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Методичні рекомендації до складання та оновлення освітніх програм (ОП). 

Порядок затвердження та моніторинг освітніх програм. 

  

 

1 Загальні положення 
Цей документ Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна (далі Університет) надає поради щодо 

визначає методику складання та оновлення освітніх програм (надалі ОП) для 

здобуття вищої освіти певного рівня та встановлює порядок їх затвердження, 

моніторингу, 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. [1-5] 

Освітні програми (ОП) використовуються для формування певної 

предметної спрямованості за спеціальністю серед здобувачів вищої освіти 

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 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.) 

- акредитація ОП. 

Описи всіх ОП університету оприлюднені на сайті університету на сторінці 

«Вступна кампанія» (умови прийому університету за певним рівнем вищої 

освіти). 

2 Класифікація освітніх програм 

У рамках однієї спеціальності Університет може реалізувати декілька 

освітніх програм. Профільна спрямованість обумовлена суттєвими 

особливостями предметної сфери програми, переліком програмних 

компетентностей, програмних результатів навчання, освітніх компонентів. 

За належністю (місцем реалізації) ОП можуть розділятися на: 

- факультетські, які реалізуються в одному підрозділі Університету; 

- університетські, що реалізуються паралельно в двох і більше підрозділах 

Університету; 

- спільні, що реалізуються Університетом спільно з іншими 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. 
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За видом освітньої діяльності ОП поділяють за рівнем вищої освіти: 

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

або наукового ступеню  «доктор філософії». 

За предметом ОП можуть відповідати одній спеціальності або бути 

міждисциплінарними. Основною ознакою міждисциплінарності ОП є їх широка 

профільна підготовка. Міждисциплінарність ґрунтується на інтеграції наукових 

напрямів, на певних зв’язках між галузями знань, методами, технологіями і т. 

ін., що забезпечуює здобуття результатів у рамках різних наукових дисциплін.   

Кожну ОП розробляє авторська група на чолі з Гарантом, який 

призначається наказом ректора університету. 

Гарант ОП – науково-педагогічний працівник, який має науковий ступінь 

та/або вчене звання за відповідною або спорідненою до освітньої програми 

спеціальністю, стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 

років. Цей працівник може виступати Гарантом лише однієї освітньої 

програми. Гарант несе відповідальність за якість освітньої програми. Завідувач 

кафедри може бути Гарантом ОП. 

Освітню програму розробляють на підставі затвердженого Міністерством 

освіти і науки України стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та 

рівнем вищої освіти; у разі відсутності затвердженого стандарту – за проектом 

стандарту відповідної спеціальності або на підставі норм визначених 

Національною рамкою кваліфікацій. 

Прийняття або зміна стандарту вищої освіти є підставою для перегляду 

існуючої або розроблення нової ОП. 

Навчання за ОП проводиться за денною/або заочною (заочно-дистанційною) 

формами. У разі організації різних форм навчання структура, 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. 

 

3 Порядок розробки освітньої програми 

На підставі існуючої/знову отриманої ліцензії на право проведення освітньої 

діяльності з підготовки фахівців певного рівня вищої освіти за певною 

спеціальністю, університет (за згодою Вченої ради щодо поширення освітньої 

діяльності [6]) розробляє освітньо-професійну програму, для чого завідувач 

випускової кафедри виконує такі організаційні заходи: 

- готує проект наказу про призначення гаранта ОП; 

- разом із Гарантом формує склад авторської групи для розроблення ОП, до 

якої входять науково-педагогічні працівники, студенти, представники 

підприємств відповідної галузі (за згодою). 

Випускова кафедра або авторська група визначає (або приймає раніше 

декларовану) назву освітньої програми та формулює відповіді, пояснення, 

характеристики до складників наданої Міністерством освіти і науки форми 

освітньої програми. 

Авторська група під час розробки програми повинна забезпечити 

збалансованість, раціональне призначення кредитів, здатність здобувачів освіти 
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опанувати окремі дисципліни (освітні компоненти) та всю освітню програму, 

вклавшись у визначений час, повноту документального, кадрового, 

інформаційного та іншого забезпечення ОП і відповідність освітньої програми 

Ліцензійним умовам. 

Рекомендується авторській групі (колективу розробників ОП) 

підкріплювати процес розроблення, реалізації, моніторингу та оновлення 

освітньої програми документами/матеріалами (протоколи, довідки, аналітичні 

звіти, таблиці, опитувальні листи та ін.) і зберігати їх разом з ОП на кафедрі. 

У додатку 1 наведена форма ОП (введена університетом на підставі 

рекомендацій МОНУ, лист № 1/9-239 від 28.04.2017), рекомендації, поради, 

умови, правила до іі заповнення. Під час складання проекту ОП слід також 

уважно вивчати документи Національного агентства, де визначені критерії 

оцінювання програми і вимоги до її використання (https://naqa.gov.ua/). 

 

4 Порядок затвердження та введення в дію освітньої програми 

Освітня програма є офіційним документом університету або 

відокремленного структурного підрозділу. Для здобуття такого статусу ОП  

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

відповідно до правил, що визначає університет. 

Для введення в дію ОП треба виконати такі кроки. 

1-й крок. Розроблений документ (проект) Гарант надає на обговорення 

випусковій кафедрі. 

Колектив кафедри обговорює ОП на відповідність її: 

- концепції освітньої діяльності за відповідною спеціальністю, 

заявленій під час ліцензування останньої, або існуючому стратегічному плану 

розвитку університету (у разі подання додаткової ОП за раніше ліцензованою 

спеціальністю); 

- вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- участі стейкхолдерів у розробці ОП. 

Освітню програму затверджує кафедра на своєму засіданні. 

2-й крок. Затверджену кафедрою ОП Гарант подає на погодження до 

навчально-методичного відділу та 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. Погоджує начальник НМВ або його заступник, 

або завідувач структурного підрозділу аспірантури та докторантури. 

3-й крок. Гарант надає проект ОП на затвердження вченій раді 

факультету. 

Вчена рада факультету визначає зміст програми щодо її унікальності, 

потреби фахівців для галузі, зв'язок із іншими ОП за спеціальністю, відсутність 

повторів у змісті освітнього процесу, гарантованість у кадровому та 

матеріально-технічному забезпеченні і т. ін.  

4-й крок. Проект освітньої програми оприлюднюється для громадського 

обговорення протягом місяця на сайті університету. 

https://naqa.gov.ua/
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У цей період часу група розробників проекту забезпечує обговорення 

проекту ОП серед працівників підприємств, закладів відповідної галузі, 

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

документально підтверджує процес обговорення (наявність протоколів 

спільних засідань, форумів, відгуків, анкетування тощо). 

5-й крок. ОП із додатковими документами подається на обговорення та 

затвердження вченій раді університету (через комісію з питань навчально-

виховної та методичної роботи або комісію з питань наукової роботи). 

Після затвердження ОП вченою радою видається наказ ректора про 

введення в дію відповідної ОП. 

 

5 Перегляд (удосконалення) освітньої програми 

Діючу, затверджену освітню програму переглядають щонайменше 2 рази 

у термін її дії, останній раз - не пізніше ніж за один семестр до завершення 

існуючої редакції. Підставою до оновлення ОП можуть виступати: 

- ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та науково-

педагогічних працівників та/або дорадчих органів; 

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

ресурсних умов реалізації освітньої програми. 

Якщо аналіз інформації про результати роботи за ОП показує розбіжність 

між очікуванням і фактом (передбаченим навантаженням і часом, який 

фактично необхідний більшості здобувачів вищої освіти для досягнення 

визначених результатів навчання, переліком компонент і забезпеченням 

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

це може викликати потребу в оновленні та навіть перепроектуванні ОП та її 

освітніх компонент, не менш ніж на 30 %. 

Перегляд необхідно виконати якомога швидше, не створюючи проблем 

для тих, хто в цей час навчається за програмою. 

Для аналізу якісних показників ОП дуже важливо є інформація, що 

отримує Гарант на підставі опитування стейкхолдерів про їхнє бачення щодо 

використання ОП, здобутих результатів, пропозицій до поліпшення якості 

освіти і т. н. У додатку 2 надані рекомендації про формування запитань, що 

можи використані для проведення опитувань (традиційне анкетування, 

електронне з використанням СДН «MOODLE», через Фейсбук, інші технології). 

Аналіз великого масиву інформації, що накопичує Гарант/ випускова кафедра, 

наприклад, результати екзаменаційних сесій, самостійної роботи здобувачів, 

атестації, відгуків, результатів працевлаштування, кар’єрного  росту 

випускників, навчання нових технологій в галузі, використання результатів 

нових досліджень в освітньому процесі і т. д. повинні бути основою для 

доопрацювання, удосконалення ОП. Для акредитації ОП подання результатів 

опитування стейкхолдерів є обов’язковою умовою та позитивним чинником в 

оцінюванні документа. 

Обговорення та затвердження удосконаленої освітньої програми 

здійснюється за процедурою, визначеною в пункті 4. 
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6 Відміна (закриття) освітньої програми 

Освітня програма може бути виключена з переліку ОП, що реалізуються 

Університетом, з ініціативи:  

‒ факультету / 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 років після закінчення навчання останнього курсу за ОП; 

 ‒ у разі перетворення ОП. У такому випадку освітня програма проходить 

затвердження як нова; 

 ‒ 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.  

Рішення про виключення освітньої програми з числа ОП, що 

реалізуються Університетом, приймає вчена рада Університету, на підставі 

висновків відповідної комісії. 

 

7 Прикінцеві положення 

Відомості про освітні програми розміщуються на сайті Університету на 

сторінці приймальної комісії.  

Відповідальними за формування і зберігання паперових документів щодо 

портфоліо ОП є її гарант та завідувач випускової кафедри. 

 Відповідальним за повноту й своєчасність розміщення інформації про 

освітню програму на сайті Університету і в ЄДЕБО є гарант і відповідальний 

секретар приймальної комісії.  

 

 

Використані та рекомендовані інформаційні джерела: 

1 Закон України «Про вищу освіту» 

2 Закон України «Про освіту» 

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» із змінами, 

внесеними Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 р. 

4 «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» розроблене Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти, затверджене наказом МОН від 11.07.19 р. 

№977 (https://naqa.gov.ua/) 

5 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/) 

6 Порядок запровадження пропозиції щодо поширення/звуження 

освітньої діяльності з підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», 

«магістр», «доктор філософії» затверджений ректором 18.12.2018 р. 
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ПЕРЕДМОВА 
 

освітньої програми 

___________________________________________________________ 

(назва освітньої програми) 

___________________________________________________________ 
(рівень вищої освіти) 

 
 

ВНЕСЕНО 

Кафедрою _____________________________________________________ 

«___»______20__ р.    протокол №______ 

Завідувач кафедри    ____________  _________________ 

(підпис)   ПІБ 

 
 

 
Розробники програми: 

1. ________________________- гарант  ______________________ 

                ПІБ, науковий ступінь, звання      (підпис) 

2. ________________________   ______________________ 

3. ________________________   ______________________ 

. 

. 

. 
 

 

До ОПП надані такі відгуки (рецензії)*  

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

. 

. 

. 

 

 

 

 

____________________________ 

*до ОП потрібно надати відгуки (рецензії) від різних стейкхолдерів: студентів, науково-

педагогічних працівників інших кафедр, ЗВО, роботодавців і т. ін. У разі оновлення ОП, 

внесення змін і т. ін. надати певні пояснення: причини, прийняті рішення, основний зміст 

змін. 
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1. Профіль освітньої програми 

спеціальність _______(код та назва)_________ 

назва ОП _______________________ 
 

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 5 Закону України «Про вищу освіту» і 

складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої 

освіти, спеціальність та спеціалізацію (за наявністю) 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Приклад: 

Локомотиви та локомотивне господарство 

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: 

- назва організації, яка надала сертифікат; 

- термін дії сертифікату 

Приклад: 

Міністерство освіти і науки України,  

ДОУ «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» 

2013-2023 рр. Сертифікат № 

Див. сертифікат про акредитацію ОП/спеціальності 
Рівень Приклад: 

НРК України - 7 рівень / перший (бакалаврський) рівень 

або 

НРК України - 8 рівень / другий (магістерський) рівень 

або 

НРК України – 9 рівень / третій (освітньо-науковий) рівень 
Передумови Вимоги щодо попередньої освіти. Чи можливий вступ з освітою 

за іншою спеціальністю/ОП. За необхідності вказується, що 

обмежує перехід на дану ОП. 

Приклади: 

Наявність повної загальної середньої освіти. 

Вимоги до вступу визначаються правилами прийому на 

здобуття ОС бакалавра. 

або 

Наявність 7 рівня освіти НРК (першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти). Вимоги до вступу визначаються правилами 

прийому на здобуття ОС магістр . 
Мова(и) викладання Українська мова 

В окремих випадках (за заявами студентів) можливе викладання 

англійською мовою. 
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Термін дії освітньої 

програми 

Вказується термін дії освітньої програми до її наступного 

планового оновлення. Цей термін не може перевищувати 

періоду акредитації. Кожні 2-3 роки за результатами аналізу 

якості освіти і опитувань здобувачів вищої освіти, працедавців, 

НПП виконується доповнення, оновлення за відповідними 

процедурами. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в 

Інформаційному пакеті. 

1.2 - Мета освітньої програми 

Коротко (одне-два речення) описується ціль освітньої програми  

(див. стандарт вищої освіти зі спеціальності) 

Як корелюється надана інформація зі стратегією розвитку університету? Чи забезпечують 

ресурси університету заявленим цілям, чи враховані позиції стейкхолдерів і т.ін.  

Чи є порівняння ОП аналогами інших ЗВО? 

1.3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність) 

Додатково: 

якщо ОП є мульти- чи міждисциплінарною, то вказується - 

перелік її основних компонент, а також орієнтовний обсяг кожної 

компоненти у відсотках від загального обсягу ОП. 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна / освітньо-наукова 

Відповідно до 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, унікальність програми, 

позиції потенціальних стейкхолдерів, чи передбачені досягнення в 

контексті підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою.  

Особливості програми Сучасний стан розвитку науки? Ринок праці? 

Наприклад: обов’язковий семестр міжнародної мобільності; 

реалізується англійською мовою; вимагає спеціальної практики 

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 (ДК 003:2010) 
 

Подальше навчання Вказуються можливості для продовження навчання на вищому 

рівні, за іншими ОП цієї або іншої спеціальністі. 
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: студентсько-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно- орієнтоване навчання, навчання через лабораторну 

практику тощо. Використання технологій дистанційного навчання. 

Детальне ознайомлення здобувачів із …….. 
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Оцінювання Наприклад: письмовий екзамен, практика, есе, презентації, 

проектна робота тощо. У кожному силабусі* 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») 
Загальні компетентності 
(ЗК) 

1 Компетентності, визначені стандартом вищої освіти 

спеціальності та, за наявності, в професійному стандарті, 
2 компетентності, що визначені університетом. Із врахуванням 

особливостей конкретної освітньої програми можна вибирати 

додаткові із переліку загальних компетентностей проекту Тюнінг 

або формулювати особисто 
Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

Компетентності, визначені стандартом вищої освіти спеціальності 

та, за наявності, в професійному стандарті. 
Якщо стандарт вищої освіти відсутній, орієнтуватися за описом 

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

про освіту).  
Можна корегувати зміст зазначених в стандарті компетентностей 

під завдання проектної ОП, не порушуючи при цьому ідею 

призначення компетентностей, можна формулювати декілька 

додаткових (авторських). 

1.7. Програмні результати навчання (ПРН) 

 Внести: 
- програмні результати навчання, що визначені стандартом вищої 

освіти спеціальності (стандарт визначає нормативний зміст 

підготовки - 15-20 узагальнених результатів навчання, які 

корелюються з програмними компетентностями) та, за наявності, 

професійним стандартом; 
- програмні результати навчання, визначені розробником (як 

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

формуванню певних компетентностей. 
Програмні результати навчання слід формувати в активній формі із 

урахуванням різних рівнів складності у когнітивній сфері 

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

Знання та розуміння, Застосування знань та розумінь. Формування 

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

вищої освіти), Додаток до диплому) 

1.8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Вказуються специфічні характеристики кадрового забезпечення, 

включаючи можливу участь закордонних фахівців, представників 

виробництв/установ відповідної галузі. 

 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики матеріально-технічного 

забезпечення 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики інформаційного та 

навчально-методичного забезпечення 

1.9. Академічна мобільність 

Національна кредитна Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну мобільність, 
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мобільність про подвійне дипломування, про зарахування кредитів, що здобуті в 

інших ЗВО. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну академічну 

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

міжнародні проекти, які передбачають включене навчання студентів 

тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних громадян 

2. Перелік компонент освітньої програми та її логічна послідовність 

2.1 Перелік компонент ОП 

 

Код навчальної 

дисципліни 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти (ОК) 

ОК 1    

ОК 2    

ОК 3    

…    

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 

Вибіркові компоненти  

 

 ..   

Загальний обсяг вибіркових компонент: 

Загальний обсяг освітньої програми: 

Настанови щодо складання таблиці 2.1  

Слід пам’ятати, що на підставі інформації наведеної у таблиці 2.1надати 

співвідношення обсягів обов’язкових і вибіркових компонентів за прикладом, 

що наданий нижче. Для подальшої освітній діяльності складається навчальний 

план, який розділяє всі компоненти таким чином: 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

- обов’язкові компоненти 

- вибіркові компоненти 

ЦИКЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

- обов’язкові компоненти 

- вибіркові компоненти 

Тобто, насамперед треба визначитися з орієнтовним обсягом (в кредитах 

ЄКТС) кожної складової майбутнього навчального плану. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (ст.. 62, п.15) вибіркові 

дисципліни (компоненти) в ОП і навчальному плані повинні становити не менш 

як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для певного рівня 

вищої освіти.  

 Наявність вибіркових компонентів (дисциплін) в обох циклах 

навчального плану, або тільки в одному визначають автори (розробники) ОП 

разом із випусковою кафедрою. Доцільніше та простіше їх в обох циклах. У 
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такому випадку можна пропонувати таке співвідношення вибіркових 

компонентів для ОП певних ступенів вищої освіти у кредитах ЄКТС. 

  

 

Ступінь вищої освіти 

 

Загальний 

обсяг 

Обсяг вибіркових компонентів 

Всього Цикл 

загальної 

підготовки 

Цикл 

спеціальної 

підготовки 

1-ий (бакалаврський) 240 ≥ 60 20-25 45-50 

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

3-ій (науковий) 30-60 ≥ 7-15   

 

Обов’язкові освітні компоненти мають в сукупності сприяти досягненню 

певних результатів навчання, що відображене у відповідній матриці ОП. 

Якщо певні результати навчання забезпечуються суто за рахунок 

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

Рекомендований обсяг вибіркової компоненти в межах 3-4 кредити. 

Можна пропонувати вибіркову компоненту незалежно від спеціальності, 

дисципліни з інших ОП, що є важливим для особливого розвитку здобувача 

вищої освіти і т. п. 

В ОП можна перелічити вибіркові компоненти до циклу загальної 

підготовки. Надається право вибору окремої компоненти з запропонованих 3-х 

найменувань, тотожних за призначенням, обсягом і формою підсумкового 

оцінювання рівня знань. Друга форма – minor, тобто блоку освітніх 

компонентів, що забезпечує формування ідентичних компетентностей, здобуття 

певних РН, але формують філософію знань в іншій сфері обслуговування, 

обстеження, особливості конструкції і т. ін.  

Наприклад, пропонується вибір по одній компоненті із запропонованих 

позицій: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Вибіркові компоненти – 23 кредити (10 %)  

 

Вибіркові компоненти спеціальної підготовки можна подати в зазначеній вище 

формі вибору окремих дисциплін, або у формі minor, коли університет 

пропоную комплект навчальних компонентів. 

Цикл професійної підготовки – 148 кредитів (62 %) 

(на прикладі ОПП «Локомотиви та локомотивне господарство») 

Обов’язкові компоненти – 112 кредитів (47 %), вибіркові – 37 кредитів (15%) 

                           Вибір однієї компоненти з кожного блоку  

А1. Історія та культура України 
А2. Історія України XX-XXI ст. та міжнародні відносини  

А3 …….. 

 
5 кр. 

Б1. Українська мова (за професійним спрямуванням) 
Б2. Культура наукової мови 
Б3. Культура і стилістика української фахової мови  

 
3 кр. 

В1. Основи екології та БЖД 
В2. Основи охорони праці та екологія людини 
В3. Правові аспекти з забезпечення БЖД  

 
 

4 кр. 

Д1. Основи охорони праці 
Д2. Методика розслідування аварій   

 
3 кр. 

Ж1. Філософія 
Ж2. Основи філософії та політології 
Ж3. Філософія та антропологія 
Ж4. Основи філософії та релігієзнавства  

 
4 кр. 

К1. Загальнозалізнична практика (ознайомлення з діяльністю залізничних 

підприємств/установ) 
К2. Отримання робітничої професії (слюсаря з ремонту рухомого складу, 

електромеханіка, провідника вагонів)  

4 кр. 

Вища математика (спец. курс)  4 кр. Іноземна мова (спец. курс)  

Ресурсозберігаючі технології  4 кр. Екологія та експлуатація локомотивів  

Тягові електричні машини та 

перетворювачі  

4 кр. Гідравлічні передачі 

САПР в локомотивному господарстві  9 кр. Комп’ютерне моделювання у 

локомотивобудуванні/локомотивному 

господарстві 

АСУ в локомотивному господарстві  4 кр. САМ технології у виробничому процесі 

Теорія локомотивної тяги магістрального 

транспорту  

 

5 кр. 

Теорія локомотивної тяги промислового 

транспорту  

Дипломування: 

1. Вибір теми дипломного проекту, місця проходження та змісту практики – 4 кр. 

2. Вибір спец. розділів проекту: охорона праці, економічні розрахунки, питання надійності  – 3 кр. 
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2.2 Структурно-логічна схема ОП. 

 Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми. 

Рекомендується представляти у вигляді графа (форму графа автори можуть 

обрати іншу, але зрозумілу для всіх стейкхолдерів програм) 

Структурно-логічна схема освітньої програми 

 

Код навч.  

Дисципліни 

компоненти 

Компонента освітньої програми  

(навчальна дисципліна, курсовий проект 

(робота), практика, кваліфікаційна 

робота) 

Код навчальної дисциплін, яка 

забезпечується зазначеною в 

стовпчику 1 

1. Обов’язкові компоненти (ОК) 

ОК 1   

ОК 2   

ОК 3   

ОК 4   

… … … 

2. Вибіркові компоненти 

Вибірковий блок 1  

ВБ 1.1   

ВБ 1.2   

… … … 

 
 

Розподіл змісту освітньої програми за групами компонентів та циклами підготовки 

(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 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Подається інформація про види (форми) підсумкової атестації та 

документи, які отримує випускник на основі її успішного проходження. 

Приклад: 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності ___(код і назва)____ 

проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з  _______________  за 

спеціалізацією   (у разі наявності). 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 4. Матриця відповідності програмних 

компетентностей компонентам освітньої програми 

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.  Потрібно уважно аналізувати призначення (вибір) освітніх 

компонентів можлива їх заміна (відхід від традиційного набору ОК, внесення 

змін до ОП). 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 

О
К

 1
 

…
 

О
К

 n
 

В
Б

 1
.1

 

…
 

В
Б

 2
.1

 

…
 

В
Б

 m
 

ПРН 1 • • • • • • • • 

ПРН 2 • • • • • • • • 

… • •  •  •  • 

ПРН k •   •  • • • 

 

 

О
К

 1
 

…
 

О
К
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В
Б

 1
.1

 

…
 

В
Б

 2
.1

 

…
 

В
Б

 m
 

ЗК 1   • •    • 

ЗК 2 •   • • • • • 

ЗК 3 • •    •   

…         

ФК 1 •  •  •  • • 

ФК 2 • •  • • • • • 

ФК 3 • •  • • • • • 



Додаток 2 

                                                         ПРИКЛАДИ ЗМІСТУ АНКЕТ 

АНКЕТА (1) «Курс дисципліни ____________________________________ очима студентів»  

П І Б  в и к л а д а ч а ________________________________________________________________ 

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

 

 

 

Твердження 

Повністю 

погоджуюсь 
Погоджуюсь 

Частково 

погоджуюсь 

Не 

погоджу

юсь 

Категорично 

не згоден 

Не можу 

оцінити 

 5 4 3 -1 -2 0 
1. Програму дисципліни надано у 

чіткий і зрозумілій формі, подано 

план проведення занять і 

контрольних заходів. 

      

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 спокійно 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 

основні та додаткові навчально-

методичні матеріали з дисципліни 

      

8. Викладач пояснює значення 

даної дисципліни для майбутньої 

професії 

      

9. Викладач наводить приклади з 

реальної практики професійної 

діяльності 

      

10. Чи задоволені Ви якістю 

викладання дисципліни і 

рекомендували б курс даного 

викладача іншим студентам? 

      

11. Чи використовуєте Ви систему 

дистанційної освіти Moodle (Лідер) 

під час самостійної роботи? 

      

 



Оцініть, будь ласка, заняття викладача з точки зору їх організації: 

 

Твердження 
Повністю 

погоджуюсь 
Погоджуюсь 

Частково 

погоджуюсь 

Не можу 

оцінити 

Не 

погоджуюсь 

Категорично 

не згоден  

 5 4 3 -1 -2 0 
12. Викладач подає матеріал у 

доступній для розуміння формі 

      

13. Запитання під час 

контрольних заходів відповідають 

змісту аудиторних занять та 

самостійної роботи 

      

14. Викладач прозоро, зрозуміло і 

справедливо оцінює роботу 

студента 

      

15. Викладач зазвичай коментує 

результати контрольних заходів 

      

16. Викладач контролює 

самостійну роботу 

      

17. Викладач вимагає 

відпрацьовувати пропущені 

лекційні заняття 

      

18. Викладач зазвичай точно 

дотримується навчального 

розкладу (вчасно починає і 

закінчує заняття) 

      

19. Викладач проявляє повагу до 

студентів 

      

20. Яку частину занять 

(у відсотках) Ви відвідали? 

 

 

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

університеті. 
 



АНКЕТА (2)  Освітня програма «_______________________» очима здобувачів вищої освіти.  

 

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

 

 

 

Запитання 

Повністю 

погоджуюсь 
Погоджуюсь 

Частково 

погоджуюсь 

Не 

погоджуюсь 

Категорично 

незгоден 

Не можу 

оцінити 

 5 4 3 -1 -2 0 
1. Чи ознайомлені Ви з освітньою 

програмою (ОП)? 

      

2. Чи мали Ви бажання 

(можливість) навчатись за 

індивідуальною освітньою 

траєкторією? 

 Мав і 

вибрав 

Мав, але не 

вибрав 

Не мав, але 

хотів 

Не мав Не мав і не 

потрібно 

 

 

 

 

3. Чи пропонували Вам перелік 

дисциплін для вибору? 

     

4. Чи знайомі Ви з процедурами 

вибору навчальних дисциплін? 

     

5. Які дисципліни треба, на вашу 

думку, включити для поліпшення 

освітнього процесу? 

 

6.  Чи здобули Ви компетентності 

під час практичної підготовки, які 

необхідні для подальшої 

професійної діяльності? 

     

7. Опрацювання яких дисциплін  

дало вам здатність працювати в 

команді, використовуючи навички 

міжособистісної взаємодії? 

  

 

8. Чи вистачає Вам часу на 

самостійну роботу? 

      

9. Надайте оцінку рівню 

задоволеності методами навчання і 

викладання. 

      

10. Академічна свобода       

11. Чи мали Ви інформацію про 

цілі та програмні результати 

навчання під час навчання? 

      

 

12. Чи мали Ви інформацію про 

критерії оцінювання результатів 

навчання? 

     

13. Чи дають контрольні заходи 

змогу оцінити Ваші досягнення за 

результатами навчання? 

      

14. Чи забезпечують контрольні 

заходи об’єктивність 

екзаменаторів? 

      



15. Чи були випадки необхідності 

оскарження результатів 

оцінювання? 

     

16. Чи знайомі Ви з порядком  

оскарження результатів 

оцінювання та повторного 

проходження контрольних заходів? 

     

17. Чи знайомі Ви з поняттям 

академічної доброчесності? 

      

18. Чи популяризують викладачі 

академічну доброчесність? 

     

19. Чи дотримуються викладачі 

академічної доброчесності? 

     

20. Чи задоволені Ви професійною 

кваліфікацією викладачів? 

      

21. Чи залучалися професіонали-

практики до проведення 

аудиторних занять? 

      

22. Чи вважаєте Ви за доцільне 

залучення професіоналів-практиків 

до проведення аудиторних занять? 

     

23. Чи достатньо навчально-

методичного забезпечення для 

отримання програмних результатів 

навчання? 

      

24. Чи були Ви залучені до 

наукової роботи під час навчання? 

      

25. Чи задовольняло освітнє 

середовище Ваші потреби та 

інтереси під час навчання? 

      

26. Чи залучались Ви до 

обговорення, розробки і перегляду 

освітньої програми? 

      

27. Чи використовуєте Ви систему 

дистанційної освіти Moodle (Лідер) 

під час освітнього процесу? 

      

 

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

університеті. 



АНКЕТА (3) «Освітня програма «_____________________________» очима випускників»  

 

Оцініть, будь ласка, освітню програму з точки зору отриманих Вами результатів навчання 

 

Запитання 
Повністю 

погоджуюсь 
Погоджуюсь 

Частково 

погоджуюсь 

Не можу 

оцінити 

Не 

погоджуюсь  

Категори

чно 

незгоден  

 5 4 3 0 -1 -2 
1. Які види аудиторних занять 

повинні переважати в освітньому 

процесі? 

Лекції Практичні Лабораторні    

2. Чи були Ви залучені до 

наукової роботи під час навчання? 

      

3. Чи мали Ви бажання навчатись 

за індивідуальною освітньою 

траєкторією? 

 Мав і вибрав Мав, але не 

вибрав 

Не мав, але 

хотів 

Не мав і не 

потрібно 

  

4. Які дисципліни треба, на вашу 

думку, включити для поліпшення 

освітнього процесу? 

      

5. Надайте оцінку рівню 

задоволеності практичною 

підготовкою 

      

6.  Чи здобули Ви під час 

практичної підготовки 

компетентності, що необхідні для 

подальшої професійної 

діяльності? 

      

7. Опрацювання яких дисциплін  

дало вам здатність працювати в 

команді, навички міжособистісної 

взаємодії? 

 

8. Чи мали Ви інформацію про 

цілі та програмні результати 

навчання з дисциплін? 

      

9. Чи задоволені Ви професійною 

кваліфікацією викладачів? 

      

10. Чи вважаєте Ви за доцільне 

залучення професіоналів до 

аудиторних занять? 

      

11. Чи задовольняло освітнє 

середовище Ваші потреби та 

інтереси? 

      

 

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

університеті. 

 

12. Для зворотного зв'язку вкажіть, будь ласка, Ваші контактні дані  

 



АНКЕТА (4) «Освітня програма «_____________________________» очима роботодавців 

Оцініть, будь ласка, випускників _______________________________ДНУЗТ (ДІІТ) 

 

Запитання      

 5 4 3 -1 0 

1. Наскільки Вас задовольняє 

рівень професійної підготовки 

випускників ДІІТу, які працюють у 

Вас в організації/установі 

Повністю 

задовольняє 
Задовольняє 

Частково 

задовольняє 

Не 

задовольняє 

Не можу 

оцінити 

  

2. Наскільки Ви зацікавлені в 

прийомі на роботу випускників 

ДІІТу? 

Дуже 

зацікавлені 
Зацікавлені 

Частково 

зацікавлені 

Не 

зацікавлені 

Не можу 

оцінити 

  

3. Які з наведених нижче чинників 

мають, на Вашу думку, 

найбільший вплив на ефективність 

професійної діяльності фахівця 

(оцінити за 5-бальною шкалою): 

 

Здатність застосовувати знання на 

практиці 
5 4 3 2 1 

Рівень базових (професійних) 

знань і навичок 
 

5 4 3 2 1 

Здатність працювати в команді 5 4 3 2 1 

Володіння інформаційними та 

комунікаційними технологіями 
5 4 3 2 1 

  
4. Наведіть свою оцінку ДІІТу, як 

закладу вищої освіти?  
5 4 3 2 1 

      

5. Оцініть якості та навички 

випускників ДІІТу, що наведені 

нижче: 

     

Здатність застосовувати знання на 

практиці 
5 4 3 2 1 

Рівень базових (професійних) 

знань і навичок 
 

5 4 3 2 1 

Здатність працювати в команді 5 4 3 2 1 

Володіння інформаційними та 

комунікаційними технологіями 
5 4 3 2 1 

 

 



 

 

6. Оцініть, на Вашу думку, актуальність освітньої програми у світлі найновіших 

досліджень та сучасного ринку праці?  

(за 5-бальною шкалою) 

 

 

 

7. Надайте свій коментар або побажання щодо компетентностей та результатів 

навчання за даною освітньою програмою…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Вкажіть, будь ласка, назву Вашої установи/організації  

 

 

 

 

 

 

 

9. Для зворотного зв'язку вкажіть, будь ласка, Ваші контактні дані  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дякуємо за участь! Ваша думка дуже важлива для поліпшення якості 

освітнього процесу в університеті. 



АНКЕТА (5)  Освітня програма «____________________________» очима НПП. 

 

Оцініть, будь ласка, освітню програму з точки зору Вашої …… 

 

Запитання 
Повністю 

погоджуюсь 
Погоджуюсь 

Частково 

погоджуюсь 

Не 

погоджуюсь 

Категорично 

незгоден 

Не можу 

оцінити 

 5 4 3 -1 -2 0 
1. Чи вважаєте Ви необхідним 

навчатись студентам за 

індивідуальною освітньою 

траєкторією? 

      

 

 

2. Які дисципліни треба, на Вашу 

думку, включити для поліпшення 

освітнього процесу? 

  

3.  Чи здобувають студенти 

компетентності, які необхідні для 

подальшої професійної діяльності, 

під час вивчення дисциплін, які Ви 

викладаєте? 

      

4. Чи опрацювання дисциплін, які 

Ви викладаєте,  дає студентам 

здатність працювати в команді, 

використовуючи навички 

міжособистісної взаємодії? 

      

5. Чи вважаєте Ви, що студентам 

достатньо часу на самостійну 

роботу? 

      

6. Чи надаєте Ви студентам 

інформацію про цілі та програмні 

результати навчання за 

дисципліною? 

      

7. Чи дають змогу контрольні 

заходи оцінити досягнення 

студентів за результатами 

навчання? 

      

8. Чи забезпечують об’єктивність 

контрольні заходи? 

      

9. Чи знайомі Ви з порядком  

оскарження процедур проведення 

контрольних заходів? 

      

10. Чи знайомі Ви з поняттям 

академічної доброчесності? 

      

11. Чи популяризуєте Ви серед 

студентів поняття академічної 

доброчесності? 

      

12. Чи підвищуєте Ви свою 

професійною кваліфікацією 

викладача? 

      



13. Чи вважаєте Ви за доцільне 

залучення професіоналів-практиків 

до проведення аудиторних занять 

      

14. Чи достатнє навчально-

методичне забезпечення для 

отримання програмних результатів 

навчання? 

      

15. Надайте оцінку організації 

навчального процесу. Чи освітнє 

середовище задовольняє Ваші 

потреби під час викладання? 

      

16. Чи залучались Ви до 

обговорення, розробки і перегляду 

освітніх програм? 

      

17. Чи використовуєте Ви в 

освітньому процесі систему 

дистанційної освіти Moodle 

(Лідер)? 

      

18. Чи пояснюєте Ви значення 

курсу, який читаєте, для 

майбутньої професії студентів 

      

 

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

університеті. 


