освітньо-професійної програми та 

результатів навчання та/або внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

закладів фахової передвищої освіти з метою вироблення рекомендацій і надання 

допомоги закладам фахової передвищої освіти в організації системи 

забезпечення якості фахової передвищої освіти. 

2. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості фахової 

передвищої освіти можуть видавати закладам фахової передвищої освіти 

власні сертифікати про оцінку освітньо-професійної програми та/або 



внутрішніх систем забезпечення якості фахової передвищої освіти у 

визначеному ними порядку. 

3. Участь закладу фахової передвищої освіти у проведенні процедури 

оцінювання освітньо-професійної програми та/або внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти незалежною установою оцінювання та забезпечення 

якості фахової передвищої освіти є добровільною. 

Перегляд ОПП повинен відбуватись не частіше одного разу на рік, але не 

рідше ніж раз на п ’ять років. У результаті такого перегляду має здійснюватися 

вдосконалення програм на основі рекомендацій, відгуків пропозицій 

стейкголдерів.  

Для документального підтвердження позицій стейкголдерів бажано 

зберігати листи від стейкголдерів, протоколювати зустрічі, робити звіти з аналізу 

відкритих джерел тощо. 

Під час перегляду ОПП повинні братися до уваги результати зовнішнього 

забезпечення якості фахової передвищої освіти (зокрема, зауваження та 

пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій цієї та інших ОПП).  

Зміни до ОПП за поданням проєктної (робочої) групи / гаранта ОПП та 

голови випускової циклової комісії ухвалюється педагогічною радою коледжу та 

затверджуються директором коледжу. 

Про будь-які зміни, як заплановані, так і реалізовані упродовж цього 

процесу, інформуються усі зацікавлені сторони, зокрема, розміщенням 

відповідної інформації на сайті коледжу. 

Закриття ОПП проводиться наказом директора на підставі подання голови 

циклової комісії та гаранта ОПП. 

4.12. Освітньо-професійні програми, які реалізуються у ВСП «УТЕФК 

ДТЕУ» з повним переліком освітніх компонентів, оприлюднюються на 

офіційному вебсайті коледжу.  

Забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про всі ОПП, умови і процедури присвоєння ступеня 

фахової передвищої освіти та кваліфікацій є невід’ємною складовою 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ВСП «УТЕФК ДТЕУ».   
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ПЕРЕДМОВА         

Зазначається інформація про стандарт фахової передвищої освіти 

відповідної спеціальності, на основі якого розроблено ОПП. Вказується 

покликання на розміщення стандарту на офіційному вебсайті МОН. 

Також зазначається інформація щодо голови та членів робочої групи (не 

менше двох осіб), які були розробниками ОПП. 

 

Розроблено робочою групою у складі: 

1. ПІП - кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист - керівник.    

2. …. 

3. (ПІП) - студент 3 курсу, спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування».    

4. ….. 

 

Рецензії – відгуки зовнішніх стейкголдерів (за наявності)*: 

1. … 

2. ….. 

 

 

 
*Рецензентами можуть бути представники академічної спільноти (науково-педагогічні, 

педагогічні працівники інших закладів вищої та фахової передвищої освіти, які здійснюють 

педагогічну діяльність у сфері освіти, що відповідає специфіці ОПП); професійного середовища 

(роботодавці, представники професійних спілок та асоціацій тощо), сфера діяльності яких 

відповідає специфіці ОПП, що рецензується. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Профіль освітньої програми                

зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"  

(за освітньо-професійною програмою "Фінанси і кредит")   

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва ЗФПО (закладу 

фахової передвищої освіти) та 

структурного підрозділу 

Відокремлений структурний підрозділ      

«Ужгородський торговельно-економічний     

фаховий коледж Державного торговельно-

економічного університету» 

Ступінь фахової передвищої 

освіти  

та назва кваліфікації  

мовою оригіналу  

Освітньо-професійний ступінь фаховий 

молодший бакалавр   

спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування» 

освітньо-професійна програма «Фінанси і 

кредит» 

Офіційна назва  

освітньої програми 

«Фінанси і кредит» 

Тип диплому та  

обсяг освітньої програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра, 120 

кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 

місяців 

Наявність  

акредитації 

Вказується інформація про акредитацію ОПП 

(реєстраційний номер і дата акредитаційного 

сертифіката/рішення (сертифікатів/рішень), 

найменування органу (органів) акредитації), 

період акредитації (термін дії сертифіката про 

акредитацію). Інформація подається у випадку 

наявності акредитації ОПП. 

У випадку наявності переоформленого  

сертифіката про акредитацію спеціальності 

(ОПП) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста на сертифікат про 

акредитацію ОПП y сфері фахової передвищої 

освіти, вноситься інформація щодо такого 

сертифіката (реєстраційний номер i дата 

акредитаційного сертифіката/рішення 

(сертифікатів/рішень), найменування органу 

(органів) акредитації), термін дії сертифіката 

про акредитацію). 

 У випадку , якщо програма не акредитована, 

вказується строк, коли передбачається 

акредитація ОПП.  

Цикл/рівень НРК України – 5 рівень, FQ-EHEA – короткий 

підцикл,     EQF-LLL- 5 рівень  

Передумови  базова загальна середня освіта;  

 повна загальна середня освіта; 

 професійна (професійно-технічна) освіта; 

 фахова передвища; 



 вища освіта 

Мова викладання Українська  

Термін дії освітньої  

програми 

01липня 2027р. 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

https://www.utek.uz.ua  

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність, 

спеціалізація (за наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» 

Освітньо-професійна програма «Фінанси і 

кредит» 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна, фундаментальна, 

прикладна. 

Програма складається з дисциплін загальної, 

професійної та практичної підготовки.  

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації  

Спеціальна освіта та професійна підготовка у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Акцент робиться на устрої, принципах, 

механізмах функціонування та розвитку 

фінансових систем.  

Ключові слова: фінанси, страхування, 

податкова система, бюджетна система, 

фінансовий ринок, інвестування, банківська 

система. 

Особливості  

програми 

Вказуються особливості ОПП, які відрізняють 

її від інших подібних програм (необхідність 

спеціальної практики, стажування за кордоном, 

іноземна мова викладання, може вказуватися 

узгодженість цієї ОПП (окремих освiтнiх 

компонентів) із освітніми про грамами закладів 

вищої освіти відповідної спеціальності, 

експериментальний характер ОПП тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.utek.uz.ua/


4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до  

працевлаштування 

Фахівець здатний виконувати зазначені 

професійні роботи за Національним 

класифікатором України: «Класифікатор 

професій»  ДК 003:2010  і може займати 

відповідну первинну посаду: 

341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 
3411 Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) 

та брокери (посередники) із заставних та 

фінансових операцій 

3412 Агент страховий  

3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі  

Інспектор з організації інкасації та 

перевезення цінностей 

Інспектор кредитний 

Інспектор обмінного пункту  

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління 

Інспектор-ревізор  

Ревізор 

Інспектор з інвентаризації 

3442 Інспектори податкової служби  

Інспектор з контролю за цінами 

Ревізор-інспектор податковий 

Подальше навчання Здобуття освіти за: 

початковим рівнем (короткий цикл) вищої 

освіти; 

першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

освіти дорослих, у тому числі післядипломної 

освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та  

навчання 

Стисло (до 3-х рядків) описуються основнi 

підходи, методи технології, які 

використовуються під час реалізації ОПП. 

Наприклад: студентоорієнтоване навчання, 

самонавчання, проблемно-орієнтоване 

навчання тощо. 

 

Оцінювання Зазначається стислий опис основних методів 

оцінювання, що забезпечують вимірювання 

результатів навчання за ОПП.  

Наприклад: екзамени, тестування, модульні 

контрольні роботи, захист курсової роботи 

(проекту), захист звіту з практики, публічний 

захист кваліфікаційної роботи тощо. 

Зазначається інформація щодо системи 

оцінювання результатів навчання здобувачів 

фахової передвищої освіти 



Наприклад: оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів фахової передвищої освіти 

здійснюється: за 100-бальною шкалою, 4-

бальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») тощо. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність вирішувати типові спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі фінансів, 

банківської  справи та страхування або у процесі 

навчання, що вимагає застосування положень і 

методів фінансової науки, та може 

характеризуватися певною невизначеністю 

умов; нести відповідальність за результати 

своєї діяльності; здійснювати контроль інших 

осіб у визначених ситуаціях 

Загальні  

компетентності (ЗК) 
ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою 
як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 5. Знання і розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні 
та комунікаційні технології. 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні компетентності  

(СК) 

СК 1. Здатність використовувати теоретичний і 

методичний інструментарій фінансової, 

економічної, математичної, статистичної, 

правової та інших наук для розв’язання 

складних завдань у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 



СК 2. Здатність здійснювати професійну 

діяльність, згідно з вимогами законодавства. 

СК 3. Розуміння особливостей функціонування 

сучасної національної і світової фінансових 

систем та їх структури. 

СК 4. Розуміння принципів організації 

фінансових відносин.  

СК 5. Здатність застосовувати принципи, 

методи і процедури бухгалтерського обліку. 

СК 6. Здатність складати й аналізувати 

фінансову звітність. 

СК 7. Здатність самостійно виконувати складні 

завдання у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

СК 8. Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення для 

отримання й обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК 9. Здатність виконувати контрольні функції 

у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК 10. Здатність здійснювати ефективні 

комунікації між фахівцями і користувачами 

послуг у сфері фінансів, банківської справи  та 

страхування. 

СК 11. Здатність підтримувати належний 

рівень знань та постійно підвищувати рівень 

професійної підготовки у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування 

7 –Результати навчання 

 РН 01. Знати свої права як члена суспільства, 

розуміти цінності громадянського суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина України.  

РН 02. Володіти державною та іноземною 

мовами для складання ділових паперів і 

комунікації у професійній діяльності. 

РН 03. Знати економічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, 

що існують між фінансовими процесами та 

економічними явищами. 

РН 04. Знати і розуміти теоретичні основи та 

принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

РН 05. Дотримуватися вимог законодавства для 

забезпечення правомірності професійних 

рішень. 

РН 06. Застосовувати набуті теоретичні знання 



у практичній діяльності для розв’язання 

професійних завдань. 

РН 07. Застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для отримання й 

обробки даних у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

РН 08. Здійснювати пошук, відбір та 

опрацювання інформації з різних джерел у 

процесі професійної діяльності. 

РН 09. Вміти розв’язувати складні задачі у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності. 

РН 10. Застосовувати принципи, методи і 

процедури бухгалтерського обліку у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

РН 11. Формувати й аналізувати форми 

фінансової звітності та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію. 

РН 12. Володіти методичним інструментарієм 

здійснення базових контрольних функцій у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

РН 13. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення інформації до 

фахівців і користувачів послуг у сфері фінансів, 

банківської справи  та страхування для 

досягнення спільної мети. 

РН 14. Застосовувати інновації у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

РН 15. Виявляти навички самостійної роботи та 
роботи в команді, демонструвати гнучке 

мислення, відкритість до нових знань. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове  

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики 

кадрового забезпечення, залученого до 

реалізації ОПП з урахуванням вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № зі 

змінами, внесеними згідно з Постанови 

Кабінету Міністрів України №347 від Про 

затвердження освітньої діяльності.  

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Вказуються специфічні характеристики 

матеріально-технічного забезпечення, 

необхідного для успішної реалізації ОПП, з 

урахуванням її мети, особливостей та вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 №1187 із змінами, внесеними згідно 

з Постанови Кабінету Міністрів України №347 

від 10.05.2018 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності». 



Інформаційне та навчально- 

методичне забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-методичного 

забезпечення з урахуванням вимог Постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 

№1187 із змінами, внесеними згідно з 

Постанови Кабінету Міністрів України №347 

від Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності». 

9 – Академічна мобільність 

Національна  

кредитна мобільність 

На загальних підставах в межах України. 

Короткострокове навчання студентів за 

попередньо визначеним курсом в інших 

закладах фахової передвищої освіти. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Не проводиться 



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

 
Код 
н/д 

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові 

роботи, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов'язкові компоненти ОП 

Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

3 Екзамен 

ОК 2 Основи правознавства 3 Залік 

ОК 3 …….   

ОК 4    

ОК 5    

ОК 6     

ОК 7..    

Загальний обсяг  (%) 

Цикл професійної підготовки 

ОК 13 Гроші та кредит 3 Екзамен 

ОК 14 Фінанси 6 Залік 

ОК 15 …..   

ОК 16..    

    

Загальний обсяг  (%) 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:  (%) 

Вибіркові компоненти ОП 

ВК 1 Статистика 3 Залік 

ВК 2 ….. 
3 

 
Залік 

ВК 3...  
3 

 
Залік 

    

    

Загальний обсяг вибіркових компонент: 12 (10,0%) 

Практична підготовка   

 Навчальна практика «Вступ до фаху» 1,5 Залік 

 Навчальна практика зі спеціальності  3 Залік 

 Навчальна практика з інформаційних 

систем і технологій 

3 Залік 

 Виробнича професійна практика 6 Залік 

Загальний обсяг практичної підготовки  (%) 

Атестація 

 Кваліфікаційний іспит 3 (%) 
Загальний обсяг освітньої програми: 120  



3.Форма атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

 

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту. 

Кваліфікаційний іспит має передбачати оцінювання результатів навчання, 

визначених стандартом та відповідною освітньо-професійною програмою. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Матриця відповідності компетентностей компонентам освітньо -

професійної програми 

 ОК 1 ОК 2 … ОК n ВК 1 ВК 2 … ВК n 

ЗК 1         

ЗК 2         

ЗК 3         

…         

СК 1         

СК 2         

СК  3         

…         

   Примітки: ОК 1 – обов’язковий компонент ОПП (визначено у переліку освітніх компонентів розділу 

2). 

ЗК 1 – загальна компетентність (визначена у розділі 6). 

СК 1 – спеціальна компетентність (визначена у розділі 6). 

* позначка означає, що певна компетентність забезпечується певним освітнім компонентом 

5. Матриця забезпечення результатів навчання (РН) відповідним 

компонентам освітньої програми 

 ОК 1 ОК 2 … ОК n ВК 1 ВК 2 … ВК n 

РН 1         

РН 2         

…         

РН n         
   Примітка: РН 1 – результат навчання (визначений у розділі 7) 

* позначка означає, що певний результат навчання  забезпечується певним освітнім    

компонентом 

 

 



Аркуш реєстрації змін 
 

№ 

пор. 

Дата Пункти, до 

яких 

вносяться 

зміни 

Ініціатор змін Прізвище, ініціали 

особи, що відповідає 

за внесення змін 

Підпис 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


