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1 Загальні положення 

Цей документ Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна (далі Університет) регулює порядок 

затвердження, моніторингу, оновлення освітніх програм (надалі ОП) для здобуття 

вищої освіти певного рівня, надає методичні рекомендації до їх розроблення та 

оновлення. 

Документ розроблений відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про 

вищу освіту», ґрунтується на засадах постанови Кабінету Міністрів України щодо 

ліцензійних умов, підзаконних нормативних актів щодо розроблення стандартів 

вищої освіти, державних вимог та рекомендацій до порядку акредитації освітніх 

програм [1-4]. 

Освітні програми займають важливе положення в ланцюзі головних 

нормативних документів і використовуються для формування певної предметної 

спрямованості здобувачів вищої освіти за спеціальністю задля забезпечення 

якості освіти через такі заходи: 

- формування навчальних документів з організації освітнього процесу, а саме: 

навчального плану, графіку навчального процесу, документів методичного 

супроводу (робочих програм до освітніх компонентів ОП, методичних 

рекомендацій до навчальної діяльності і т. п.); 

- виконання умов діяльності з функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти (наприклад, інспектування та моніторинг функціонування 

ОП, розробка системи оцінювання якості діяльності за ОП і т. н.) (рис. 1). 
 

Рис.1  Порядок формування змісту освіти і навчання 
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1.1 Формування змісту освіти здійснюється на підґрунті компетентнісного 

підходу. Результати навчання, що базуються на їх описі в термінах 

компетентностей, визначати на основі вимог Національної рамки кваліфікацій, 

Стандарту вищої освіти та/або професійного стандарту (у разі наявності) та 

пропозицій стейкхолдерів. 

1.2 Освітня програма повинна відповідати вимогам стандарту вищої освіти 

щодо: 

- обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти; 

- переліку компетентностей випускника; 

- нормативного змісту підготовки здобувачів, сформульованого у термінах 

результатів навчання; 

- форми атестації здобувачів вищої освіти; 

- вимог професійних стандартів (у разі їх наявності). 

Додаткові компетентності, результати навчання, що потрібні для фахівця 

певної спеціалізації та за профілем підготовки (професійним, академічним, 

науковим) визначаються навчальним закладом вищої освіти в освітніх програмах.  

Таким чином, освітня програма – система освітніх компонентів (предметів 

вивчення, навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, видів практичної 

підготовки, контрольних заходів і т. ін.), що призначені для досягнення 

визначених результатів навчання. 

1.3 Обгрунтування запровадження певної освітньої програми та подальше її 

розроблення виконує робоча група на чолі з Гарантом, призначеним наказом ректора 

університету. 

1.3.1 Гарант ОП – це науково-педагогічний або науковий працівник, який/яка 

працює за основним місцем роботи, несе відповідальність за якість освітньої 

програми, має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною чи 

спорідненою до освітньої програми спеціальністю, або належний досвід роботи в 

галузі. Призначення, права та обов'язки гаранта освітньої програми відносяться до 

автономії закладу вищої освіти. Цей працівник/працівниця може виступати 

гарантом лише однієї освітньої програми. Гарант освітньої програми може 

працювати на відповідній кафедрі або в будь-якому іншому університетському 

підрозділі.  

1.3.2 робоча група – тимчасове об’єднання науково-педагогічних, 

педагогічних, наукових співробітників, здобувачів вищої освіти (студентів та/або 

аспірантів університету), інших стейкхолдерів (працедавців, замовників кадрів, 

представників виробництва, наукових закладів, органів влади і т. ін. – за згодою), 

що призначене для розроблення проєкту певної освітньої програми, або 

оновлення на підставі досвіду її використання; 

1.3.3 склад робочої групи формує гарант/випускова кафедра. Кількість членів 

групи – не менше ніж 4 особи. 

Щодо якісного складу: 

1) представництво стейкхолдерів від державних закладів, підприємств, 

виробництв і т. д. обов’язкове; 
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2) представництво здобувачів вищої освіти:  

у разі розроблення /оновлення ОПП з підготовки фахівців ОС «бакалавр» 

рекомендоване залучати студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

починаючи з 3-ого курсу навчання або другого (магістерського) рівня починаючи 

з 1-ого курсу;  

у разі підготовки проєкту / оновлення ОПП з підготовки фахівців 

другого(магістерського) рівня або освітньо-наукової програми (ОНП) 

допускається залучати студентів і аспірантів із першого року навчання, здобувачів 

за спорідненими спеціальностями/спеціальностями, науковими напрямами тощо; 

3) представництво науково-педагогічних або науковців: 

- до робочої групи зі складання ОП для здобуття ОС «бакалавр» член групи 

повинен мати науковий ступень та/або наукове звання та стаж науково-

педагогічної або наукової діяльності  не менш 5 років; у разі відсутності 

наукового ступеня та/або наукового звання – стаж науково-педагогічної або 

виробничої діяльності не менш 10 років; 

- до робочої групи зі складання ОПП для здобуття ОС магістра або ОНП для 

здобуття ступеня доктора філософії – науковий ступінь доктора наук та наукове 

звання професора/доцента і стаж науково-педагогічної або наукової діяльності не 

менш 10 років. 

1.4 Завдання робочої групи: 

1.4.1 здійснює моніторинг, аналізує ситуацію на ринку праці, вивчає потреби 

суспільства, професійного середовища, вимоги і запити партнерів, випускників і 

студентів освітніх програм відповідної спеціальності (галузі знань); 

1.4.2 вивчає аналогічні освітні програми у ЗВО України та за кордоном; 

1.4.3 вивчає та аналізує статистику приймальної комісії щодо кон’юктури 

прийому абітурієнтів за останні 3 роки; 

1.4.4 пропонує назву проєктної ОП. Назва освітньої програми повинна мати 

ключові слова (ознаки) назви відповідної спеціальності, за змістом відповідати 

цим назвам, не використовувати повністю або частково назви інших галузей та 

спеціальностей. Використання однакових або практично однакових назв ОП за 

різними спеціальностями неприпустимо. Не рекомендовано в назві ОП 

використовувати дослівно назву спеціальності. 

1.5 Організація навчання за ОП можлива за денною та/або заочною (заочно-

дистанційною) формами, при цьому обсяг, зміст і результати ОП за певним 

рівнем вищої освіти не мають різнитися. Ті ж самі умови виконання норм ОП у 

разі навчання за різними термінами. 

1.6 У рамках однієї спеціальності Університет може реалізувати декілька 

освітніх програм в межах ліцензованого обсягу для відповідного рівня вищої 

освіти. Профільна спрямованість (спеціалізація) обумовлена суттєвими 

особливостями предметної сфери програми, переліком програмних 

компетентностей, програмних результатів навчання. 

2 Класифікація освітніх програм 

2.1 За належністю (місцем реалізації) ОП можуть розділятися на: 

- факультетські, які реалізуються в одному підрозділі Університету; 
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- університетські, що реалізуються паралельно в двох і більше підрозділах 

Університету; 

- спільні, що реалізуються Університетом спільно з іншими організаціями, у 

т. ч. зарубіжними. 

Особливим видом спільних програм є програми подвійних дипломів, що 

передбачають видачу здобувачам вищої освіти, які успішно пройшли атестацію, 

дипломів двох партнерів – учасників реалізації спільної ОП. 

2.2 За видом освітньої діяльності ОП поділяють за рівнем вищої освіти: 

програма з підготовки фахівців освітнього ступеню (ОС) «бакалавр», «магістр» 

або наукового ступеню - «доктор філософії». 

2.3 За предметом ОП можуть відповідати спеціалізаціям одній спеціальності 

або бути міждисциплінарними.  

Основною ознакою міждисциплінарності ОП є їх широка профільна 

підготовка. Міждисциплінарність (як правило наукових програм) ґрунтується на 

інтеграції наукових напрямів, на певних зв’язках між галузями знань, методах, 

технологіях і т. ін., що забезпечує здобуття результатів у рамках різних наукових 

дисциплін. 

3 Порядок розроблення освітньої програми 

3.1 Запровадження нової ОП вважається поширенням освітньої діяльності 

університету, що узгоджується вченою радою [5]. На підставі згоди вченої ради 

відповідальна особа за дорученням ректора готує проєкт наказу про склад робочої 

групи на чолі з Гарантом ОП. 

3.2 Робоча група розробляє проєкт ОП (або оновлює ОП) на підставі 

затвердженого Міністерством освіти і науки України стандарту вищої освіти за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти; у разі відсутності 

затвердженого стандарту – за проєктом стандарту відповідної спеціальності або 

на підставі норм визначених Національною рамкою кваліфікацій (НРК), 

відповідно до рекомендацій МОНУ, Національного агентства з забезпечення 

якості вищої освіти, назв професій та професійних назв робіт за Національним 

класифікатором  «Державний класифікатор професій» (ДК 003:2010), останніх 

офіційних документів і т. ін. 

3.3 Для забезпечення якості Програми потрібне виконання таких умов: 

3.3.1 програма повинна забезпечувати послідовність наслідування та 

неперервність здобуття певного рівня вищої освіти. Тобто, під час розробки ОП 

наступного рівня врахувати умови та очікувані результати в програмі 

попереднього освітнього рівня; 

3.3.2 на рівні бакалаврських програм уникати вузької спеціалізації; 

3.3.3 на кожному рівні вищої освіти передбачити індивідуальну траєкторію 

навчання, а саме: 

- право студента обирати альтернативні освітні компоненти (увага! Разом із 

правом вибору студентом поміж кількох альтернативних дисциплін 

потрібно/можна надати право обирати окремі курси з певних навчальних 

дисциплін, вид/форму самостійної роботи, звіту з практики і т. ін.);  

- пропозиції до збільшення обсягів і видів самостійної роботи студента, 
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індивідуальної роботи з викладачем (наприклад, за окремими курсами, науковою 

складовою і т. ін.); у програмах, як правило, за технічними спеціальностями, 

можливий вибір з  пропонованих майнорів (скомпонованих наборів освітніх 

компонентів, навчання з яких направлене на оволодіння знаннями та 

компетентностями, специфічними для окремих умов використання об’єкту);  

3.3.4 збалансованість, раціональне призначення навантаження (кредитів), 

здатність здобувачів освіти опанувати окремі дисципліни (освітні компоненти) та 

всю освітню програму, вклавшись у визначений час, повноту документального, 

кадрового, інформаційного та іншого забезпечення ОП і відповідність умов 

освітньої діяльності Ліцензійним умовам. 

3.4 Гарант ОП підкріплює процес розроблення, реалізації, моніторингу, 

оновлення освітньої програми документами/матеріалами (протоколами, 

довідками, аналітичними звітами, опитувальними анкетами та ін.) і зберігає їх 

разом із копіями ОП на кафедрі. 

3.5 Форма ОП (введена університетом на підставі рекомендацій МОНУ, лист 

від 28.04.2017 № 1/9-239), рекомендації, поради, умови, правила до іі заповнення 

наведено у додатку А. Під час складання проєкту ОП слід уважно вивчати 

документи Національного агентства, де визначені критерії оцінювання програми і 

вимоги до її реалізації (https://naqa.gov.ua/). 

4 Порядок затвердження та введення в дію освітньої програми 

4.1 Освітня програма є офіційним документом університету 

(відокремленного структурного підрозділу). Для здобуття такого статусу ОП  

підлягає обов’язковій процедурі обговорення, затвердження, введення в дію 

наказом по університету: 

1-й крок. Гарант надає Проєкт ОП на обговорення випусковій кафедрі. 

Колектив кафедри обговорює ОП на відповідність її: 

- концепції освітньої діяльності за відповідною спеціальністю, 

заявленій під час ліцензування останньої, та існуючому стратегічному плану 

розвитку університету; 

- вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- участі стейкхолдерів у розробці / удосконаленні, реалізації ОП і т. ін. 

- досвід розробки та реалізації ОП в інших вітчизняних та зарубіжних 

ЗВО, які готують фахівців певних ОС за аналогічними спеціальностями. 

Освітню програму затверджує кафедра на своєму засіданні. 

2-й крок. Погоджену кафедрою ОП Гарант подає на схвалення до 

навчально-методичного відділу (а також до структурного підрозділу аспірантури 

та докторантури у разі наукової програми), який розглядає документ на предмет 

відповідності рекомендаціям Національного агентства щодо її форми, норм за 

показниками валідності тощо.  

3-й крок. Гарант надає проєкт ОП на затвердження вченій раді факультету, 

яка визначає зміст програми щодо її унікальності, потреби фахівців для галузі, 

зв'язку з іншими ОП за спеціальністю, відсутності повторів у змісті освітнього 

процесу, гарантованості в кадровому та матеріально-технічному забезпеченні. 

 

https://naqa.gov.ua/
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4-й крок. Проєкт освітньої програми оприлюднюється на сайті університету 

для громадського обговорення терміном на один місяць. 

У цей період часу робоча група забезпечує обговорення проєкту ОП серед 

стейкхолдерів усіх категорій, отримує відповідні відгуки (зауваження, підтримку, 

побажання і т. н.), документально підтверджує процес обговорення (наявність 

протоколів спільних засідань, форумів, відгуків, анкетування тощо). 

4.2 На підставі отриманих погоджень, зауважень, пропозицій робоча група 

вносить до проєкту потрібні зміни, доповнення і т. н. ОП із пояснювальною 

запискою про результати обговорення Гарант подає на обговорення та 

затвердження вченій раді університету. 

4.3 На підставі позитивного рішення вченої ради університету Гарант готує 

проєкт наказу про затвердження ОП і термін введення в дію, подає документи на 

підпис ректору університету. 

4.4 Скановану версію ОП Гарант подає відповідальному секретареві 

приймальної комісії, який оприлюднює документ на сайті, вносить назву ОП до 

правил прийому до університету. 

Оригінал ОП надається до навчального відділу або до структурного 

підрозділу аспірантури і докторантури. 

Копія ОП зберігається на кафедрі та постійно використовується для 

організації навчального процесу, аналізу виконання запланованих програмою 

критеріїв якості освіти, проведення профорієнтаційної роботи та інших заходів з її 

реалізації. 

5 Аналіз якості та удосконалення освітньої програми 

5.1 Головною задачею ЗВО є забезпечення якості ОП через системний 

моніторинг, аналіз, самооцінювання діяльності за нею, забезпечення 

відповідністю ОП встановленим цілям діяльності, стратегії розвитку 

університету, новинам у наукових дослідженнях у певній галузі, новим 

інформаційним технологіям і т. н. Усі матеріали моніторингу (аналізу) 

поповнюють портфоліо програми. 

У разі зміни стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю, інших 

законодавчих актів, які певним чином стосуються підготовки фахівців з вищою 

освітою, освітня програма повинна бути перероблена відповідно до нових норм і 

вимог. 

5.2 Регулярний (мінімум - щорічний) моніторинг забезпечення якості освіти 

за певною ОП, аналіз і пропозиції щодо її оновлення, удосконалення, відміни 

організовує Гарант із участю стейкхолдерів різних підрозділів університету, 

працівників закладів і підприємств галузі, випускників з певної спеціальності/ОП. 

5.2.1 Моніторинг, аналіз якості освітньої діяльності за певною ОП 

здійснюється за такими формами та питаннями: 

- анкетне опитування студентів, науково-педагогічних працівників, 

працедавців, інших зацікавлених осіб (орієнтовний зміст певних анкет за 

призначенням наданий у додатку Б, зміст анкет можна змінювати, 

використовувати частково, використовувати в режимі дистанційному або 

очному); 
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- аналіз успішності здобувачів вищої освіти за минулий(і) рік(роки); 

- забезпеченість ОП навчально-методичним супроводом; 

- визначення рейтингу обов’язкових, вибіркових освітніх компонентів; 

- інформація приймальної комісії про кількісні та якісні показники за період 

вступної кампанії; 

- участь студентів у програмах академічної мобільності; 

- рівень працевлаштування випускників минулого (их) року (ів); 

- рейтинг випускників різних років за оцінюванням працедавців; 

- якість складу НПП, що забезпечують навчання за програмою (наприклад, 

відповідність освіти курсам, які викладає НПП, підтвердження може 

забезпечуватися дипломами підвищення кваліфікації, науковими публікаціями, 

виконанням ліцензійних умов щодо професійної активності за п. 30 і т. ін.); 

- інші питання на розгляд Гаранта, вченої ради факультету і т. н. 

5.2.2 Обговорення результатів діяльності за ОП на різних форумних 

площадках (академічна група, кафедра, методична комісія, науково-методична 

рада, органи студентського самоврядування і т. ін.) відповідно до вимог 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Звіт про самоаналіз діяльності за певною ОП оприлюднюється на сторінці 

кафедри в системі MOODLE, зберігається в портфоліо ОП. 

5.3 На підставі проведеного моніторингу Гарант разом із групою 

забезпечення спеціальності визначають якість ОП за такими критеріями: 

- відповідність змісту ОП нормам існуючого стандарту вищої освіти, 

Стратегії розвитку та досягненням у відповідній галузі економіки і т. ін.; 

- ступінь задоволення здобувачів вищої освіти освітньою програмою; 

- об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру та/або 

ресурсних умов реалізації освітньої програми; 

- пропозиції з мотивацією до внесення до ОП змін, доповнень, уточнень; 

- аналіз інформації про результати реалізації ОП показує розбіжність між 

очікуванням і фактом (передбаченим навантаженням і часом, який фактично 

необхідний більшості здобувачів вищої освіти для досягнення визначених 

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

5.4 Програма вважається оновленою та вимагає перезатвердження, якщо на 

підставі проведеного моніторингу в документ внесені зміни до: 

-  назви програми; 

- переліку обов’язкових освітніх компонентів (назва дисципліни, вид 

самостійної роботи, вид практики, обсяги певної освітньої компоненти і т. п.); 

-  переліку компетентностей і результатів навчання; 

- форми оцінювання рівня знань;  

- форми атестації випускника (наприклад, у разі зміни стандарту вищої 

освіти); 

-  отримання міжнародної сертифікації; 

- інші зміни, що пов’язані з технологіями освітнього процесу (використання, 

введення додаткових форм, дистанційних та інформаційних технологій). 

5.5 Перегляд ОП та введення оновленої редакції треба виконати якомога 

швидше (до затвердження правил прийому до університету), не створюючи 
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проблем для тих, хто в цей час навчаються за програмою. 

5.6  Оновлена програма проходить процедуру погодження, 

перезатвердження та введення в дію згідно з вимогами цього Положення. 

5.7 На підставі оновленої освітньої програми випускова кафедра складає 

навчальний план для студентів, які вступають на 1 рік навчання за цією ОП. 

6 Відміна (закриття) освітньої програми 

6.1 Освітня програма може бути виключена з переліку ОП, що реалізуються 

Університетом, за ініціативою:  

‒ факультету, ННЦ, філії, структурного підрозділу аспірантури та 

докторантури (для ОП третього рівня вищої освіти) - в разі обґрунтованої відмови 

від її реалізації;  

‒ Університету (приймальної комісії) - в разі відсутності набору вступників 

на ОП упродовж 2-х років після закінчення навчання останнього курсу за ОП; 

‒ Університету (навчально-методичного або навчального відділу) - якщо в 

результаті будь-якої з процедур внутрішнього або зовнішнього оцінювання якості 

ОП отримано висновки про низьку якість реалізованої ОП.  

6.2 Рішення про виключення освітньої програми з числа ОП, що 

реалізуються Університетом, приймає вчена рада Університету на підставі 

подання деканату відповідного факультету/ННЦ.  

Ліцензований обсяг за закритою ОП зберігається за відповідною 

спеціальністю. 

7 Прикінцеві положення 

7.1 Відомості про освітню програму розміщуються на сайті Університету на 

сторінці приймальної комісії.  

7.2 Відповідальним за повноту й своєчасність розміщення інформації про 

освітню програму на сайті Університету є Гарант і відповідальний секретар 

приймальної комісії.  

7.3 Відповідальними за формування і зберігання паперових документів 

щодо портфоліо ОП є її Гарант та завідувач випускової кафедри (додаток Г). 

 

 

Використані інформаційні джерела: 

1 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (зі 

змінами) 

2 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145- VIII (зі змінами) 

3 «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти», затверджене наказом МОН від 11.07.19 р. 

№977 (https://naqa.gov.ua/) 

4 Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо 

застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, затверджені 

рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти протокол 

від 29 серпня 2019 р. № 9  (https://naqa.gov.ua/) 

https://naqa.gov.ua/
https://naqa.gov.ua/
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5 Порядок запровадження пропозиції щодо поширення/звуження освітньої 

діяльності з підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», «доктор 

філософії», затверджений ректором 18.12.2018 р. (http://diit.edu.ua/upload/files/shares/navch-

metod/zaprovadzhennya_propozicii.pdf) 
6 Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації/Авт.:  

В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова/ за ред.. В. Г. 

Кременя. К.: ДП «НВЦ «Приоритети», 2014. – 120 с. 

7 Форма відомостей про самооцінювання освітніх програм  (https://naqa.gov.ua/) 

8 Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітніх 

програм(https://naqa.gov.ua/) 

9 Наказ МОН від 30.04.2020р. № 584 «Про внесення змін до методичних 

рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diit.edu.ua/upload/files/shares/navch-metod/zaprovadzhennya_propozicii.pdf
http://diit.edu.ua/upload/files/shares/navch-metod/zaprovadzhennya_propozicii.pdf
https://naqa.gov.ua/
https://naqa.gov.ua/
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Додаток А 

Форма освітньої програми та рекомендації до заповнення її розділів і структурних 

одиниць 

 

Освітня програма (ОП) складається з двох розділів, які об’єднують певну 

низьку змістових питань або завдань для віддзеркалення основних цілей ОП і 

шляхів їх досягнення. Закінчується програма двома матрицями, що відображають 

вплив ОК на здобуття певних компетентностей або програмних результатів 

навчання. 

До ОП авторами може бути додана пояснювальна записка (за потребою 

пояснень деяких пунктів, вимог, рекомендацій до використання і т. п.) 

Перший розділ призначений для визначення профілю ОП через відповіді на 

формалізовані питання, що розміщені в лівому полі. Відповіді – пояснення 

лаконічні та зрозумілі, в першу чергу – для майбутніх здобувачів вищої освіти, 

розміщують праворуч. 

Задача робочої групи показати особливості, привабливість, відмінності 

презентованої програми від інших подібних програм за тією ж спеціальністю, 

показати перспективність пропонованого ракурсу освіти на кар’єрному зростанні, 

через певні ресурси університету, умови реалізації програми. Сьогоденний час 

вимагає уважно сформулювати позиції щодо привабливості програми. В першу 

чергу це відноситься до потенційних можливостей університету в наданні 

студентам першого (бакалаврського) рівня професійних навичок (наприклад, 

слюсар з ремонту…, провідник пасажирського вагону, помічник 

машиніста/машиніст локомотива/електровоза, оператор станції, оператор ЕОМ  і 

багато інших). 

Другий розділ ОП присвячений організації освіти для досягнення визначених 

цілей через використання певних освітніх компонент, призначених для здобуття 

зазначених в програмі результатів навчання та формування потрібних загальних і 

професійних компетентностей, послідовність визначення та опанування теорії. 

Примітка 1. Освітня компонента – складова навчального процесу, яка 

визначена освітньою програмою та відповідним навчальним планом за цією 

програмою та призначена для опанування знаннями (програмними результатами 

навчання - ПРН), що сприяють формуванню певних компетентностей (К). 

Обидва терміна («компетентність» і «результат навчання») формулюються 

однаковими термінами: знання, уміння, навички, здатність… Але в цьому 

відсутнє протиріччя, навпаки є діалектична єдність: сукупність результатів 

навчання приводить до набуття відповідних компетентностей, а з іншого боку – 

оволодіння певною компетентністю вимагає засвоєння конкретних знань, умінь, 

навичок, тобто – результатів навчання [6] . 

Декілька ПРН можуть сприяти формуванню однієї К, і з другого боку – один 

ПРН може сприяти формуванню декількох К.   

Примітка 2. До освітніх компонентів слід відносити: навчальні дисципліни або 

окремі розділи їх; індивідуальні завдання (розрахунково-графічні роботи, курсові 

проєкти/роботи, есе, реферати, наукові завдання, публікації), виробнича практика 
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(її програма), обґрунтування теми дипломного проєкту/роботи, наукового 

дослідження, вид оцінювання рівня досягнутих знань (екзамен, залік, захист, 

презентація, участь в обговоренні, форумі і т. н.) та інші. 

        

Нижче наданий зразок форми ОП і порядок оформлення кожної сторінки 

документу. До кожного питання надані короткі рекомендації щодо складання 

відповідей або коментарів, порядку формування окремих блоків навчального 

процесу тощо. 

Під час оформлення ОП не потрібно повторювати методичні рекомендації, 

пояснення з цього Положення, що супроводжують окремі пункти форми з 

посиланням на окремі інформаційні джерела. 

Усі сторінки повинні бути пронумеровані, титульний аркуш має бути перший, 

цифру не заносити. 
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АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ  
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(назва освітньої програми) 
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1  Вчена рада факультету «____________________________________» 
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Голова вченої ради    _____________ _________________ 
                                                                                (підпис)   ПІБ 

    

      2  Перший проректор  _______________  Б. Є. Боднар 
(підпис) 

«___»______20__ р.  
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 (підпис) 

 «___»______20__ р. 

 

 

 

4  Навчально-методичний відділ 
 

Начальник НМВ   _______________   
(підпис) 

«___»______20__ р.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
*- заповнюється у разі погодження програми третього (освітньо-наукового) рівня 
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ПЕРЕДМОВА 
 

освітньої програми 

___________________________________________________________ 

(назва освітньої програми) 

___________________________________________________________ 
(рівень вищої освіти) 

 
 

ВНЕСЕНО 

Кафедрою _______________________________________________________ 

«___»______20__ р.    протокол №______ 

Завідувач кафедри    ____________  _________________ 

                                                                        (підпис)                ПІБ 

ПІДСТАВА _________________________________________________________________ 

 
НА ЗМІНУ _________________________________________________________ 

Назва ОП із коротким поясненням причини заміни 

Розробники програми: 

1. ________________________- гарант  ______________________ 

                ПІБ, науковий ступінь, звання      (підпис) 

2. ________________________   ______________________ 

3. ________________________   ______________________ 

. 

. 

. 
 

До ОПП надані такі відгуки (рецензії)  

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

. 

. 

. 

 

 Пояснення до заповнення: 

     1) пункт «Підстава» формувати у разі первинного подання ОП. Вказати документи, 

на підставі яких розроблено програму (ліцензія, стандарт вищої освіти, договір і. т. н. 

із вказівкою необхідних реквізитів); 

     2) пункт «На заміну» - у разі внесення змін до ОП, її редагування і т. н., що 

вимагає перезатвердження документа і введення в дію наказом по університету; 

     3) ПІБ – писати без скорочень із поясненнями про статус особи; 

     4) кількість відгуків, рецензій і т. ін. повинно бути не менше за 3. 
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1. Профіль освітньої програми 

спеціальність _______(код та назва)_________ 

назва ОП/ОНП _______________________ 
 

1.1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу вищої 

освіти 

Дніпровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 

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 7 Закону України «Про вищу 

освіту» і складається з інформації про здобутий особою 

ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію (за 

наявністю) 

Наприклад: 

Ступінь – магістр 

Кваліфікація – магістр із транспортних технологій 

Спеціалізація – транспорті технології на залізничному 

транспорті 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Приклад: 

Транспортні технології на залізничному транспорті 

Спеціальність -275 – Транспортні технології (за видами) 

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 
Наявність акредитації Подається інформація про акредитацію ОП (або 

спеціальності згідно з наказом МОН від 30.10.2017р. № 1432) 

Вказується така інформація: 

- назва організації, яка надала сертифікат; 

- термін дії та номер сертифікату 

Приклад: 

Для ОП, акредитованих до 2019 р. 

Міністерство освіти і науки України,  

ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» 

2013-2023 рр. Сертифікат № ____ 

Для ОП, акредитованих починаючи з 2019 р. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

20__-20__ рр.  Сертифікат № ____ 

 
Рівень Приклад (відповідно до Національної рамки кваліфікації, 2011р 

(у дужках указані за НРК в редакції ПКМУ від 25.06.2020 

 № 519. Будуть введені на підставі відповідних нормативно-

правових актів): 

НРК України - 7 (6) рівень / перший (бакалаврський) рівень 

або 

НРК України – 8 (7) рівень / другий (магістерський) рівень 

або 
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НРК України – 9  (8) рівень / третій (освітньо-науковий) 

рівень 
Передумови Вимоги щодо попередньої освіти. Чи можливий вступ з 

освітою за іншою спеціальністю/ОП, за якими умовами. 

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 магістра. 
Мова(и) викладання Українська мова 

В окремих випадках (за заявами здобувачів вищої освіти) 

можливе викладання англійською мовою. 

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 стейкхолдерів виконується, зміни 

або доповнення, оновлення за відповідними процедурами. 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

http://pk.diit.edu.ua/?view=static&id=6 – для здобуття ОС 

«бакалавр» 

http://pk.diit.edu.ua/?view=static&id=49 – для здобуття ОС 

«магістр» 

http://pk.diit.edu.ua/?view=static&id=210 – для здобуття ОНС 

«доктор філософії» 

1.2 - Мета освітньої програми 

Коротко (одне-два речення) описати ціль освітньої програми (див. стандарт вищої освіти зі 

спеціальності), можна вносити доповнення, зміни відповідно до назви ОП. 

Як корелюється надана інформація зі стратегією розвитку університету?  

Чи є порівняння ОП з аналогами інших ЗВО? 

1.3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область  Визначити об’єкти вивчення та/або діяльності (процеси, 

явища і т. н., проблеми, які вивчаються); 

Теоретичний зміст предметної області (основні поняття, 

концепції, принципи, специфічні для цієї предметної області) 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна, освітньо-наукова, академічна, 

дослідницька, прикладна 

Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти 

(МСКО) освітньо-професійна програма може мати 

академічну або прикладну орієнтацію. Доцільно коротко 

охарактеризувати наукову 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, позиції 

потенціальних стейкхолдерів, чи передбачені досягнення в 

контексті підвищення якості підготовки фахівців з вищою 

освітою.  

Наукова складова 

Особливості програми Вказуються особливості, які відрізняють надану ОП від 

подібних програм, унікальність програми. 

http://pk.diit.edu.ua/?view=static&id=6
http://pk.diit.edu.ua/?view=static&id=49
http://pk.diit.edu.ua/?view=static&id=210
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Наприклад: обов’язковий семестр міжнародної мобільності; 

реалізується англійською мовою; вимагає спеціальної 

практики, отримання додаткових сертифікатів про освіту 

тощо. 

Також можуть вказуватися узгодженість даної ОП із 

програмами іноземних країн, експериментальний характер 

ОП 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 за класифікатором професій (ДК 003:2010) 

 

Подальше навчання Вказуються можливості для продовження навчання на 

вищому рівні, за іншими ОП цієї або інших спеціальностей. 

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 

лабораторну практику тощо. Використання технологій 

дистанційного навчання. Можливість впровадження дуальної 

освіти, здобуття професійних навичок. 

Оцінювання Наприклад: письмовий екзамен, практика, есе, презентації, 

проєктна робота тощо. Наукові публікації. Участь у форумах 

різних рівнів (статусів). У кожному силабусі/робочій 

програмі з ОК визначені порядок і норми з оцінювання рівня 

досягнутих знань. 

1.6. Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність 

 
Формулюється з відповідного стандарту вищої освіти шляхом 

конкретизації інтегральної компетентності в контексті 

особливостей даної освітньої програми. (див. ст. 36, п. 9-11 

Закону України «Про освіту»). Увага! У ПКМУ від 

25.06.2020.№ 519 (нова редакція Національної рамки 

кваліфікацій) відсутнє поняття інтегральної компетентності. 

У зазначеному документі для кожного рівня освіти визначені 

дескриптори: знання, уміння, комунікації, відповідальності і 

автономії. 
Загальні компетентності 
(ЗК) 

Компетентності визначені стандартом вищої освіти за 

спеціальністю. Можливе редагування текстів, подання в дещо 

розширеному форматі: з потрібними доповненнями та 

коментарями. 

У разі відсутності стандарту вищої освіти компетентності 

формулює робоча група (можна вибирати зі списку проєкту 

Тюнінг), що наведені в додатку 4 цього Положення, 

ознайомитися зі стандартами вищої освіти з інших 

спеціальностей цієї ж галузі. 

Більшість ЗК припадає на програми для першого 

(бакалаврського) рівня. Слід звернути увагу на обов’язкове 

розміщення для цього рівня таких компетентностей (у 

перших стандартах 2017-2018 вони мабуть відсутні): 
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- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства; усвідомлення цінності громадянського  (вільного 

демократичного) суспільства та необхідності його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності 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. 

Редакція компетентностей загальна. Можливе редагування 

відповідно до цілей програми, назви спеціальностей і т. н. 

У зв’язку з цим авторам треба уважно формувати ОК 

(дисципліни або розділи в них), які забезпечать накопичення 

певних програмних результатів навчання для формування 

зазначених компетентностей. 
Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

Компетентності, визначені стандартом вищої освіти 

спеціальності та в професійному стандарті (за наявності). 

Якщо стандарт вищої освіти відсутній, орієнтуватися за 

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

Закону України «Про освіту»), або за новою редакцією НРК 

(ПКМУ від 25.06.2020 № 519).  
Можна корегувати зміст зазначених в стандарті 
компетентностей під завдання проєктної ОП, не порушуючи 
при цьому ідею призначення компетентностей, можна 
формулювати декілька додаткових (авторських). 
Стандарт визначає вимоги лише до спеціальних (фахових, 
предметних) компетентностей, які є спільними для всіх 
можливих освітніх програм в межах спеціальності. Заклад 
вищої освіти у своїй освітній програмі має право: 
формулювати описи додаткових до Стандарту спеціальних 
(фахових, предметних) компетентностей; формулювати 
узагальнені описи спеціальних (фахових, предметних) 
компетентностей, що охоплюють відповідний перелік 
компетентностей Стандарту; формулювати інший перелік 
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, описи 
яких у сукупності охоплюють всі вимоги Стандарту. 
деталізувати описи спеціальних (фахових, предметних) 
компетентностей Стандарту відповідно до спеціалізації. 
Стандарт має передбачати встановлення додаткових 
обов’язкових компетентностей відповідно до вимог 19 
професійних стандартів для освітніх програм, що 
передбачають надання відповідної професійної кваліфікації 
та/або спрямовані на підготовку фахівців для професій, для 
яких запроваджене додаткове регулювання. Для ОП кожного 
наступного рівня слід відобразити відмінність вимог до 
компетентностей, зокрема надати відповідні додаткові 
переліки для освітньо-наукових програм магістрів. Для 
освітнього рівня доктора філософії заплановані стандартом 
спеціальні (фахові, предметні) компетентності мають 
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забезпечувати здатність до продукування нових ідей і 
розв’язання комплексних проблем у галузі професійної 
та/або дослідницько-інноваційної діяльності, а також до 
застосування сучасних методологій, методів та інструментів 
педагогічної та наукової (творчої) діяльності за фахом. 
Рекомендується погоджувати зміст компетентностей і 
програмних результатів навчання (див. нижче) з 
пропозиціями (думками) працівників кафедр загальної 
підготовки, звертати увагу на узгодженість завдань ОП зі 
змістом Концепції розвитку університету на наступні роки. 

1.7. Програмні результати навчання (ПРН) 

Програмні результати навчання, що визначені стандартом вищої освіти є спільними для 

всіх можливостей ОП в межах спеціальності. 

Заклад вищої освіти у своїй освітній програмі має право: формулювати описи додаткових до 

Стандарту результатів навчання; формулювати узагальнені описи результатів навчання, що 

охоплюють відповідний перелік компетентностей в стандарті; формулювати інший перелік 

результатів навчання, описи яких у сукупності охоплюють всі вимоги Стандарту, 

деталізувати описи результатів навчання Стандарту відповідно до спеціалізації. 

Для освітнього рівня доктора філософії перелік результатів навчання повинен 

передбачати: - набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової 

презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування 

сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, пошуку та критичного аналізу 

інформації, концептуалізацію та реалізацію наукових проектів, управління науковими 

проектами, складення пропозицій щодо фінансування досліджень та/або проектів, реєстрації 

прав інтелектуальної власності; - опанування іноземної мови на рівні достатньому для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової діяльності іноземною мовою 

(англійською або іншою, відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій 

формі, а також для повного розуміння іншомовних професійних, наукових та навчальних 

публікацій з відповідної тематики.  

Результати навчання мають відповідати таким критеріям: - бути чіткими і однозначними, 

чітко окреслювати зміст вимог до випускника відповідної ОП на відповідному рівні вищої 

освіти; - бути діагностичними (тобто результати навчання повинні мати об’єктивні ознаки їх 

досягнення чи недосягнення); - бути вимірюваними (має існувати спосіб та шкала для 

вимірювання досягнення результату прямими або непрямими методами, рівнів досягнення 

складних результатів). 

Програмні результати навчання слід формувати в активній формі із урахуванням різних 

рівнів складності у когнітивній сфері (таксономія Блума),  та в афективній та психомоторній 

сферах (що наведена в ПКМУ від 25.07.2020 № 519 або в наказі МОН від 30.04.2020 № 584). 

Наприклад, якщо в програмі надані ЗК стосовно здатності реалізувати свої права, 

зберігати та примножувати моральні, культурні та наукові цінності, то повинно бути 

передбачене досягнення таких результатів навчання, що сприяють формуванню зазначених 

ЗК. Наприклад,  

ПРН_. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на 

гуманістичних і естетичних засадах. 

ПРН_. Ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для 

ефективного розвитку країни. 

ПРН_. Використовувати інструменти демократичної правової держави в професійній та 

громадській діяльності. 
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1.8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Вказати характеристики кадрового забезпечення, включаючи 

можливу участь закордонних фахівців, представників 

виробництв/установ відповідної галузі. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 
Вказати специфічні характеристики матеріально-технічного 

забезпечення (особливе оснащення, унікальне обладнання, у 

т. ч. наукове, що використовується в навчальному процесі.) 

Можна посилатися на відповідну сторінку сайта університету. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Вказати характеристики інформаційного та навчально-

методичного забезпечення: наявність бібліотеки з фондом…, 

доступ до Інтернету, методичне забезпечення та доступ до 

нього. 

1.9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Вказати, наприклад, укладені угоди про академічну 

мобільність, про подвійне дипломування, про зарахування 

кредитів, що здобуті в інших ЗВО. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Вказати укладені угоди про міжнародну академічну 

мобільність (Еразмус+ К1), про подвійне дипломування, про 

тривалі міжнародні проєкти, які передбачають включене 

навчання студентів тощо. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних 

громадян. 

 

2. Перелік компонентів освітньої програми та їх логічна послідовність 

2.1 Перелік компонентів 

Код освітньої 

компоненти 
Компоненти освітньої програми  

Кількість 
кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти (ОК) 

ОК 1 Увага! Наявність гуманітарної складової є 

обов’язковою умовою, разом із цим 

можливе подання ОК у форматі 

вибіркових компонентів (див. пояснення 

надалі). 

  

ОК 2    

ОК 3    

…    

Загальний обсяг обов'язкових компонентів: 

Вибіркові компоненти  

 

 ..   

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 

Загальний обсяг освітньої програми: 

 

Настанови до складання п. 2.1  

1. Під час формування переліку освітніх компонент треба враховувати 

основні норми Положення про організацію освітнього процесу в університеті, а 

саме: 
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- у кожному семестрі навчальним планом може передбачатися 8 дисциплін, 

з них не більше 4-х має форму оцінювання рівня знань у формі екзамену; 

- загальна кількість курсових проєктів/робіт за бакалаврською програмою 

підготовки має бути не більше за 5, за магістерською – за 2; 

- бажано, щоб обсяг кожної компоненти був кратним єдиному значенню 

(наприклад, 3). Тоді у подальшій роботі з організації навчального процесу буде 

спрощена задача щодо замін певних компонентів на нові, введення нових 

вибіркових компонентів за вибором здобувачів вищої освіти і т. ін.; 

- якщо компонентом є навчальна дисципліна, до якої передбачене 

виконання курсового проєкту/роботи, що також є окремим компонентом, 

інформацію надати таким чином: назва компонента, загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС, у тому числі курсовий проєкт/робота – обсяг 1 кредит ЄКТС; 

- не захоплюватися компонентами (особливо навчальними дисциплінами) 

малого обсягу (3-4 кредити ЄКТС). За можливістю, краще їх об’єднувати в 

один компонент більшого обсягу, що викладають декілька лекторів. Окремі 

розділи такого компонента можуть бути вибірковими для здобувачів вищої 

освіти за іншими ОП. Таке об’єднання призводить до скорочення робіт із 

формування силабусів та інших матеріалів навчально-методичного 

забезпечення; 

- якщо проєктна ОП є однією з декількох за певною спеціальністю або 

галуззю, бажано забезпечити їхню погодженість за циклом загальної підготовки 

(перелік компонентів, їхні обсяги, види оцінювання знань, індивідуальних 

завдань і т. н.), що забезпечить більш якісну організацію навчального процесу 

для студентів певних курсів усіх ОП даної спеціальності (в деяких випадках - 

галузі). 

2. Поняття «обов’язкові» та «вибіркові» компоненти. 

Для досягнення майбутніми фахівцями певних ПРН і формування 

компетентностей, визначених відповідним стандартом вищої освіти, 

університет через ОП формує мінімальний набір потрібних для навчання 

освітніх компонентів, їхні обсяги, види індивідуальних завдань, форми 

оцінювання знань і т. ін. (вилученням із цього правила є форма атестації 

випускника, що встановлюється стандартом вищої освіти за відповідною 

спеціальністю і рівнем освіти. При цьому деякі стандарти вищої освіти 

дозволяють ЗВО обирати форму атестації або вносити додаткові умови 

(форми)).  

Кожний ЗВО через ОП демонструє свої пропозиції (тобто шляхи) до 

рішення задачі з підготовки певних спеціалістів. Такі права надані ЗВО в 

рамках їхньої автономії Законом України «Про вищу освіту». 

Освітні компоненти, що презентовані ЗВО для навчання (здобуття вищої 

освіти за певною спеціальністю) являють собою вибір закладу вищої освіти і є 

обов’язковими для здобувачів вищої освіти цього ЗВО. Обсяг обов’язкових 

компонентів може складати не більше ніж 75% від загального обсягу ОП 

певного рівня вищої освіти. 
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Не менше 25% обсягу ОП складають компоненти за вибором здобувача 

вищої освіти (надалі-студент). Такі компоненти частково презентують 

індивідуальну траєкторію навчання особистості.  

Компоненти вільного вибору студентів – це складові навчального плану 

професійно-орієнтовані або непрофільні, результати навчання з яких сприяють 

формуванню професійних компетентностей, розвитку загальної культури, 

широкого світогляду.  

У таблиці 1 наведені орієнтовні (рекомендовані) обсяги пакету вибіркових 

компонентів для кожного циклу підготовки фахівців, у кредитах ЄКТС  

 

 

Таблиця 1 

 

Рівень вищої освіти 

 

Загальний 

обсяг ОП 

Обсяг вибіркових компонентів 

всього цикл 

загальної 

підготовки 

цикл 

спеціальної 

підготовки 

1-ий (бакалаврський) 240 ≥ 60 20-25 40-35 

2-ий (магістерський) 90 ≥ 23 7-8 16-15 

3-ій (науковий) 30-60  ≥ 7-15   

 

Вибір можна пропонувати у вигляді альтернативи з 3-х- 4-х найменувань 

тотожних за обсягом, формою оцінювання знань, призначенням, семестром 

навчання і т. п.)  

 

Наприклад: 

Основи екології та БЖД – для всіх ОПП, 3 кредита ЄКТС, семестр визначає 

певний факультет; 

 

Основи охорони праці та екологія людини – для всіх ОПП, 3 кредита ЄКТС, 

семестр визначає певний факультет; 

4 кредита ЄКТС; 

 

Правові аспекти з забезпечення БЖД - для всіх ОПП, 3 кредита ЄКТС, семестр 

визначає певний факультет. 

 

Комплект вибіркових компонентів можна подати в ОП єдиним списком, із 

якого пізніше на підставі вибору студентів буде сформований набір для 

навчального плану наступного навчального року. Краще проєкт викласти з 

переліком пропозицій для кожного року (курсу) навчання. 
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Наприклад, 

Вибіркові компоненти 

Код освітньої 

компоненти 
Компонент освітньої програми  

Кількість 
кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

 Для 2-го курсу   

 

ВК 1 

ВК 2 

 . 

. 

ВК.. 

ВК.. 

Загальна підготовка   

 

 

 

Професійна підготовка 

 

 

 Для 3-го курсу   

 

ВК 1 

ВК 2 

 . 

. 

ВК.. 

ВК.. 

ВК.. 

Загальна підготовка   

 

 

 

Професійна підготовка 

 

 

 

 Для 4-го курсу   

 

ВК 1 

ВК 2 

 . 

. 

ВК.. 

ВК.. 

Загальна підготовка   

 

 

 

Професійна підготовка 

 

 

* Позначення (шифрування, кодування) вибіркових компонентів обирає Гарант 

програми (наприклад, ВБ1, ВБ2,…, або В1, В2, ВК1, ВК2…і т. ін.). 

 

У такому випадку в організаційному плані буде спрощеною процедура 

проведення опитування студентів щодо вибіркових компонентів, формування 

навчальних планів. У цій ситуації надзвичайно важливим є кратність обсягів 

компонентів до єдиного показника. 

Вибірковими компонентами можуть бути обрані окремі 

дисципліни/розділи дисциплін/спеціальні пропозиції з інших ОПП, знання з 

яких сприяють формуванню професійних компетентностей за базовою 

спеціальністю (наприклад, фінансисти, бухгалтери зацікавлені у вивченні 

роботи локомотивного/вагонного/автомобільного господарства, програмісти – 

логістики перевезень і навпаки).  

У програмах з технічних спеціальностей для вибору можливе подання 

блоку компонент (minor), що забезпечує формування єдиних компетентностей, 
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здобуття певних результатів навчання, однак формує філософію знань в іншій 

сфері обслуговування, обстеження, конструкції, технології і т. п., але при цьому 

надані до вибору майнори повинні бути рівними за обсягом.  

Приклад використання  майнор наведений нижче.  

 

Приклад формування блоків вибіркових дисциплін (minor) 
Minor 1  Minor 2  

Вища математика (спец. курс) 3 кр. Іноземна мова (спец. курс) 3 кр. 

Ресурсозберігаючі технології 3 кр. Екологія та експлуатація локомотивів 3 кр. 

Тягові електричні  

перетворювачі 

машини  а 6 кр. Гідравлічні передачі 6 кр. 

САПР в 

локомотивному 

господарстві 

  9 кр. Комп’ютерне  моделювання в 

локомотивобудуванні/локомотивному 

господарстві 

9 кр. 

АСУ в локомотивному господарстві 3 кр. САМ технології у виробничому процесі 3 кр. 

Теорія локомотивної тяги 

магістрального транспорту 

 

6 кр. 

Теорія локомотивної тяги 

промислового транспорту 

 

6 кр. 

Дипломування: 

1. Вибір теми дипломного проєкту, місця проходження та змісту практики – 3 кр. 

Вибір спец. розділів проєкту: охорона праці, економічні розрахунки, питання надійності – 3 кр. 

 

Банк вибіркових компонентів може постійно оновлюватися та 

поповнюватися відповідно до появи нових завдань, проблем, технологій і т. н. 

Тому наприкінці таблиці 2.1 освітньої програми доцільно привернути увагу до 

можливих змін у форматі вибіркових компонентів протягом терміну її дії. За 

потребою щорічно поповнювати ОП інформацією про зміни у складі 

вибіркових компонентів із мотивованим обґрунтуванням і погодженням із 

відповідними підрозділами. 

Внесені зміни обов’язково оприлюднюються на сайті приймальної комісії, 

як додаток до ОП. 

Для подальшої освітньої діяльності складається навчальний план, який 

розділяє всі компоненти таким чином: 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

- обов’язкові компоненти 

- вибіркові компоненти 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ  ПІДГОТОВКИ 

- обов’язкові компоненти 

- вибіркові компоненти 

Тобто, насамперед треба визначитися з орієнтовним обсягом (в кредитах 

ЄКТС) кожної складової майбутнього навчального плану. 

Наявність вибіркових компонентів (дисциплін) в обох циклах 

навчального плану або тільки в одному визначає робоча група (розробники) ОП 
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разом із випусковою кафедрою. Доцільніше та простіше передбачити їх в обох 

циклах.  

Якщо певні результати навчання забезпечуються суто за рахунок 

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

Тобто, вибіркові компоненти сприяють здобуттю певних знань та формуванню 

зазначених у програмі компетентностей. 

2.2  Структурно-логічна схема ОП. 

 Короткий опис логічної послідовності вивчення компонентів освітньої 

програми. Рекомендується представляти у вигляді графа (форму графа автори 

можуть обрати на свій розсуд, але зрозумілу для всіх стейкхолдерів, це можуть 

бути схеми з назвами, цифрова схемотехніка, таблиці і т. ін.) 
 

Структурно-логічна схема освітньої програми 
 

Код навч.   

компоненту 

Назва компонентів освітньої програми  

(навчальна дисципліна і т. н.) 

Код компоненти, яка 

забезпечується 

зазначеною в стовпчику 1 

1. Обов’язкові компоненти (ОК) 

ОК 1   

ОК 2   

        …   

…   

… … … 

2. Вибіркові компоненти 

ВК 1   

ВК 2   

… … … 

 

Розподіл змісту освітньої програми за групами компонентів та циклами підготовки 

фахівці ОС Бакалавр * 

(приклад) 

Цикл підготовки  Обсяг навчального навантаження здобувача вищої 

освіти (кредитів / %) 

обов’язкові 

компоненти 
вибіркові  

компоненти 
всього за весь термін 

навчання 

Цикл загальної підготовки 69/28 23/10 92/38 

Цикл професійної підготовки 111/47 37/15 148/62 

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

* Таблиця не є обов’язковою  
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Подається інформація про види (форми) підсумкової атестації та 

документи, які отримує випускник на основі  успішного опанування ОП. 

Приклад: 

Атестація випускника(ці) за освітньою програмою спеціальності ___(код і 

назва)____ 

проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

йому(їй) ступеня магістра (із присвоєнням кваліфікації: Магістр з (назва 

спеціальності)   за спеціалізацією   (у разі наявності). 
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 
                                           
                                            (приклад)  

 

ЗК – загальні компетентності 

ФК – фахові компетентності (в деяких стандартах СК) 

      Звернути увагу на використання всіх ОК у формуванні компетентностей ! 

Неприпустимим є використання 1-2-х ОК для досягнення однієї компетентності 

та навпаки. Такі випадки є недоліком ОП. Аналогічні поради до складання 

матриці 5 (див. далі).  Потрібно уважно аналізувати призначення (вибір) 

освітніх компонент, можливість їх заміни (відхід від традиційного набору ОК, 

внесення змін до ОП). 

Досвід впровадження в університеті нових документів, якими є освітньо-

професійні, освітньо-наукові програми виявив певні недоліки в складанні 

окремих її структурних одиниць. Особливо це стосується заповнення 

структурно-логічної схеми, двох матриць, що презентують відповідності 

програмних результатів навчання та компетентностей освітнім компонентам. 

Наприклад, деякі компоненти не забезпечують здобуття будь-яких ПРН і К, не 

потрібні для подальшого навчання, не стосуються навчання. Або ОК, яка 
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…
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…
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ЗК 1   • •    • 

ЗК 2 •   • • • • • 

ЗК 3 • •    •   

…         

ФК 1 •  •  •  • • 

ФК 2 • •  • • • • • 

ФК 3 • •  • • • • • 
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призначена для досягнення певних ПРН або К, має зовсім іншу предметну 

область. Такі недоліки дуже знижують якість ОП та імовірність позитивного 

оцінювання стейкхолдерами та акредитаційними інституціями. Тому, 

передувати складанню матриць 4,5 повинно обговорення з кафедрами, які 

викладають відповідні освітні компоненти, на предмет того, які саме ПРН і К 

вони можуть забезпечити. 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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Додаток Б 

 Рекомендований зміст анкет для опитування стейкхолдерів 

 щодо якості освітньої програми 

АНКЕТА 1.  Освітня програма «_______________________» очима здобувачів вищої 

освіти.  

 

Оцініть, будь ласка, освітню програму з точки зору Ваших результатів навчання 

 

Запитання 5 3 -1 

 

1. Чи ознайомлені Ви з освітньою 

програмою (ОП) 

Так, 

ознайомлений(на) 

Частково 

ознайомлений(на) 

Ні, не 

ознайомлений 

2. Чи мали Ви бажання (можливість) 

навчатись за індивідуальною освітньою 

траєкторією? 

 

Так, мав(мала) 

 

  

Ні, не 

мав(мала) 

3. Чи пропонували Вам перелік дисциплін 

для вибору? 

 

Так, пропонували 

 Ні, не 

пропонували 

4. Чи знайомі Ви з процедурою вибору 

навчальних дисциплін? 

Так, 

знайомий(знайома) 

 Ні, не 

знайомий 

(знайома) 5. Які дисципліни треба, на вашу думку, 

включити для поліпшення навчання? 

 

6.  Чи здобули Ви професійні 

компетентності, під час практичної 

підготовки ? 

 

Так, здобув(ла) 

 

Так, частково 

здобув(ла) 

 

Ні, не 

здобув(ла) 

7. Опрацювання яких дисциплін  дало вам 

здатність працювати в команді, 

використовуючи навички міжособистісної 

взаємодії? 

 

8. Чи згодні ви з розподілом часу на 

самостійну роботи? 

 

Так 

  

Ні 

9. Надайте оцінку рівню задоволеності 

методами навчання і викладання. 

Так, задоволений(на) Так, частково 

задоволений(на) 

Ні, не 

задоволений 

10. Чи маєте Ви уявлення що таке 

«Академічна свобода»? 

 

Так, маю 

 

 

Так, частково маю 

 

Ні, не маю 

11. Чи мали Ви інформацію про цілі та 

програмні результати навчання під час 

навчання дисциплін? 

 

Так, мав(мала) 

 

 

Так, частково 

мав(мала) 

 

Ні, не 

мав(мала) 

12. Чи мали Ви інформацію про критерії 

оцінювання результатів навчання? 

 

Так, мав(мала) 

 

  

Ні, не 

мав(мала) 13. Чи дають контрольні заходи змогу 

оцінити Ваші досягнення у навчанні? 

 

Так, дають 

 

 

Так, частково 

дають 

 

Ні, не дають 

14. Чи забезпечують контрольні заходи 

об’єктивність екзаменаторів? 

 

Так, забезпечують 

 

 

Так, частково 

забезпечують 

 

Ні, не 

забезпечують 
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15. Чи були випадки необхідності 

оскарження результатів оцінювання? 

 

Так, були 

  

Ні, не було 

16. Чи знайомі Ви з порядком  оскарження 

результатів оцінювання, повторним 

проходженням контрольних заходів? 

 

Так, 

знайомий/знайома 

  

Ні, не 

знайомий/ 

знайома 
17. Чи знайомі Ви з поняттям академічної 

доброчесності? 

Так, 

знайомий/знайома 

 Ні, не 

знайомий/ 

знайома 

18. Чи популяризують викладачі 

академічну доброчесність?  

Так, популяризують  Ні, не 

популяризуют

ь 
19. Чи дотримуються викладачі 

академічної доброчесності? 

Так, дотримуються Так, частіше 

дотримуються 

Ні, не 

дотримуються 

20. Чи задоволені Ви професійною 

кваліфікацією викладачів? 

Так, задоволений(на) Так, частіші 

задоволений(на) 

Ні, не 

задоволений 

21. Чи залучалися професіонали-практики 

до проведення аудиторних занять? 

Так, залучались Так, частково 

залучались 

Ні, не 

залучались 

22. Чи вважаєте Ви за доцільне залучення 

професіоналів-практиків до проведення 

аудиторних занять? 

 

Так, вважаю 

  

Ні, не вважаю 

23. Чи достатньо навчально-методичного 

забезпечення для отримання програмних 

результатів навчання? 

 

Так, достатньо 

  

Ні, не 

достатньо 

24. Чи були Ви залучені до наукової 

роботи під час навчання? 

 

Так, був(була) 

Так, був(була) 

частково 

Ні, не 

був(була) 

25. Чи задовольняло освітнє середовище 

Ваші потреби та інтереси під час навчання? 

 

Так, задовольняло 

 

Так, частково 

задовольняло 

 

Ні, не 

задовольняло 

26. Чи залучались Ви до обговорення, 

розробки і перегляду освітньої програми? 

Так, залучався 

(залучалась) 

 Ні, не 

залучався 

(залучалась) 

27. Чи використовуєте Ви систему 

дистанційної освіти Moodle (Лідер) під час 

самостійної роботи 

Так, використовую Так, частково 

використовую 

Ні, не 

використовую 

 

Дякуємо за участь! Ваша думка дуже важлива для поліпшення якості освітньої 

діяльності в університеті. 
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АНКЕТА 1а.  Освітня програма PhD «_______________________» очима аспірантів.  

 

Оцініть, будь ласка, освітню програму PhD з точки зору Ваших наукових інтересів 

 

Запитання 
5 3 -1 

 

1. Чи ознайомлені Ви з освітньою 

програмою (ОП) 

 

Так, ознайомлений 

Частково 

ознайомлений 

Ні, не 

ознайомлений 

2. Чи мали Ви можливість навчатись за 

індивідуальною освітньою траєкторією? 
 

Так, мав 

 

 

 

 

Ні, не мав 

3. Чи пропонували Вам перелік 

дисциплін для вибору? 

Так, 

 пропонували 

 Ні, не 

пропонували 

4. Які дисципліни треба, на вашу думку, 

включити для поліпшення освітньої 

складової? 

 

5. Які дисципліни, на Вашу думку, 

відповідають Вашим науковим 

інтересам? 

 

6. Які вибіркові дисципліни, на 

Вашу думку, слід увести до 

освітньо-наукової програми, щоб 

більш точно окреслити Вашу 

індивідуальну освітню траєкторію? 

 

7. Які дисципліни, на Ваш погляд, 

забезпечують Вашу подальшу 

діяльність? 

 

8.  Чи здобули Ви компетентності, які 

необхідні для подальшої професійної 

діяльності під час практичної 

підготовки? 

 

Так, здобув 

 

Так, частково здобув 

 

Ні, не здобув 

9. Опрацювання яких дисциплін  дало 

вам здатність працювати в команді, 

використовуючи навички 

міжособистісної взаємодії? 

 

10. Надайте оцінку рівню задоволеності 

методами навчання і викладання. 

 

Так, задоволений 

 

Так, частково 

задоволений 

 

Ні, не 

задоволений 
11. Чи маєте Ви уявлення про поняття 

«Академічна свобода»? 

 

Так, маю 

 

 

Так, частково маю 

 

 

 

Ні, не маю 

12. Чи маєте  Ви інформацію про цілі та 

програмні результати навчання під час 

опанування дисциплін? 

 

Так, маю 

 

 

Так, частково маю 

 

 

 

Ні, не маю 

13. Чи маєте Ви інформацію про 

критерії оцінювання результатів 

навчання? 

 

Так, маю 

 

 

 

 

Ні, не маю 
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14. Чи дають контрольні заходи змогу 

оцінити Ваші досягнення у  навчання? 

 

Так, дають 

 

 

Так, частково дають 

 

 

 

Ні, не дають 

15. Чи забезпечують контрольні заходи 

об’єктивність екзаменаторів? 

 

Так, забезпечують 

 

Так, частково 

забезпечують 

 

 

Ні, не 

забезпечують 

16. Чи були випадки необхідності 

оскарження результатів оцінювання? 

 

Так, були 

  

Ні, не було 

17. Чи знайомі Ви з поняттям 

академічної доброчесності? 

 

Так, знайомий 

 Ні, не знайомий 

18. Чи популяризують викладачі 

поняття академічної доброчесності?  

Так, популяризують  Ні, не 

популяризують 

19. Чи дотримуються викладачі 

академічної доброчесності? 

 

Так, дотримуються 

Так, частіше 

дотримуються 

Ні, не 

дотримуються 

20. Чи задоволені Ви професійною 

кваліфікацією викладачів? 

 

Так, задоволений 

 

Так, частіші 

задоволений 

Ні, не 

задоволений 

21. Чи залучалися професіонали-

практики до проведення аудиторних 

занять? 

 

Так, залучались 

Так, частково 

залучались 

Ні, не залучались 

22. Чи вважаєте Ви за доцільне 

залучення професіоналів-практиків до 

проведення аудиторних занять? 

 

Так, вважаю 

  

Ні, не вважаю 

23. Чи достатньо навчально-

методичного забезпечення для 

отримання програмних результатів 

навчання? 

 

Так, достатньо 

  

Ні, не достатньо 

24. Чи були Ви залучені до наукової 

роботи під час навчання? 

 

Так, був 

  

Ні, не був 

25. Чи задовольняло освітнє середовище 

Ваші потреби та інтереси під час 

навчання? 

 

Так, задовольняло 

 

Так, частково 

задовольняло 

 

Ні, не 

задовольняло 

26. Чи залучались Ви до обговорення, 

розробки і перегляду освітньої 

програми? 

 

Так, залучався 

  

Ні, не залучався 

 

Дякуємо за участь! Ваша думка дуже важлива для поліпшення якості освітнього 

процесу в університеті. 
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АНКЕТА 2. «Освітня програма «_________________________» очима випускників»  

 

Оцініть, будь ласка, освітню програму з точки зору здобутих Вами результатів 

навчання 

 

Запитання 4 3 -1 

 
1. Які види аудиторних занять повинні 

переважати в освітньому процесі? 

 

Лекції 

 

Лабораторні  

 

Практичні 

2. Чи були Ви залучені до наукової роботи під 

час освітнього процесу? 

Так, був(була) Так, був 

частково(була) 

Ні, не був(була) 

3. Чи мали Ви можливість навчатись за 

індивідуальною освітньою траєкторією? 
 

Так, мав(мала) 

 

  

Ні, не мав(мала) 

 
4. Які дисципліни треба, на вашу думку, 

включити для поліпшення освітнього програми? 

 

5. Надайте оцінку рівню задоволеності 

практичною підготовкою (від 1 до 5). 

 

6.  Чи здобули Ви компетентності,  під час 

практичної підготовки, які необхідні для 

подальшої професійної діяльності? 

 

Так, здобув(ла) 

 

Так, частково 

здобув(ла) 

 

Ні, не 

здобув(ла) 

 

7. Опрацювання яких дисциплін  дало вам 

здатність працювати в команді, використовуючи 

навички міжособистісної взаємодії? 

 

8. Чи мали Ви при вивченні дисциплін 

інформацію про цілі та програмні результати 

навчання? 

 

Так, мав(мала) 

Так, частково 

мав(мала) 

 

Ні, не мав(мала) 

 

9. Чи задоволені Ви професійною кваліфікацією 

викладачів? 

Так, 

задоволений(на) 

Так, частіші 

задоволений(на) 

Ні, не 

задоволений(на) 

 

10. Чи вважаєте Ви за доцільне залучення 

професіоналів практиків до викладання, 

атестації, практики і т. ін.? 

 

Так, вважаю 

  

Ні, не вважаю 

 

11. Чи задовольняло освітнє середовище Ваші 

потреби та інтереси під час навчання? 

Так, 

задовольняло 

Так, частково 

задовольняло 

Ні, не 

задовольняло 

 

 

Дякуємо за участь! Ваша думка дуже важлива для поліпшення якості освітнього 

процесу в університеті. 

 

 Для зворотного зв'язку вкажіть, будь ласка, Ваші контактні дані  
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АНКЕТА 3. «Освітня програма «_______________________» очима працедавців 

Оцініть, будь ласка, випускників _______________________________ДНУЗТ (ДІІТ) 

 

Запитання     

 4 3 -1 0 

1. Наскільки Вас задовольняє 

рівень професійної підготовки 

випускників ДНУЗТ, які працюють 

у Вашій організації/установі? 

Задовольняє 
Частково 

задовольняє 
Не задовольняє 

Не можу 

оцінити 

2. Наскільки Ви зацікавлені в 

прийомі на роботу випускників 

ДНУЗТ? 

Зацікавлені 
Частково 

зацікавлені 
Не зацікавлені 

Не можу 

оцінити 

3. Наведіть свою оцінку ДНУЗТ, як 

закладу вищої освіти?  
4 3 2 1 

4. Оцініть якості та навички 

випускників ДНУЗТ, що наведені 

нижче: 

    

Здатність застосовувати знання на 

практиці 
4 3 2 1 

Рівень базових (професійних) 

знань і навичок 

 

4 3 2 1 

Здатність працювати в колективі, 

команді 
4 3 2 1 

Володіння інформаційними та 

комунікаційними технологіями 
4 3 2 1 

 

5. Оцініть, будь ласка, на Вашу думку, актуальність освітньої програми у світлі найновіших 

досліджень та сучасного ринку праці?  

1 (не актуальна) до 5 (дуже актуальна) 

6. Надайте свій коментар або побажання щодо компетентностей та результатів навчання за даною 

освітньою програмою…  

 

Дякуємо за участь! 
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АНКЕТА 4.  Освітня програма «____________________________» очима НПП. 

Оцініть, будь ласка, освітню програму з Вашої точки зору 
 

Запитання 4 3 -1 
 1. Чи вважаєте Ви необхідним навчання студентів 

за індивідуальною освітньою траєкторією? 
Так, вважаю Так, частково 

вважаю 

Ні, не вважаю 

2. Які дисципліни треба, на Вашу думку, включити 

для поліпшення освітньої програми? 

 

3.  Чи здобувають студенти, під час вивчення 

дисциплін, які Ви викладаєте компетентності, які 

необхідні для подальшої професійної діяльності? 

 

Так, здобувають 

 

Так, частково 

здобувають 

 

Ні, не 

здобувають 

4. Чи опанування дисциплін, які Ви викладаєте,  дає 

студентам здатність працювати в команді, 

використовуючи навички міжособистісної 

взаємодії? 

 

Так, дає 

 

Так, частково 

дає 

 

Ні, не дає 

5. Чи вважаєте Ви, що студентам достатньо часу на 

самостійну роботу? 

Так, достатньо  Ні, не 

достатньо 

6. Надайте оцінку рівню задоволеності методами 

навчання і викладання: лекції, практичні роботи, 

лабораторні роботи. 

 

Так, задоволений 

 

Так, частково 

задоволений 

 

Ні, не 

задоволений 

7. Чи пояснюєте Ви значення курсу, який читаєте, 

для майбутньої професії студентів 

Так, пояснюю 

 

Так, частково 

пояснюю 

 

Ні, не 

пояснюю 

 

 
8. Чи надаєте Ви студентам інформацію про цілі та 

програмні результати навчання під час викладання 

дисципліни? 

 

Так, надаю 

 

 

Так, частково 

надаю 

 

Ні, не надаю 

 

9. Чи дають контрольні заходи, які Ви 

використовуєте під час навчання, змогу оцінити 

досягнення студентів за результатами навчання? 

 

Так, дають 

 

 

Так, частково 

дають 

 

Ні, не дають 

 

10. Чи забезпечують контрольні заходи, які Ви 

використовуєте під час навчання,  об’єктивність 

оцінки? 

Так, забезпечують 

 

Так, частково 

забезпечують 

Ні, не 

забезпечують 

 
11. Чи знайомі Ви з порядком  оскарження 

контрольних заходів? 

Так, знайомий  Ні, 

 не знайомий 

12. Чи знайомі Ви з поняттям академічної 

доброчесності? 

 

Так, знайомий 

 Ні,  

не знайомий 

13. Чи популяризуєте Ви академічну доброчесність 

під час освітнього процесу? 

Так, популяризую  Ні, не 

популяризую 

14. Чи підвищуєте Ви свою кваліфікацією 

викладача? 

Так, підвищую 

 

Так, частково 

підвищую 

Ні, 

не підвищую 
 

15. Чи вважаєте Ви за доцільне залучення 

професіоналів-практиків до викладання, атестації, 

практики випускників? 

 

Так, вважаю 

 Ні,  

не вважаю 

16. Чи достатнє навчально-методичне забезпечення 

для отримання програмних результатів навчання? 

Так, достатньо  Ні, не 

достатньо 

17. Надайте оцінку організації навчального 

процесу. Чи задовольняло освітнє середовище Ваші 

потреби та інтереси під час викладання? 

Так, задовольняло Так, частково 

задовольняло 

Ні, не 

задовольняло 

18. Чи залучались Ви до обговорення, розробки і 

перегляду освітніх програм? 

Так, залучався  Ні, не 

залучався 

19. Чи використовуєте Ви систему дистанційної 

освіти Moodle (Лідер) в освітньому процесі? 

Так, використовую Так, частково 

використовую 

Ні, не 

використовую 
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АНКЕТА 5.  «Курс дисципліни ___________________________ очима студентів»  

 

Оцініть, будь ласка, заняття викладача з точки зору їх змісту 

 

 

Твердження 
Погоджуюсь 

Частково 

погоджуюсь 

Не можу 

оцінити 

Не 

погоджуюсь 

 5 3 0 -2 
1. Програма дисципліни надана у чіткий і зрозумілій формі, 

подано план проведення занять  

    

2. Достатньо роз'яснені критерії проміжної та підсумкової 

атестації за курсом 

    

3. Викладач подає матеріал у цікавій манері, стимулює 

активність студентів до творчого мислення 

    

4. Викладач чітко відповідає на запитання студентів за темою 

заняття 

    

5. Викладач викликає і підтримує інтерес до дисципліни     

6. Викладений матеріал достатньо підкріплений графікою, 

мультимедіа, відео або аудіо фрагментами 

    

7. Викладач пропонує друковані та Інтернет джерела, які 

містять основну та додаткову навчально-методичну 

інформацію з дисципліни 

    

8. Викладач пояснює значення даної дисципліни для 

майбутньої професії 

    

9. Викладач наводить приклади з реальної практики 

професійної діяльності 

    

10. Викладач подає матеріал у доступній для розуміння формі     

11. Запитання під час контрольних заходів відповідають 

змісту аудиторних занять та самостійної роботи 

    

12. Викладач прозоро, зрозуміло і справедливо оцінює роботу 

студента 

    

13. Викладач зазвичай коментує результати контрольних 

заходів. 

    

14. Викладач контролює самостійну роботу.     

15. Викладач зазвичай точно дотримується навчального 

розкладу (вчасно починає і закінчує заняття). 

    

18. Викладач проявляє повагу до студентів.     

19. Чи задоволені Ви якістю викладання дисципліни і 

рекомендували б курс даного викладача іншим студентам? 

 

20. Чи використовуєте Ви систему дистанційної освіти 

Moodle (Лідер) під час самостійної роботи? 

 

21. Яку частину занять у відсотках Ви відвідали?  

 

Дякуємо за участь! Ваша думка дуже важлива для поліпшення якості освітнього 

процесу в університеті. 
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Додаток В 

Приклад формування інформації для студентів 

 

Силабус дисципліни  
 

Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах ЄКТС 

Назва дисципліни відповідає навчальному плану, 

вказується кількість кредитів з дисципліни. 

Загальна інформація 

про викладача 

Прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, вчене 

звання, посада; телефон кафедри, адреса 

електронної пошти 

Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

Вказати семестр для бакалаврів та/або магістрів 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується  

  

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Коротко, 2-3 показника 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Подається перелік дисциплін, вивчення яких має 

передувати пропонованій дисципліні 

Основні теми 

дисципліни 

Вказати назви тем, форми організації навчання та 

кількість годин, завдання для самостійної роботи 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової                                                                                                                                                                     

літератури 

Подаються назви основних підручників, навчальних 

посібників, як правило наявних в бібліотеці, або 

адреси електронних ресурсів, де найбільш повно 

відображено заявлений зміст навчальної 

дисципліни. 
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Додаток Г 

Пам′ятка гаранту щодо підготовки до акредитації  

освітньо-професійної (наукової) програми 

 

Акредитація освітніх програм, за якими університет здійснює підготовку 

здобувачів освіти, проводиться відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та 

«Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» (наказ МОН від 11.07.2019 р. № 977) 

(далі – Положення).  

Гарант програми повинен усвідомити свою відповідальність за якісне 

упровадження та системну організаційну, професійну, наукову і творчу роботу 

заради забезпечення якості програми та її результатів. 

Якість програми оцінюється не тільки результатами навчання та кількістю 

виданих документів про вищу освіту. Головним показником слід вважати 

використання здобутих знань, компетентностей випускниками у наступній 

після навчання виробничої, наукової, творчої діяльності, кар’єрного росту 

виховання. Тому налагодження, підтримання зв’язків із випускниками за 

програмою є важливою складовою в опрацюванні її змісту, оновлення та 

оцінювання. 

Процес моніторингу документується в портфоліо освітньої програми та 

оприлюднюється на сторінці кафедри в системі MOODLE. Перелік складових 

портфоліо визначається Гарантом ОП. 

Рекомендований перелік складових портфоліо освітньої програми 

1. Рецензії та відгуки від:  

- здобувачів освіти, 

- працедавців,  

- академічної спільноти, 

- випускників 

2. Анкети стейкхолдерів: 

 - здобувачі вищої освіти, 

- працедавці,  

- академічна спільнота 

3. Результати опитування (звіти щодо соціологічного дослідження з питань 

якості освітнього процесу, рішення щодо удосконалення ОП) 

4. Витяги із протоколів засідання кафедр/факультетів/вченої ради 

факультету/університету щодо: 

- затвердження освітніх програм 

- створення/оновлення ОП 

- врахування зауважень та пропозицій від здобувачів освіти, працедавців, 

академічної спільноти 

- залучення до проведення аудиторних занять представників працедавців 

- обговорення відкритих лекцій 



41 

 

 

 

5. Інші матеріали/документи: 

- порівняльні таблиці подібностей/відмінностей ОП 

- плани підвищення кваліфікації НПП та результати вже проведених 

- накази про формування ЕК, де головами є представники роботодавців 

- договори, угоди. 

Оцінювання програми з боку адміністративно-управлінських органів і 

організацій здійснюється за окремими та різними показниками залежно від 

змісту задачі (наприклад, щодо використання державної мови, 

працевлаштування, практичної підготовки, навчання іноземних студентів і т. 

ін.). 

Найбільш доскональне оцінювання виконується під час акредитації 

програми, що проводить Національне агентство із забезпечення якості освіти. 

Після первинної акредитації видається сертифікат на 5 років, після 

наступних – на 10 років. Увесь проміжок часу робота щодо удосконалення 

програми здійснюється наполегливо та постійно. 

Нижче наведений перелік критеріїв, за якими експерти НАЗЯВО 

складають висновки після ознайомлення зі справами та накопичення інформації 

щодо реалізації певної програми в університеті. Ця пам’ятка складена на 

підставі першого досвіду з акредитації освітніх програм у 2019/2020 н.р. 

Посилання на документи, їхні розділи, пункти здійснено за станом на 

01.09.2020 р. Можливе внесення змін, введення додаткових документів і т. ін. 

У таблиці зліва наведено формування підкритерію (детальніше дивиться на 

сайті НАЗЯВО), що використовується для складання звіту (висновків) стосовно 

якості програми та діяльності за нею. 

Праворуч наведений орієнтовний перелік документів, які потрібно надати 

експертам під час їхньої роботи в університеті (в он-лайн режимі – копії 

документів або окремих фрагментів із них тощо).  
 

Критерії оцінювання якості освітньої програми 
 

Зміст критерія, підкритерія 
Документи та матеріали, що університет 

надає експертам 

Критерій 1  Проектування та цілі освітньої програми 

Підкритерій 1.1 

Освітня програма має чітко сформульовані 

цілі, які відповідають місії та стратегії 

закладу вищої освіти 

1. Освітньо-професійна (наукова) програма 

(ОП) 

2. Стратегічний план розвитку університету 

на поточний період (можливе і попередній) 

Підкритерій 1.2 

Цілі освітньої програми та програмні 

результати навчання визначаються з 

урахуванням позицій та потреб 

заінтересованих сторін. 

1. Попередні та нова (поточна) редакція ОП  

2. Анкети стейкхолдерів (здобувачі вищої 

освіти, працедавці, академічна спільнота) 

3. Результати опитування стейкхолдерів 

4. Рекомендації стейкхолдерів до ОП 

(відгуки, рецензії, пропозиції) 

5. Витяги з протоколів засідання кафедри щодо 

врахування позицій і потреб стейкхолдерів 

Усі документи за декілька років 
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Зміст критерія, підкритерія 
Документи та матеріали, що університет 

надає експертам 

Підкритерій 1.3 

Цілі ОП та ПРН  визначаються з 

урахуванням тенденцій розвитку 

спеціальності, ринку праці, галузевого та 

регіонального контексту, а також досвіду 

аналогічних вітчизняних та іноземних ОП 

 

1. ОП 

2. Навчальні плани 

3. Робочі програми навчальних 

дисциплін 

4. Аналіз тенденцій ринку праці (рецензії 

та відгуки від працедавців і випускників) 

5. Аналіз відмінностей та подібностей 

(порівняльна таблиця) щодо ОП та 

аналогічних вітчизняних та іноземних 

програм 

Підкритерій 1.4 

Освітня програма дозволяє досягти 

результатів навчання, визначених 

стандартом вищої освіти  

 

1. Стандарт вищої освіти (за наявністю) 

2. Відповідність ПРН вимогам, які 

визначені в Національній рамці кваліфікацій 

(у разі відсутності стандарту) 

3. ОП 

Критерій 2 Структура та зміст освітньої програми 

Підкритерій 2.1 

Обсяг освітньої програми та окремих 

освітніх компонентів відповідає вимогам 

законодавства  

1. Відповідність ОП Стандарту вищої 

освіти (за наявністю) за спеціальністю 

Підкритерій 2.2 

Зміст ОП має чітку структуру; освітні 

компоненти, включені до ОП, складають 

логічну взаємопов’язану систему та в 

сукупності дозволяють досягти заявлених 

цілей та ПРН. 

1. Стандарт вищої освіти (за наявністю) 

2. ОП, структурно-логічна схема 

Підкритерій 2.3 

Зміст ОП відповідає предметній області 

визначеної для неї спеціальності  

1. ОП, структурно-логічна схема 

2. Навчальні плани 

Підкритерій 2.4 

Структура ОП передбачає можливість для 

формування індивідуальної освітньої 

траєкторії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Положення про організацію освітнього 

процесу (п.п.9.1, 9.5, розділ 11) / Положення 

про підготовку здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії в університеті (п.п. 

3.15, 3.17, додатки 4 і 5) 

2. Положення про порядок вибору 

навчальних дисциплін здобувачами вищої 

освіти 

3. Індивідуальні навчальні плани 

здобувачів освіти 

4. Результати опитування здобувачів 

вищої освіти 

5. База вибіркових дисциплін (надати 

посилання) 

Підкритерій 2.5 

Освітня програма та навчальний план 

передбачають практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти 

1. Робочі програми практики 

2. Перелік баз практик та договорів 

3. Звіти з практик  

4. Практична підготовка студентів 
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Зміст критерія, підкритерія 
Документи та матеріали, що університет 

надає експертам 

(Стандарт з організації навчального процесу) 

5. Організація практичної підготовки 

студентів університету (Методичні вказівки) 

6. Накази про направлення на практику 

та призначення керівників 

 

Підкритерій 2.6 

ОП передбачає набуття здобувачами вищої 

освіти соціальних навичок (soft skills), що 

відповідають заявленим цілям. 

1. ОП 

2. Робочі програми навчальних 

дисциплін 

3. Силабуси 

Підкритерій 2.7 

Зміст ОП ураховує вимоги відповідного 

професійного стандарту  

1. Урахування вимог професійного 

професійного стандарту у разі його наявності 

під час розроблення ОП 

Підкритерій 2.8 

Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів 

реалістично відбиває фактичне 

навантаження здобувачів, є відповідним для 

досягнення цілей та програмних результатів 

навчання. 

1. Положення про організацію освітнього 

процесу (п.п.6.7, розділ 14) 

2. Робочі навчальні плани 

3. Опитування здобувачів вищої освіти 

(щодо навантаження)  

4. Робочі програми навчальних 

дисциплін 

Підкритерій 2.9 

У разі здійснення підготовки здобувачів 

вищої освіти за дуальною формою освіти 

структура ОП та навчальний план, які 

узгоджені із завданнями та особливостями 

цієї форми здобуття освіти. 

1. Дуальна форма освіти не 

запроваджена. 

2. Університет приймає участь у 

запровадженні зазначеної форми в рамках 

наказу МОН від 15.10.2019 р № 1296., що дає 

підстави для подальшого запровадження і 

розвитку дуальної освіти. 

Критерій 3 Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

Підкритерій 3.1 

Правила прийому на навчання за ОП є 

чіткими та зрозумілими, не містять 

дискримінаційних положень та оприлюднені 

на офіційному веб-сайті закладу вищої 

освіти. 

1. Правила прийому до університету 

2. Перелік конкурсних пропозицій 

Підкритерій 3.2 

Правила прийому на навчання за ОП 

враховують особливості самої ОП. 

1. Правила прийому до університету 

2. Програми фахових вступних 

випробувань  

Підкритерій 3.3 

Визначені чіткі та зрозумілі правила 

визнання результатів навчання, отриманих в 

інших закладах освіти 

1.  Положення про організацію 

освітнього процесу (розділ 11) 

2.  Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність учасників 

освітнього процесу 

3. Положення про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів 

4. Порядок проходження атестації для 

визначення здобутих кваліфікацій, 

результатів та періодів навчання в системі 

вищої освіти, здобутих на тимчасово 
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Зміст критерія, підкритерія 
Документи та матеріали, що університет 

надає експертам 

окупованій території України після 20 лютого 

2014 року 

Підкритерій 3.4 

Визначені чіткі та зрозумілі правила 

визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті 

1. Положення про організацію освітнього 

процесу (розділ 12) 

2. Положенням про підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії (п.3.21, 3.22) 

Критерій 4 Навчання і викладання за освітньою програмою 

Підкритерій 4.1 

Форми та методи навчання і викладання 

сприяють досягненню заявлених у освітній 

програмі цілей та програмних результатів 

навчання, відповідають вимогам 

студентоцентрованого підходу та принципам 

академічної свободи. 

1. Положення про організацію освітнього 

процесу (розділ 6, п. 17.1, п.17.2) 

2. Положенню про порядок складання і 

затвердження робочої програми навчальної 

дисципліни 

3. Робочі програми навчальних 

дисциплін 

4. Силабуси 

5. Результати опитування НПП та 

здобувачів вищої освіти 

Підкритерій 4.2 

Усім учасникам освітнього процесу 

своєчасно надається доступна і зрозуміла 

інформація щодо цілей, змісту та 

програмних результатів навчання, порядку 

та критеріїв оцінювання у межах окремих 

освітніх компонентів 

1. Графік організації освітнього процесу 

2. Робочі програми дисциплін (включно 

із вибірковими) 

3. Силабуси дисциплін (включно із 

вибірковими) 

4. Результати опитування здобувачів 

вищої освіти 

5. Посилання на систему дистанційного 

навчання 

Підкритерій 4.3 

ЗВО забезпечує поєднання навчання і 

досліджень під час реалізації освітньої 

програми відповідно до рівня вищої освіти, 

спеціальності та цілей освітньої програми. 

1. Положення про наукове товариство 

студентів, курсантів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених університету 

2. Програми конференцій 

3. Перелік госпдоговірних та 

держбюджетних наукових тем, до виконання 

яких були залучені здобувачі освіти 

4. Перелік наукових публікацій (статті, 

тези та ін.) за участю здобувачів освіти  

5. Програма діяльності НДЧ 

Підкритерій 4.4 

Викладачі оновлюють зміст освіти на основі 

наукових досягнень і сучасних практик у 

відповідній галузі. 

1. Положення про розроблення та 

реалізацію освітніх програм вищої освіти 

2. Положення про підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії 

(п.3.9) 

3. Пропозиції щодо удосконалення 

окремих дисциплін 

4. Протоколи (кафедра, вчена рада), на 

яких обговорювались зміни 

Підкритерій 4.5 

Навчання, викладання та наукові 

1. Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність учасників 
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Зміст критерія, підкритерія 
Документи та матеріали, що університет 

надає експертам 

дослідження пов’язані з 

інтернаціоналізацією діяльності закладу 

вищої освіти 

освітнього процесу 

2. План роботи Відділу зовнішніх зв'язків 

ДНУЗТ 

3. Робота Центру довузівської підготовки 

і роботи з іноземними студентами, 

Польського центру освіти, науки та культури 

ДНУЗТ, курси вивчення англійської мови. 

4. Договори про співпрацю з іноземними 

ЗВО 

5. Перелік міжнародних проєктів 

(CITISET, ERASMUS+), міжнародних 

науково-практичних конференцій 

6. Доступ до міжнародних 

інформаційних ресурсів Scopus, WoS, 

Copernicus і т. ін. 

Критерій 5 Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 

доброчесність 

Підкритерій 5.1 

Форми контрольних заходів та критерії 

оцінювання здобувачів вищої освіти є 

чіткими, зрозумілими … 

1. Положення про організацію освітнього 

процесу (розділ 7) 

2. Положення про підготовку докторів 

філософії (п. 3.19, дод. 6) 

3. Положенню про порядок складання і 

затвердження робочої програми навчальної 

дисципліни 

4. Графік навчального процесу (розклад 

атестаційних тижнів) 

5. Робочі програми навчальних 

дисциплін 

6. Силабуси 

7. Індивідуальний навчальний план 

здобувача освіти 

8. Програма з атестації випускника 

9. Результати опитування здобувачів 

освіти 

Підкритерій 5.2 

Форми атестації здобувачів вищої освіти 

відповідають вимогам стандарту вищої 

освіти (за наявності). 

1. Стандарт вищої освіти  

2. ОП 

3. Положення з підсумкової атестації на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти для здобуття ступеня доктора 

філософії 

Підкритерій 5.3 

Визначено чіткі та зрозумілі правила 

проведення контрольних заходів, що є 

доступними для усіх учасників освітнього 

процесу, забезпечують об’єктивність 

екзаменаторів … 

1. Положення про організацію освітнього 

процесу (розділ 7) 

2. Положенням з підсумкової атестації на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти для здобуття ступеня доктора 

філософії (п. 3.25) 

3. Положенням про підготовку 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
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Документи та матеріали, що університет 

надає експертам 

філософії (п.3.19) 

4. Положення про порядок створення та 

організацію роботи екзаменаційних комісій з 

атестації здобувачів вищої освіти 

5. Антикорупційна програма 

університету 

6. План заходів щодо запобігання 

корупції в університеті 

7. Результати опитування здобувачів 

освіти 

Підкритерій 5.4 

У закладі вищої освіти визначено чіткі та 

зрозумілі політику, стандарти і процедури 

дотримання 

академічної доброчесності… 

 

1. Кодекс академічної доброчесності 

2. Положення про групу сприяння 

академічній доброчесності 

3. Положення про дотримання 

академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними, науковими 

працівниками університету (розділ 4) 

4. Результати перевірки кваліфікаційних 

робіт на дотримання академічної 

доброчесності 

5. Результати опитування НПП, 

здобувачів освіти 

6. Репозитарій кваліфікаційних робіт 

(наказ ректора від 28.07.2020р. № 21) 

Критерій 6 Людські ресурси 

Підкритерій 6.1 

Академічна та/або професійна кваліфікація 

викладачів, задіяних до реалізації ОП, 

забезпечує досягнення визначених 

відповідною програмою цілей та програмних 

результатів навчання. 

1. Особисті сторінки викладачів на 

сайтах кафедр 

2. Наукові профілі викладачів у 

наукометричних базах  

3. Результати проходження підвищення 

кваліфікації 

Підкритерій 6.2 

Процедури конкурсного добору викладачів є 

прозорими і дають можливість забезпечити 

необхідний рівень їхнього професіоналізму 

для успішної реалізації освітньої програми. 

1. Порядок проведення конкурсного 

відбору під час заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників 

університету 

2. Оголошення/накази про проведення 

конкурсу на вакантні посади 

3. Результати опитування здобувачів 

освіти 

Підкритерій 6.3 

ЗВО залучає роботодавців до організації та 

реалізації освітнього процесу 

1. Витяги з протоколів засідання кафедри 

щодо залучення до освітньої діяльності 

представників роботодавців 

2. Накази про формування ЕК, де 

головами є представники роботодавців 

3. Накази про призначення студентам 

керівників дипломними проектами від 

виробництва  

4. Відгуки (характеристики) роботодавців 
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Зміст критерія, підкритерія 
Документи та матеріали, що університет 

надає експертам 

на студентів, що проходили практику 

5. Договори, угоди щодо залучення 

роботодавців до навчального процесу 

Підкритерій 6.4 

ЗВО залучає до аудиторних занять 

професіоналів-практиків, експертів галузі, 

представників роботодавців. 

1. Витяги з протоколів засідання кафедри 

щодо залучення до проведення аудиторних 

занять представників роботодавців 

2. Договори, угоди щодо залучення 

роботодавців 

Підкритерій 6.5 

ЗВО сприяє професійному розвитку 

викладачів через власні програми або у 

співпраці з 

іншими організаціями. 

1. Плани підвищення кваліфікації та 

результати вже проведених 

2. Договори про співпрацю з іншими 

ЗВО або компаніями щодо підвищення 

кваліфікації НПП 

3. Наявність у викладачів сертифікатів із 

знання іноземної мови (рівень не нижче В2) 

4. План роботи Навчально-наукового 

центру розвитку професійної освіти 

(ННЦРПО) 

Підкритерій 6.6 

ЗВО стимулює розвиток викладацької 

майстерності 

1. Проведення відкритих лекцій 

(Положення про порядок організації та 

проведення відкритих лекцій в університеті) 

2. На базі ННЦРПО підвищення 

кваліфікації за програмами: Організація 

навчального процесу, основи педагогіки та 

психології вищої школи, Розробка 

електронних курсів та впровадження 

дистанційних технологій в навчальний 

процес. 

3. Положення про проведення огляду-

конкурсу «Вибір року» в номінації «Кращий 

вчений» 

4. Залучення НПП до виконання 

Європейських Tempus та Erasmus+ проектів 

5. Положення про порядок преміювання, 

встановлення доплат і надбавок, надання 

матеріальної допомоги співробітникам та 

здобувачам вищої освіти університету 

Критерій 7 Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

Підкритерій 7.1 

Фінансові та матеріально-технічні ресурси, а 

також навчально-методичне забезпечення 

освітньої програми гарантують досягнення 

визначених освітньою 

програмою цілей та ПРН 

1. Документ про фінансову діяльність за 

останні 3 роки 

2. Наповненість навчально-методичного 

комплексу з кожної дисципліни (НМКД) 

3. Наявність електронного ресурсу: СДН 

MOODLE, репозитарій, Е-видавництво, 

електронний каталог книг, періодичних 

видань, база даних статей Scopus викладачів 

ДНУЗТ, електронний документообіг Alfresco, 

база даних КУРСОР. 
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Зміст критерія, підкритерія 
Документи та матеріали, що університет 

надає експертам 

4. Укомплектованість лабораторій, 

навчальних аудиторій засобами навчання та 

обладнанням, спеціалізованим програмним 

забезпеченням 

5. Безоплатні Wi-Fi точки доступу 

Підкритерій 7.2 

ЗВО забезпечує безоплатний доступ 

викладачів і здобувачів вищої освіти до 

відповідної 

інфраструктури та інформаційних ресурсів, 

потрібних для навчання, викладацької та/або 

наукової діяльності в 

межах ОП. 

1. Безоплатний доступ здобувачів освіти 

та викладачів до інформаційних ресурсів, 

достатність ресурсів (оцінюється 

безпосередньо на місці через інтерв'ю 

студентів, викладачів, адміністративного 

персоналу) 

Підкритерій 7.3 

Освітнє середовище є безпечним для життя 

та здоров’я здобувачів вищої освіти, що 

навчаються за 

освітньою програмою, та дає можливість 

задовольнити їхні потреби та інтереси. 

1. Робота відділу охорони праці  

2. Результати опитування здобувачів 

освіти 

Підкритерій 7.4 

ЗВО забезпечує освітню, організаційну, 

інформаційну, консультативну та соціальну 

підтримку здобувачів вищої освіти, що 

навчаються за освітньою програмою. 

1. Освітня підтримка - через кураторів 

груп, викладачів, деканат, які надають 

допомогу студентам в поточних питаннях 

навчання.  

2. Інформаційна підтримка - через сайт 

ДНУЗТ ( розділи «Студенту», «Освіта»), 

кураторів груп, науково-навчальний центр 

«Лідер», соціальні мережі, інформаційні 

стенди. 

3. Організаційна підтримка - 

забезпечується з боку кураторів академічних 

груп та деканату, профспілка студентів, 

студентське самоврядування.  

4. Консультативну – приймальна комісія, 

відділ зв’язків з виробництвом, відділ 

міжнародних зв’язків, науково-дослідна 

частина, відділ аспірантури та докторантури, 

науково-технічна бібліотека. 

5.  Соціальна підтримка - за участю 

студентського самоврядування (соціальні 

стипендії, поселення в гуртожиток і т. ін.) 

Психологічна підтримка? 

6. Результати опитування здобувачів 

освіти 

Підкритерій 7.5 

ЗВО створює достатні умови щодо реалізації 

права на освіту для осіб з особливими 

освітніми потребами, які навчаються за 

освітньою програмою. 

1. Порядок супроводу (надання 

допомоги) осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, громадян похилого віку, 

інших маломобільних груп населення під час 

перебування на території ДНУЗТ 
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Зміст критерія, підкритерія 
Документи та матеріали, що університет 

надає експертам 

2. Розроблена та працює online-система 

дистанційного навчання на платформі Moodle 

3. Інші форми реалізації 

Підкритерій 7.6 

Наявні чіткі і зрозумілі політика та 

процедури вирішення конфліктних ситуацій 

… 

 

1. Сайт університету, розділ 

«Антикорупційна діяльність 

2. Антикорупційна програма на 2018 – 

2020 роки 

3. План заходів щодо запобігання 

протидії корупції в університеті 

4. Положення про політику та процедуру 

врегулювання конфліктних ситуацій в 

університеті  

5. Наявність в університеті «гарячої 

лінії», «телефона довіри», «скриньки довіри», 

робота комісії по трудовим спорам 

6. Анкетування здобувачів вищої освіти 

Критерій 8 Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

Підкритерій 8.1 

ЗВО послідовно дотримується визначених 

ним процедур розроблення, затвердження, 

моніторингу та періодичного перегляду ОП  

1. Положення про розроблення та 

реалізацію освітніх програм вищої освіти  

2. Витяги із протоколів засідання 

кафедр/факультетів/вченої ради 

факультету/університету щодо перегляду та 

затвердження освітніх програм  

 

Підкритерій 8.2 

Здобувачі вищої освіти безпосередньо та 

через органи студентського самоврядування 

залучені до процесу періодичного перегляду 

освітньої програми та інших процедур 

забезпечення її якості як партнери. 

1. Положення про органи студентського 

самоврядування  

2. Положення про соціологічні дослідження 

3. Участь здобувачів освіти та студентського 

самоврядування у дорадчих органах, у 

перегляді ОП (документальне 

підтвердження) 

4. Результати опитування здобувачів освіти 

Підкритерій 8.3 

Роботодавці безпосередньо та/або через свої 

об’єднання залучені до процесу 

періодичного перегляду 

освітньої програми та інших процедур 

забезпечення її якості як партнери. 

1. Положення про розроблення та 

реалізацію освітніх програм вищої освіти 

2. Листи із пропозиціями та зауваженнями 

роботодавців до ОП 

3. Витяги з протоколів засідання кафедри 

щодо врахування пропозицій 

Підкритерій 8.4 

Наявна практика збирання, аналізу та 

врахування інформації щодо кар’єрного 

шляху випускників ОП 

1. Робота відділу зв’язку з виробництвом 

(статистика працевлаштування) 

Можна подати інформацію: 

- Положення про раду працедавців та 

експертні ради працедавців 

- зустрічі студентів старших курсів з 

представниками підприємств, установ, 

організацій 

- щорічні зустрічі випускників університету 

Підкритерій 8.5 1. Положення про систему забезпечення 
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Зміст критерія, підкритерія 
Документи та матеріали, що університет 

надає експертам 

Система забезпечення якості закладу вищої 

освіти забезпечує вчасне реагування на 

виявлені недоліки в 

освітній програмі та/або освітній діяльності 

з реалізації ОП 

якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (систему внутрішнього 

забезпечення якості) 

2. Положення про розроблення та реалізацію 

освітніх програм вищої освіти 

3. Виявлені/усунені недоліки в освітній 

програмі та/або освітній діяльності з 

реалізації ОП були виявлені у ході 

здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості протягом останніх 

двох років 

Підкритерій 8.6 

Результати зовнішнього забезпечення якості 

вищої освіти (зокрема, зауваження та 

пропозиції, 

сформульовані під час попередніх 

акредитацій), беруться до уваги під час 

перегляду ОП 

1. Урахування зауважень та пропозицій, 

сформульованих під час попередніх 

акредитацій при перегляді ОП 

(документальне підтвердження) 

Підкритерій 8.7 

В академічній спільноті закладу вищої 

освіти сформована культура якості, що 

сприяє постійному 

розвитку освітньої програми та освітньої 

діяльності за цією програмою 

1. Положення про систему забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (систему внутрішнього 

забезпечення якості)  

2. Посилання на сторінку «Забезпечення 

якості освіти» 

3. Результати опитування НПП та здобувачів 

освіти 

Критерій 9 Прозорість та публічність 

Підкритерій 9.1 

Визначені чіткі і зрозумілі правила і 

процедури, що регулюють права та 

обов‘язки всіх учасників 

освітнього процесу, є доступними для них та 

яких послідовно дотримуються під час 

реалізації освітньої 

програми. 

1. Статут університету 

2. Правила внутрішнього розпорядку 

університету 

3. Положення про організацію освітнього 

процесу в університеті 

4. Контракт (договір) здобувача вищої освіти 

5. Сайт університету  (розділи «Установчі 

документи та положення», «Освітній процес», 

«Аспірантура і докторантура» ) 

 

Підкритерій 9.2 

ЗВО не пізніше ніж за місяць до 

затвердження освітньої програми або змін 

до неї 

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті 

відповідний проект з метою отримання 

зауважень та пропозиції 

заінтересованих сторін 

1. Положення про розроблення та реалізацію 

освітніх програм вищої освіти (розділ 4) 

2. Сайт університету  (Університет – 

Діяльність-Громадські обговорення) 

 

Підкритерій 9.3 

ЗВО своєчасно оприлюднює на своєму 

офіційному веб-сайті точну та достовірну 

Посилання на оприлюднену освітню 

програму 
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Зміст критерія, підкритерія 
Документи та матеріали, що університет 

надає експертам 

інформацію про освітню програму 

(включаючи її цілі, очікувані результати 

навчання та компоненти) в обсязі, 

достатньому для інформування відповідних 

заінтересованих сторін та суспільства. 

Критерій 10. Навчання через дослідження (наукові програми) 

Підкритерій 10.1 

Зміст ОС відповідає науковим інтересам 

аспірантів і забезпечує їх повноцінну 

підготовку до дослідницької та викладацької 

діяльності у закладах вищої освіти за 

спеціальністю та/або галуззю. 

1. Освітньо-наукова програма 

2. Навчальний план 

3. Документи, що підтверджують 

тематику наукових досліджень 

аспірантів 

4. Результати опитування аспірантів 

Підкритерій 10.2 

Наукова діяльність аспірантів відповідає 

напрямові досліджень наукових керівників 

1. Документи, що затверджують 

тематику наукових досліджень 

аспірантів 

2. Перелік публікацій наукових 

керівників, що засвідчують їх наукові 

інтереси 

Підкритерій 10.3 

ЗВО організаційно та матеріально 

забезпечує в межах освітньо-наукової 

програми можливості для проведення і 

апробації результатів наукових досліджень 

відповідно до тематики аспірантів 

1. Програми конференцій, семінарів, 

колоквіумів  

2. Періодичні (не рідше, ніж щорічно) 

презентації та групові обговорення 

проміжних результатів досліджень аспірантів 

3. Матеріально-технічне забезпечення 

кафедр (доступність до реактивів, 

лабораторного обладнання, літератури, 

інтернету) 

Підкритерій 10.4 

ЗВО забезпечує можливості для залучення 

аспірантів до міжнародної академічної 

спільноти за спеціальністю, зокрема через 

виступи на конференціях, публікації, участь 

у спільних дослідницьких проектах тощо. 

1. Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність учасників 

освітнього процесу 

2. Статут освітньо-наукового об’єднання 

«Дніпровський консорціум університетів» 

3. Договір про партнерство і співпрацю з 

питань спільних наукових досліджень та 

навчання за програмою академічної 

мобільності на третьому освітньо-науковому 

рівні 

4. План роботи відділу міжнародних 

зв'язків (посилання на сайт) 

5. Закордонні публікації 

6. Програми конференцій 

7. Результати опитування аспірантів 

Підкритерій 10.5 

Наявна практика участі наукових керівників 

аспірантів у дослідницьких проектах, 

результати яких регулярно публікуються 

та/або практично впроваджуються. 

1. Наявність та результативність 

дослідницьких проектів в яких беруть участь 

керівники і аспіранти 

2. Публікації наукового керівника (не 

рідше ніж раз на два роки) 

3. Інформація про практичні результати 
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Зміст критерія, підкритерія 
Документи та матеріали, що університет 

надає експертам 

проектів 

Підкритерій 10.6 

ЗВО забезпечує дотримання академічної 

доброчесності у професійній діяльності 

наукових керівників та аспірантів, зокрема 

вживає заходів для унеможливлення 

можливості здійснення наукового 

керівництва особами, які вчинили 

порушення академічної доброчесності. 

1. Кодекс академічної доброчесності . 

2. Положення про групу сприяння 

академічній доброчесності, 

3. Положення про дотримання 

академічної доброчесності НПП 

4. Репозитарій університету 

 

 

Підготовка до акредитації 

1 Провести моніторинг освітньо-професійної (наукової) програми (далі – 

ОП). Активізувати залучення здобувачів освіти, працедавців, академічну 

спільноту до розроблення та перегляду ОП. Підготувати рецензії та відгуки 

(див. Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм вищої освіти) 

2 Провести анкетування здобувачів вищої освіти (див. Положення про 

розроблення та реалізацію освітніх програм вищої освіти, додаток 2). 

Оприлюднити результати опитування на платформі Moodle. 

3. Перевірити підвищення кваліфікації всіх НПП, які задіяні в освітньому 

процесі за ОП (див. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників. Порядок процедури та оформлення 

документів) 

4. Перевірити виконання п.30 Ліцензійних умов (постанова КМУ від 

30.12.2015р. № 1187 зі змінами Постанови КМУ від 10.05.2018 №347) стосовно 

професійної та наукової активності всіх НПП, задіяних у провадженні освітньої 

діяльності за ОП.  

Примітка 1: 

Фаховість викладачів у предметній сфері тієї дисципліни, що він 

викладає повинна підтверджуватись конкретними фактами (монографії, 

підручники, статті, дослідницькі роботи, участь у спеціалізованих вчених радах 

і т. ін.). 

Примітка 2: 

Кваліфікація викладача підтверджується документом про освіту чи 

науковим ступенем із відповідної спеціальності або підтверджується науковою, 

науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю за 

відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами, 

переліченими в п. 30 Ліцензійних умов; 

 

Примітка 3: 

Для третього (освітньо-наукового) рівня кадровий склад закладу освіти 

повинен включати з розрахунку на кожних два здобувачі освітнього ступеня 

доктора філософії одного викладача, який має науковий ступінь та/або вчене 
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звання, а також кваліфікацію відповідно до спеціальності, підтверджену 

науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною 

діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи 

результатами, переліченими у п. 30 Ліцензійних умов. 

5. Забезпечити наповнення на 100% СДН «Лідер» на платформі Moodle 

(оприлюднити контент, навчальні плани та робочі програми за всіма освітніми 

компонентами, у т.ч. робочу програму з практики). Робочі програми виконати 

згідно з відповідною ОП та з затвердженою університетом формою (див. 

Положення про порядок складання і затвердження робочої програми 

навчальної дисципліни) 

6. Перевірити наявність, актуальність інформації  силабусів всіх освітніх 

компонентів згідно ОП, у т.ч. компонентів вибіркового блоку (додаток В). 

7. Перевірити актуальність інформації, що оприлюднена на сайтах кафедр, 

що задіяні в освітньому процесі за ОП (особисту сторінку викладача, 

матеріально-технічне забезпечення і т. ін.). 

8. Інформація, що наведена у відомостіях про самооцінювання, сайті 

кафедри, СДН «Лідер» повинна бути актуальною та співпадати з інформацією, 

що занесена в базу ЄДЕБО.  

9. Перевірити актуальність інформації, що занесена в базу ЄДЕБО 

(підвищення кваліфікації, наукова діяльність, сканкопії дипломів/атестатів, 

виконання п.30 Ліцензійних умов) 

 

Корисні матеріали 

(див. сайт НАЗЯВО, розділ Акредитація) 

1. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти 

2. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо 

застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми 

3. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої 

програми (для ЗВО) 

4. Глосарій 

5. Рекомендації для експертів Національного агентства стосовно акредитації 

освітніх програм третього рівня вищої освіти (додаток до “Методичних 

рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування 

Критеріїв оцінювання якості освітньої програми") 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88_%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88_%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_121119.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_121119.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88-PhD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88-PhD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88-PhD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%96%CC%88-PhD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
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Додаток Д 

  Національна рамка кваліфікацій 

                                                                                     

                                                          до постанови Кабінету Міністрів України 

                                                          від 23 листопада 2011 р. № 1341  

                                                          (в редакції ПКМ України  

                                                          від 25.06.2020 р. № 519) 

 

Загальна частина 

 

1. Національна рамка кваліфікацій — системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. 

Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, установами та 

організаціями, закладами освіти, роботодавцями, іншими юридичними та 

фізичними особами з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, 

визнання, планування і розвитку кваліфікацій. 

2. Національна рамка кваліфікацій ґрунтується на європейських і 

національних стандартах та принципах забезпечення якості освіти, враховує 

вимоги ринку праці до компетентностей працівників та запроваджується з 

метою гармонізації норм законодавства у сферах освіти і соціально-трудових 

відносин, сприяння національному та міжнародному визнанню кваліфікацій, 

здобутих в Україні, налагодження ефективної взаємодії сфери освіти і ринку 

праці.  

3. Для цілей застосування Національної рамки кваліфікацій терміни 

вживаються у такому значенні: 

відповідальність і автономія — здатність особи застосовувати знання та 

навички самостійно та відповідально; 

знання —  осмислена та засвоєна суб’єктом інформація, що є основою його 

усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні 

(знання фактів та уявлення) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

рівень — структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що 

визначається певною сукупністю результатів навчання, які є характерними для 

кваліфікацій відповідного рівня; 

компетентність — динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність; 
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комунікація — взаємодія осіб з метою передавання інформації, узгодження 

дій, спільної діяльності; 

освітня кваліфікація — визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим 

суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про 

освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих особою 

результатів навчання та компетентностей;  

професійна кваліфікація — визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом 

освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена 

відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою 

результатів навчання та компетентностей, що дають змогу виконувати певний 

вид роботи або провадити професійну діяльність;  

результати навчання — знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, що набуваються у процесі навчання, 

виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і 

виміряти; 

уміння/навички — здатність застосовувати знання для виконання завдань 

та розв’язання проблем. Уміння/навички поділяються на когнітивні (що 

включають логічне, інтуїтивне та творче мислення) і практичні (що включають 

ручну вправність, застосування практичних способів (методів), матеріалів, 

знарядь та інструментів, комунікацію). 

4. Кваліфікації професійної (професійно-технічної) освіти відповідають: 

перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти — 

2 рівню Національної рамки кваліфікацій; 

другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти — 3 

рівню Національної рамки кваліфікацій; 

третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти  — 4 або 

5 рівню Національної рамки кваліфікацій. 

5. Кваліфікація фахової передвищої освіти — фаховий молодший бакалавр 

відповідає 5 рівню Національної рамки кваліфікацій. 

6. Кваліфікації вищої освіти відповідають: 

молодший бакалавр — 5 рівню Національної рамки кваліфікацій та 

короткому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору 

вищої освіти; 

бакалавр — 6 рівню Національної рамки кваліфікацій та першому циклу 
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вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти; 

магістр — 7 рівню Національної рамки кваліфікацій та другому циклу 

вищої освіти Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти; 

доктор філософії, доктор мистецтва — 8 рівню Національної рамки 

кваліфікацій та третьому циклу вищої освіти Рамки кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти; 

доктор наук — 8 рівню Національної рамки кваліфікацій. 

 

 Опис кваліфікаційних рівнів 

Рівень 
 

Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність і 

автономія 

1  Базові 

загальні 

знання, 

розуміння 

найпростіших 

понять про 

себе і 

довкілля, 

основ 

безпечної 

поведінки 

базові уміння/навички, 

необхідні для 

виконання простих 

завдань 

 

 

інтеграція до 

груп, що 

складають 

найближче 

соціальне 

оточення 

відповідне 

реагування на 

прості 

письмові та 

усні 

повідомлення 

робота або 

навчання під 

безпосереднім 

керівництвом або 

наглядом у 

структурованому 

контексті 

обмежена 

відповідальність за 

свої дії 

формулювання 

елементарних 

суджень 

2  Базові 

емпіричні 

знання та 

розуміння 

основних 

(загальних) 

процесів у 

сфері 

навчання 

та/або 

трудової 

діяльності 

використання 

відповідної інформації 

для виконання 

нескладних завдань та 

розв’язання 

повсякденних проблем 

у типових ситуаціях із 

застосуванням простих 

правил, інструкцій та 

знарядь 

оцінювання 

результатів власної 

діяльності відповідно 

до установлених 

критеріїв, 

застосування 

аргументації для 

обґрунтування власних 

думок та висновків 

 

 

 

взаємодія в 

колективі з 

метою 

виконання 

завдань 

продукування 

деталізованих 

усних і 

письмових 

повідомлень 

 

робота та/або 

навчання під 

керівництвом або 

наглядом з певною 

самостійністю 

індивідуальна 

відповідальність за 

результати 

виконання завдань 

під час навчання 

та/або трудової 

діяльності 



57 

 

 

 

Рівень 
 

Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність і 

автономія 

3  Знання фактів, 

принципів, 

процесів та 

загальних 

понять у сфері 

навчання 

та/або 

професійної 

діяльності 

виконання типових 

завдань та розв’язання 

проблем шляхом 

вибору і застосування 

базових методів, 

інструментів, 

матеріалів та 

інформації 

оцінювання 

результатів виконання 

завдань відповідно до 

заздалегідь відомих 

критеріїв 

здатність до 

ефективної 

роботи в 

команді 

сприйняття 

критики, 

порад і 

вказівок 

продукування 

деталізованих 

усних і 

письмових 

повідомлень, 

зокрема у 

професійній 

діяльності 

відповідальність за 

виконання завдань 

під час роботи або 

навчання 

адаптація своєї 

поведінки до 

зовнішніх обставин 

під час виконання 

завдань або 

розв’язання 

проблем 

4  Емпіричні та 

теоретичні 

знання в 

широких 

контекстах та 

розуміння 

принципів, 

методів, 

процесів у 

сфері 

навчання 

та/або 

професійної 

діяльності 

виконання складних 

спеціалізованих 

завдань, знаходження 

або прийняття рішень 

щодо специфічних 

проблем у сфері 

професійної діяльності 

або навчання 

планування власної 

роботи та в 

обмеженому контексті 

організація, контроль, 

оцінювання та 

коригування роботи 

інших 

здійснення 

наставництва, 

передавання 

досвіду 

продукування 

складних 

деталізованих 

усних і 

письмових 

повідомлень, 

зокрема у 

професійній 

діяльності 

або навчанні 

самоорганізація 

відповідно до 

правил, що існують 

у робочому або 

навчальному 

контекстах і 

зазвичай є 

передбачуваними, 

але можуть 

зазнавати змін 

здійснення нагляду 

за повсякденною 

роботою інших, 

обмежена 

відповідальність за 

оцінювання та 

покращення 

результатів їх 

трудової або 

навчальної 

діяльності 

5  Всебічні 

спеціалізовані 

емпіричні та 

теоретичні 

знання у сфері 

навчання 

та/або 

професійної 

діяльності, 

усвідомлення 

меж цих знань 

широкий спектр 

когнітивних та 

практичних 

умінь/навичок, 

необхідних для 

розв’язання складних 

задач у 

спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 

навчання 

взаємодія з 

колегами, 

керівниками 

та клієнтами 

у питаннях, 

що 

стосуються 

розуміння, 

навичок та 

діяльності у 

професійній 

організація та 

нагляд 

(управління) в 

контекстах 

професійної 

діяльності або 

навчання в умовах 

непередбачуваних 

змін 

покращення 

результатів власної 
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Рівень 
 

Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність і 

автономія 

знаходження творчих 

рішень або відповідей 

на чітко визначені 

конкретні та 

абстрактні проблеми 

на основі ідентифікації 

та застосування даних 

планування, аналіз, 

контроль та 

оцінювання власної 

роботи та роботи 

інших осіб у 

спеціалізованому 

контексті 

сфері та/або у 

сфері 

навчання 

донесення до 

широкого 

кола осіб 

(колеги, 

керівники, 

клієнти) 

власного 

розуміння, 

знань, 

суджень, 

досвіду, 

зокрема у 

сфері 

професійної 

діяльності 

діяльності і роботи 

інших 

здатність 

продовжувати 

навчання з деяким 

ступенем автономії 

6  Концептуальні 

наукові та 

практичні 

знання, 

критичне 

осмислення 

теорій, 

принципів, 

методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності 

та/або 

навчання 

поглиблені когнітивні 

та практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному для 

розв’язання складних 

спеціалізованих задач і 

практичних проблем у 

сфері професійної 

діяльності або 

навчання 

 

 

донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, 

ідей, 

проблем, 

рішень, 

власного 

досвіду та 

аргументації 

збір, 

інтерпретація 

та 

застосування 

даних 

 

спілкування з 

професійних 

питань, у 

тому числі 

іноземною 

мовою, усно 

та письмово 

управління 

складною 

технічною або 

професійною 

діяльністю чи 

проектами 

спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах 

формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові 

та етичні аспекти 

організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп 

здатність 

продовжувати 

навчання із 

значним ступенем 

автономії 
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Рівень 
 

Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність і 

автономія 

7  Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що 

включають 

сучасні 

наукові 

здобутки у 

сфері 

професійної 

діяльності або 

галузі знань і є 

основою 

для 

оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень, 

критичне 

осмислення 

проблем у 

галузі та на 

межі галузей 

знань 

спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання проблем, 

необхідні для 

проведення досліджень 

та/або провадження 

інноваційної діяльності 

з метою розвитку нових 

знань та процедур 

здатність інтегрувати 

знання та розв’язувати 

складні задачі у 

широких або 

мультидисциплінарних 

контекстах 

здатність розв’язувати 

проблеми у нових або 

незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної або 

обмеженої інформації з 

урахуванням аспектів 

соціальної та етичної 

відповідальності 

зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

знань, 

висновків та 

аргументації 

до фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до 

осіб, які 

навчаються 

управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними 

та потребують 

нових стратегічних 

підходів 

відповідальність за 

внесок до 

професійних знань 

і практики та/або 

оцінювання 

результатів 

діяльності команд 

та колективів 

здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії 

8  Концептуальні 

та 

методологічні 

знання в 

галузі чи на 

межі галузей 

знань або 

професійної 

діяльності 

спеціалізовані 

уміння/навички і 

методи, необхідні для 

розв’язання значущих 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності, науки 

та/або інновацій, 

розширення та 

переоцінки вже 

існуючих знань і 

професійної практики 

започаткування, 

планування, реалізація 

та коригування 

послідовного процесу 

ґрунтовного наукового 

дослідження з 

дотриманням належної 

академічної 

доброчесності 

критичний аналіз, 

оцінка і синтез нових 

та комплексних ідей 

вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються 

сфери 

наукових та 

експертних 

знань, з 

колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством 

у цілому 

використання 

академічної 

української 

та іноземної 

мови у 

професійній 

діяльності та 

дослідженнях 

демонстрація 

значної 

авторитетності, 

інноваційність, 

високий ступінь 

самостійності, 

академічна та 

професійна 

доброчесність, 

постійна відданість 

розвитку нових 

ідей або процесів у 

передових 

контекстах 

професійної та 

наукової діяльності 

здатність до 

безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконалення 

 


