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Любешів – 2022 



 Методичні рекомендації щодо розроблення та моніторингу освітньо-

професійної програми  фахової передвищої освіти (у сфері фахової 

передвищої освіти) (далі – ОПП), та зразки вказаних документів розроблено 

відповідно до законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ, 

«Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745- VІІІ (далі – Закон 

2745), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VІІ (далі – Закон 1556), 

Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів фахової передвищої 

освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

13.07.2020 № 918, Положення про акредитацію освітньо-професійних 

програм фахової передвищої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.07.2021 № 749, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 13 грудня 2021 р. за № 1608/37230, інших нормативно-

правових актів у сфері фахової передвищої освіти. 

      Методичні рекомендації мають орієнтовний характер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Методичні рекомендації щодо розроблення освітньо-

професійної програми 

У межах ліцензованої спеціальності ВСП «Любешівський ТФК 
Луцького НТУ» розробляє освітньо-професійні програми та затверджує їх 
відповідно до положення про організацію освітнього процесу у коледжі. 
Основою для розроблення освітньо-професійної програми є стандарт 
фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності). 

Освітньо-професійна програма містить: 

1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за 
програмою; 

2) зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання; 

3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня 
фахової передвищої освіти; 

4) перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх 
виконання; 

5) вимоги професійних стандартів (за наявності); 
6) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти; 
7) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти; 
8) перелік компетентностей випускника» (частина 1,2 статті 49 

Закону 2745). 

ОПП розробляють за участю заінтересованих сторін – здобувачів 
освіти, випускників закладів фахової передвищої освіти, педагогічних 
працівників, роботодавців тощо. Відповідно до пункту 10 частини 5 статті 
41 Закону 2745 органи студентського самоврядування вносять пропозиції 
щодо змісту ОПП. 

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 17 Закону 2745 ВСП 
«Любешівський ТФК Луцького НТУ» визначає і послідовно дотримується 
процедур розроблення, затвердження, реалізації, моніторингу, періодичного 
перегляду та оновлення ОПП, які забезпечують відповідність їх змісту 
стандартам фахової передвищої освіти (професійним стандартам – за 
наявності), декларованим цілям закладу освіти з урахуванням позицій 
заінтересованих сторін. 

ОПП фахової передвищої освіти можуть мати корекційно-розвитковий 
складник для осіб з особливими освітніми потребами. 

Загальні рекомендації щодо розроблення ОПП 

Під час розроблення ОПП ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ», 
керуючись пунктом 6 частини 1 статті 1 Закону 2745 та стандартом фахової 
передвищої освіти відповідної спеціальності, самостійно формує перелік та 
зміст освітніх компонентів ОПП, спрямованих на досягнення результатів 
навчання, що дає право на отримання освітньої та професійної кваліфікації. 
При цьому необхідно дотримуватися вимог Закону 2745 та стандарту 
фахової передвищої освіти, зокрема: 

 мінімум 50 відсотків обсягу ОПП має бути спрямовано на набуття 
компетентностей та забезпечення результатів навчання за спеціальністю, 
визначених стандартом фахової  передвищої освіти (якщо інше не 
передбачене стандартом освіти); 

 ОПП фахової передвищої освіти має передбачати освітні 



компоненти для вільного вибору здобувачів освіти в обсязі, що становить 
не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених 
для ОПП фахової передвищої освіти. 

Перелік освітніх компонентів, що пропонуються здобувачам освіти, 
має передбачати можливість вибору. Наприклад: якщо обсяг ОПП 
становить 120 кредитів ЄКТС, здобувач освіти має обрати із 
запропонованого переліку освітніх компонентів 4 дисципліни (12 
кредитів ЄКТС) за умови, що обсяг однієї становить не менше 3 кредитів 
ЄКТС. 

В ОПП не вказують назву освітніх компонентів за вибором здобувача 
освіти, при цьому їм встановлюють кредити ЄКТС та визначають форми 
підсумкового контролю. 

Для формування освітніх компонентів ОПП за вибором здобувача 
освіти у ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ» розроблено та власне 
положення про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів 
(дисциплін) ОПП здобувачами освіти. 

Заклад фахової передвищої освіти під час розроблення ОПП можуть 
встановлювати додаткові компетентності, результати навчання та форми 
атестації здобувачів освіти (у тому числі для забезпечення спеціалізації) на 
реалізацію яких спрямовують залишок кредитів ЄКТС (близько 40 відсотків 
обсягу ОПП), які забезпечуються освітніми компонентами. 

Усі ці освітні компоненти мають бути спрямовані на набуття 
здобувачем фахової передвищої освіти компетентностей, які передбачають 
здатність особи вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі 
професійної діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування 
положень і методів відповідних наук та може характеризуватися певною 
невизначеністю умов (частина перша статті 7 Закону України 2745). 

Під час розроблення ОПП освітнім компонентам встановлюють кредити 
ЄКТС та форми підсумкового контролю. Навчальні дисципліни і практики 
планують, як правило, в обсязі 3 і більше кредитів ЄКТС. Не 
рекомендовано встановлювати освітнім компонентам величини кредитів, 
котрі не є цілими числами. 

Під час визначення кількості освітніх компонентів у ОПП та їх обсягу 
необхідно також враховувати таке: 

 обсяг ОПП визначається в кредитах ЄКТС і роках; 
 обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин; 
 навантаження одного навчального року за денною формою здобуття 

освіти становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 
 оптимальна кількість освітніх компонентів на навчальний рік 

(обов’язкових і вибіркових з урахуванням практик) становить 16 та 
відповідно до 8 на семестр; 

 до переліку освітніх компонентів не входить екзаменаційна сесія; 
 курсова робота (проєкт), що має міждисциплінарний характер, може 

виділятися як окремий освітній компонент (обсяг не менше 3‐х кредитів 
ЄКТС); 

 практична підготовка планується в тижнях із розрахунку орієнтовно 
один тиждень 1,5 кредити ЄКТС; 

 кредити ЄКТС плануються на атестацію здобувачів фахової 
передвищої освіти. 

ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ» розподіляє освітні 
компоненти на обов’язкові та вибіркові, які в свою чергу поділяють на 



освітні компоненти, що формують загальні компетентності, та освітні 
компоненти, що формують спеціальні компетентності. 

Освітні компоненти, які входять до обов’язкових, позначають ОК 1, 
ОК 2, … (де ОК – обов’язковий компонент, а 1 – порядковий номер у 
переліку обов’язкових освітніх компонентів). Освітні компоненти, які 
входять до вибіркових (за вибором здобувача освіти), позначають ВК 1, ВК 
2, …, (де ВК – вибірковий компонент, а 1 – порядковий номер у переліку 
вибіркових освітніх компонентів). 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти.  
Відповідно до частини 6 статті 49 Закону 2745 ОПП має містити 

інформацію щодо атестації здобувачів фахової передвищої освіти. 

Форму атестації здобувачів фахової передвищої освіти та вимоги до неї 

визначає стандарт освіти за конкретною спеціальністю. Атестація може 

здійснюватися за такими формами: 

- публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи; 

- кваліфікаційний іспит (іспити); 

- єдиний державний кваліфікаційний іспит (іспити) (для спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка фахівців з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання. Перелік таких спеціальностей та 

порядок проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 497). 

Стандарт може передбачати одну або дві обов’язкові форми атестації. 

Водночас заклади освіти під час формування ОПП можуть визначати 

додаткові форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти, зокрема ті, 

що відображають специфіку конкретних спеціалізацій. 

У разі відсутності стандарту зі спеціальності заклад освіти може обрати 

одну або дві обов’язкові форми атестації. 

Загальноосвітня підготовка. Під час розроблення ОПП фахової 

передвищої освіти її обсяг зазначають для реалізації на основі повної 

загальної середньої освіти. Предмети профільної середньої освіти, за 

винятком тих, що інтегруються з відповідними освітніми компонентами 

(дисциплінами) ОПП, до неї не вносять. 

Особливості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на основі 

інших рівнів освіти враховують під час розробки навчальних планів для 

різних категорій вступників та форм здобуття освіти (одна ОПП – декілька 

навчальних планів, у тому числі окремо для заочної, дуальної та інших форм 

здобуття освіти). 

Тривалість підготовки фахового молодшого бакалавра на основі базової 

середньої освіти не може перевищувати 4 навчальні роки, що забезпечується 

шляхом розрахунку оптимальної для профілю підготовки інтеграції 

освітніх компонентів і предметів освітньої програми профільної середньої 

освіти із використанням вимог Закону 2745 (частини п’ята ‒ сьома статті 7). 

До введення в дію освітньої програми профільної середньої освіти 

професійного спрямування (на перехідний період) для підготовки за 

освітньою програмою повної загальної середньої освіти застосовують Типову 

освітню програму профільної середньої освіти закладів освіти, що 

здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної 



середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

від 01 червня 2018 р. № 570 «Про затвердження типової освітньої програми 

профільної середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку 

молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти». 

Фізичне виховання. Для здобувачів освіти на основі базової середньої 

освіти на І‐ІІ курсах предмет «Фізична культура» включено до переліку 

базових предметів в обсязі 2 години на тиждень. Для здобувачів освіти ІІІ‐ІV 

курсів та тих, що вступили на навчання на основі повної загальної середньої 

освіти, заняття з фізичного виховання є обов’язковими і можуть включатися 

до ОПП з виділенням кредитів ЄКТС або як позакредитний освітній 

компонент. 

Фізична культура шляхом проведення обовʹязкових занять у закладах 

фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до навчальних програм, 

затверджених у встановленому порядку (частина 4 статті 26 Закону України 

«Про фізичну культуру і спорт»). 

Вивчення обов’язкових дисциплін з безпеки життєдіяльності, 

охорони праці та цивільного захисту передбачено законодавством: стаття 

18 Закону України «Про охорону праці»; ст. 39, 41 Кодексу цивільного 

захисту України; пп. 5, 19, 20 Постанови Кабінету Міністрів України від 

26.06.2013 № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях»; п.7 та додаток 1 у частині щодо 

створення і діяльності в Міністерстві освіти і науки України функціональної 

підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів і студентів дій у 

надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) Постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту», а також 

нормативно‐правовим актом з охорони праці НПАОП 0.00‐4.12‐05 

«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 

з питань охорони праці», п. 2; Положення про порядок проведення навчання 

і перевірки знань з питань охорони праці у закладах, установах, 

організаціях, підприємствах, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 18.04.2006 № 304). 

Введення вказаних дисциплін до ОПП є логічним. Рекомендовано 

віднести їх до освітніх компонентів, що формують загальні компетентності. 

Матриці відповідності в ОПП. Обов’язковими складовими ОПП є 

матриці відповідності компетентностей/результатів навчання освітнім 

компонентам ОПП. 

Матриця відповідності компетентностей випускника освітнім 

компонентам ОПП відображає вплив освітнього компонента на забезпечення 

формування певної компетентності, що позначається знаком*. До матриці 

включають усі компетентності та освітні компоненти, визначені ОПП. 

Матриця відповідності результатів навчання освітнім компонентам 

ОПП відображає вплив освітнього компонента на забезпечення досягнення 

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

результати навчання та освітні компоненти, визначені ОПП. 



Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей 

відображає вплив результатів навчання на забезпечення формування певних 

компетентностей, що позначається знаком *. До матриці, наведеної в 

пояснювальній записці стандарту фахової передвищої освіти зі 

спеціальності, додають результати навчання та компетентності, визначені 

закладом освіти та включені до ОПП. 

У разі відсутності стандарту фахової передвищої освіти матрицю 

відповідності визначених ОПП результатів навчання та компетентностей 

розробляє заклад фахової передвищої освіти. 

Затвердження та оприлюднення ОПП. ОПП у сфері фахової 

передвищої освіти затверджують відповідно до положення про організацію 

освітнього процесу закладу фахової передвищої освіти. 

Відповідно до пункту 6 частини четвертої статті 79 Закону 2745 заклади 

фахової передвищої освіти зобов’язані оприлюднювати на своїх офіційних 

вебсайтах ОПП, що реалізуються у закладі фахової передвищої освіти, та 

перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною програмою. 

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

легкодоступної інформації про всі ОПП, умови і процедури присвоєння 

ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій є невід’ємною складовою 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу фахової передвищої 

освіти. 

2. Моніторинг освітньо-професійної програми 
З метою об’єктивного відображення стану й динаміки якості надання 

освітніх послуг, ефективності управління, якості підготовки здобувачів 

освіти з оцінюванням актуальності змісту ОПП, ступеня досягнення 

запланованих результатів навчання здобувачами освіти та готовності 

випускників до професійної діяльності моніторинг ОПП здійснюється: 

– цикловою  методичною комісією; 

– комісією з якості забезпечення освіти. 

При проведенні моніторингу ОПП застосовуються критерії якості, що 

забезпечують досягнення цілей ОПП (актуальність обраних цілей, 

врахування очікувань здобувачів освіти, науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників, роботодавців, інших стейкхолдерів, а також 

більш широких цілей освітнього процесу, можливість досягнення заявлених 

цілей за допомогою даної ОПП). 

Моніторинг ОПП здійснюється шляхом заповнення відомостей за усіма 

критеріями (Додаток 2) та складання SWOT-матриці (Додаток 3). 

Моніторинг ОПП здійснюється шляхом оцінювання ОПП та процесів її 

реалізації за наступними критеріями: 

– структура та зміст ОПП; 

– організація прийому на навчання за освітньо-професійною програмою 

та визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах; 

– організація освітнього процесу; 

– контрольні заходи, оцінювання програмних результатів навчання 

здобувачів освіти та академічна доброчесність; 

– кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної програми; 



– освітнє середовище та матеріальні ресурси; 

– внутрішнє забезпечення якості ОПП. 

Критерії оцінювання якості освітньо-професійної програми та освітньої 

діяльності за цією програмою містять пункти, що оцінюються за 

трьохбальною шкалою (1, 2, 3 бали): 

1 бал – виявлені недоліки свідчать про суттєву невідповідність освітньо-

професійної програми та/або освітньої діяльності за цією програмою 

визначеному пункту критерію (не можуть бути усунуті протягом року); 

2 бали – виявлені недоліки свідчать про часткову невідповідність 

освітньо-професійної програми та/або освітньої діяльності за цією 

програмою визначеному пункту критерію (можуть бути усунуті протягом 

року); 

3 бали – недоліки не виявлені або наявні недоліки не мають суттєвого 

значення у контексті відповідності освітньо-професійної програми та/або 

освітньої діяльності за цією програмою визначеному пункту. 

Відповідність критерію визначається за сумою балів, отриманих за всіма 

пунктами певного критерію, як частки від максимально можливої кількості 

балів за відповідний критерій: 

«відповідає» – 75% і більше від максимально можливої суми балів за 

критерієм; 

«відповідає умовно» – 50% і більше (до 74,9% включно) від 

максимально можливої суми балів за критерієм; 

«не відповідає» – менше 50% від максимально можливої суми балів за 

критерієм. 

За трьохрівневою шкалою оцінюється: 

– кожен критерій ОПП окремо; 

– ОПП в цілому (як середньоарифметична оцінка за усіма критеріями). 

За результатами моніторингу ОПП: 

– формується висновок (звіт), який подається до методичної ради 

Коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 
 

Назва закладу фахової передвищої освіти 

 
 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА  ПРОГРАМА 

 

 

(назва освітньо-професійної програми) 

фахової передвищої освіти 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ Шифр і найменування 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ Код і найменування 

КВАЛІФІКАЦІЯ Назва освітньої кваліфікації 

Назва професійної кваліфікації 

ЗАТВЕРДЖЕНО* 

 
(протокол від « »   20  р. №  ) 

 

Освітньо-професійна програма вводиться в дію з   20   р. 

Керівник ЗФПО   /    

(наказ від « »   20   р. №  ) 

 
* затверджується органом, який визначений положенням про організацію освітнього 

процесу у закладі фахової передвищої освіти (педагогічна/методична рада тощо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто 20   р. 



ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

освітньо-професійної програми 

(за необхідності форму та кількість погоджень визначає заклад 
фахової передвищої освіти самостійно) 

 

Зазначається інформація щодо розгляду та схвалення проєкту ОПП 
відповідно до нормативних документів закладу фахової передвищої освіти 
(дата і номер протоколів засідань відповідної циклової комісії 
(методичної/педагогічної ради). 



ПЕРЕДМОВА 

Зазначається інформація про стандарт фахової передвищої освіти 
відповідної спеціальності, на основі якого розроблено ОПП. Вказується 
покликання на розміщення стандарту на офіційному вебсайті МОН. 

Наприклад: ОПП розроблено на основі стандарту фахової передвищої 
освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 01.04.2022р № 288 «Про затвердження стандарту 
фахової передвищої освіти зі спеціальності 133 Галузеве 
машингобудування освітньо-професійного ступеню «фаховий 
молодший бакалавр», введеного в дію з 2022/2023 навчального 
року. 

 

У разі відсутності стандарту фахової передвищої освіти відповідної 
спеціальності зазначають інформацію щодо документів, на основі яких 
було розроблено відповідну ОПП. 

Також зазначається інформація щодо голови та членів робочої групи 
(не менше двох осіб), які були розробниками ОПП. 

 
Розроблено робочою групою у складі: 

 

 
 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів (за наявності)*: 

 

 
 

*Рецензентами можуть бути представники академічної спільноти (науково-педагогічні, 
педагогічні працівники інших закладів вищої та фахової передвищої освіти, які здійснюють педагогічну 
діяльність у сфері освіти, що відповідає специфіці ОПП); професійного середовища (роботодавці, 
представники професійних спілок та асоціацій тощо), сфера діяльності яких відповідає специфіці ОПП, 
що рецензується. 



1. Опис освітньо-професійної програми зі спеціальності   

галузі знань   спеціалізація   (за наявності) 
 

 

1 – Загальна інформація 
Повна назва закладу 
фахової 
передвищої освіти 

 

Освітньо- 

професійний ступінь 

Вказується ступінь фахової передвищої освіти 

Освітня кваліфікація Освітня кваліфікація визначається згідно з 
частиною 5 статті 34 Закону України «Про 
освіту», частиною 2 статті 10 Закону України 
«Про фахову передвищу освіту» і складається з 
інформації про здобутий особою освітньо- 
професійний ступінь фахової передвищої освіти, 
спеціальність та спеціалізацію (за наявності), 
освітньо-професійну програму. 
Наприклад: фаховий молодший бакалавр з 
початкової освіти 

Професійна 
кваліфікація 

Професійна кваліфікація вказується у разі 
присвоєння. 
Наприклад: вчитель початкових класів закладу 
загальної середньої освіти 
У разі присудження професійної кваліфікації 
закладом фахової передвищої освіти в ОПП 
подають стислий опис умов і порядку її 
присвоєння із посиланням на відповідний 
Професійний стандарт, орган, що його затвердив,   
та/або   на   законодавство, 
міжнародні угоди. 

Кваліфікація в 
дипломі 

Вказується кваліфікація, яка зазначається у 
дипломі. 
Наприклад: освітньо-професійний ступінь – 
фаховий молодший бакалавр. спеціальність – 
спеціалізація – (за наявності) 

освітньо-професійна програма – (зазначити 

назву) 

Рівень кваліфікації 
згідно з Національ 
ною рамкою 
кваліфікацій 

Освітньо-професійний  ступінь фахового 
молодшого бакалавра відповідає  5 рівню 
Національної рамки кваліфікацій 



Офіційна назва 
освітньо‐ 
професійної 
програми 

Назва містить ключові слова назви 
спеціальності (спеціалізації). Не зазначаються 
слова: освітньо-професійна програма, база 
навчання, кваліфікація, не проставляються 
лапки. 
Наприклад: 
Дизайн середовища Графічний 
дизайн Інструментальне 
мистецтво 
Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) 
Дошкільна освіта тощо 

Обсяг кредитів 
ЄКТС, необхідний 
для здобуття ступеня 
фахового молодшого 
бакалавра 

Вказується обсяг ОПП фахової передвищої 
освіти на основі повної загальної середньої 
освіти (профільної середньої освіти), термін 
навчання (років). 
Наприклад:  120  кредитів  ЄКТС,  термін 
навчання 1 рік 10 місяців 

Наявність 
акредитації 

Вказується інформація про акредитацію ОПП 
(реєстраційний номер і дата акредитаційного 
сертифіката/рішення (сертифікатів/рішень), 
найменування органу (органів) акредитації), 
період акредитації (термін дії сертифіката про 
акредитацію). Інформація подається у випадку 
наявності акредитації ОПП. 
У випадку наявності переоформленого 
сертифіката про акредитацію спеціальності 
(ОПП) за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста на сертифікат про 
акредитацію ОПП у сфері фахової передвищої 
освіти, вноситься інформація щодо такого 
сертифіката (реєстраційний номер і дата 
акредитаційного сертифіката/рішення 
(сертифікатів/рішень), найменування органу 
(органів) акредитації), термін дії сертифіката про 
акредитацію). 
У випадку, якщо програма не акредитована, 
вказується  строк,  коли  передбачається 
акредитація ОПП.  
Наприклад: ОПП не  акредитована. 
Акредитацію  ОПП  передбачено у 
навчальному році або не передбачається. 

Мова(и) 
викладання 

Українська 

Термін дії освітньо‐ 
професійної 
програми 

Вказується термін дії ОПП до її наступного 
планового оновлення. Цей термін не може 
перевищувати періоду акредитації. 



Вимоги до осіб, які 
можуть розпочати 
навчання за 
програмою 

Вказується рівень освіти: 
- базова середня освіта (з одночасним 

виконанням освітньої програми профільної 
середньої освіти, тривалість здобуття якої 
становить два роки); 

- повна загальна середня освіта (профільна 
середня освіта); 

- професійна (професійно-технічної) 
освіта (із зазначенням спеціальностей); 

- фахова передвища освіта 

- вища освіта. 
Зазначаються додаткові вимоги до рівня освіти 
осіб, визначені закладом фахової передвищої 
освіти для відповідної ОПП (у разі наявності). 

Інтернет‐адреса 
постійного 
розміщення освітньо‐ 
професійної 
програми 

Вказується актуальна інтернет-адреса сторінки 
цієї ОПП та каталогу вибіркових освітніх 
компонентів закладу фахової передвищої освіти. 

2 – Мета освітньо‐професійної програми 
Чітке та стисле формулювання цілей, які відповідають цілям та стратегії 
закладу освіти та визначаються з урахуванням позицій і потреб 
заінтересованих сторін, тенденцій розвитку спеціальності, 
ринку праці (в одному – двох реченнях) 

3 – Характеристика освітньо‐професійної програми 

Предметна область Вказуються: 
- об’єкт(и) вивчення та/або діяльності (процеси, 
явища тощо або проблеми, які вивчаються); 
-  цілі  навчання  (очікуване  застосування 
набутих компетентностей);  
- теоретичний зміст предметної області (основні 
поняття, концепції, принципи, специфічні для 
цієї предметної області); 
- методи, методики та технології (якими має 
оволодіти здобувач фахової передвищої освіти 
для застосовування на практиці); 
- інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, 
пристрої та прилади, які випускник має бути 
здатний застосовувати і використовувати в 
професійній діяльності). Вказуються особливості 
ОПП, які відрізняють її від інших подібних 
програм (необхідність спеціальної практики, 
стажування за кордоном, іноземна мова 
викладання, може вказуватися узгодженість цієї 
ОПП (окремих освітніх компонентів) із 
освітніми програмами закладів вищої освіти 
відповідної спеціальності, експериментальний 
характер ОПП тощо). 



4 – Придатність випускників до працевлаштування та 
подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Стисло вказуються види економічної діяльності, 
професійні назви робіт. 
Фаховий молодший бакалавр (або фахівець) 
підготовлений до виконання робіт в галузі 
економіки за Національним класифікатором 
України «Класифікація видів економічної 
діяльності ДК 009:2010», затвердженим і 
введеним в дію наказом Держспожив- стандарту 
України від 11.10.2010 № 457(зі змінами). 
Фаховий молодший бакалавр (або фахівець) 
здатний займати первинні посади (орієнтовні) до 
професійних назв робіт за Національним   
класифікатором   України 
«Класифікатор   професій   ДК   003:2010» 
(затверджено і надано чинності наказом 
Держспоживстандарту України від 28.07.2010 
№ 327 (зі змінами)) (зазначають код та 
професійну назву роботи) 

Академічні права 
випускників 

Вказуються можливості для продовження 
навчання на рівні вищої освіти та/або у системі 
освіти дорослих. 
Наприклад: Продовження навчання за 
початковим (короткий цикл) або першим 
(бакалаврський) рівнем вищої освіти. Набуття 
додаткових кваліфікацій у системі 
освіти дорослих. 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Стисло (до 3-х рядків) описуються основні 
підходи, методи  та технології, які 
використовуються під час реалізації ОПП. 
Наприклад:  студентоорієнтоване навчання, 
самонавчання, проблемно-орієнтоване 
навчання тощо. 

Оцінювання Зазначається стислий опис основних методів 
оцінювання, що забезпечують вимірювання 
результатів навчання за ОПП. 
Наприклад: екзамени, тестування, модульні 
контрольні роботи, захист курсової роботи 
(проєкту), захист звіту з практики, публічний 
захист кваліфікаційної роботи тощо. 
Зазначається інформація щодо системи 
оцінювання результатів навчання здобувачів 
фахової передвищої освіти 
Наприклад: оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів фахової передвищої освіти 
здійснюється: за 1000бальною шкалою, 4-
бальною  шкалою  («відмінно»,  «добре», 
«задовільно», «незадовільно») тощо. 



6 – Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової 
передвищої освіти 

Вказується кількість кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої 
освіти. 
Вказується кількість кредитів ЄКТС на основі базової середньої освіти. 

Вказується кількість кредитів ЄКТС на основі професійно (професійно-
технічної) освіти. 

7 – Перелік компетентностей випускника 
Інтегральна 
компетентність 

За основу береться опис рівня фахової 
передвищої освіти, наведений у статті 7 Закону 
2745, та стандарт фахової перед вищої освіти   
відповідної   спеціальності   та 
конкретизуються із урахуванням 
особливостей цієї ОПП. 

Загальні 
компетентності 

Вказуються: 
- компетентності, визначені стандартом 
фахової передвищої освіти спеціальності та, за 
наявності, визначені в професійному стандарті; 
- компетентності, визначені закладом фахової 
передвищої освіти із врахуванням 
особливостей даної ОПП. 

Спеціальні 
компетентності 

Вказуються: 
- компетентності, визначені стандартом 
фахової передвищої освіти спеціальності та, за 
наявності, визначені в професійному стандарті; 
- компетентності, визначені закладом фахової 
передвищої освіти із врахуванням особливостей 
ОПП. 
Перелік спеціальних компетентностей 
корелюється з описом 5 рівня Національної рамки 
кваліфікацій. 

8 – Зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання 

 Вказуються відповідно до компетентностей: 
- результати навчання, визначені стандартом 
фахової передвищої освіти спеціальності та, за 
наявності, професійним стандартом; 
- результати навчання, визначені закладом 
фахової передвищої освіти. 

9 – Ресурсне забезпечення реалізації освітньо‐професійної 
програми 



Кадрове 
забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики 
кадрового забезпечення, залученого до реалі‐ 
зації ОПП з урахуванням вимог Постанови 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № зі 
змінами, внесеними згідно з Постанови Кабінету  
Міністрів  України  №347  від Про   
затвердження   Ліцензійних   умов 
провадження освітньої діяльності». 

Матеріально- 
технічне 
забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики 
матеріально-технічного  забезпечення, 
необхідного для успішної реалізації ОПП, з 
урахуванням її мети, особливостей та вимог 
Постанови Кабінету Міністрів України від 
30.12.2015 № 1187 із змінами, внесеними згідно з 
Постанови Кабінету Міністрів України №347 від 
10.05.2018 «Про затвердження  Ліцензійних  
умов  провадження освітньої діяльності». 

Інформаційне та 
навчально‐ 
методичне 
забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики 
інформаційного та навчально‐методичного 
забезпечення з урахуванням вимог Постанови 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 
1187 із змінами, внесеними згідно з Постанови 
Кабінету  Міністрів  України  №347  від Про   
затвердження   Ліцензійних   умов 
провадження освітньої діяльності». 

10 – Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

 Вказують форми атестації, визначені стандартом 
фахової передвищої освіти спеціальності, 
закладом фахової передвищої освіти (за 
наявності) та вимоги до них. Зазначають 
документи, які отримує випускник на основі її 
успішного проходження. 
 

11 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Вказуються укладені угоди про академічну 
мобільність 

Міжнародна 
кредитна мобільність 

Вказуються укладені угоди про міжнародну 
академічну мобільність, про подвійне 
дипломування, тривалі міжнародні проєкти, які   
передбачають   включене   навчання 
здобувачів освіти тощо 

Навчання іноземних 
здобувачів фахової 
передвищої освіти 
(за наявності) 

Умови та особливості ОПП в контексті 
навчання іноземних громадян 

 



2. Перелік освітніх компонентів і логічна послідовність їх виконання 

2.1. Перелік освітніх компонентів ОПП 

 

Код 
о/к 

Освітні компоненти ОПП (навчальні 
дисципліни, курсові проєкти (роботи), 

практики, кваліфікаційна 
робота тощо) 

Кількість 
кредитів 
ЄКТС 

Форма 
підсумкового 

контролю 

    

Обов’язкові освітні компоненти ОПП 

 

Обов’язкові освітні компоненти, що формують загальні 

компетентності 

ОК1    

ОК2    

…    

 

Обов’язкові освітні компоненти, що формують спеціальні 

компетентності 

…    

ОКn    

… Практична підготовка   

…    

… Атестація здобувачів фахової 

передвищої освіти 

  

Загальний обсяг обов’язкових освітніх 

компонентів: 

 

 

Вибіркові освітні компоненти ОПП 

(за вибором здобувача фахової передвищої освіти) 

Вибірковий блок 1 (за наявності) 

ВК 1.1    

ВК 1.2    

ВК 1.3    

Вибірковий блок 2 (за наявності) 

ВК 2.1    

ВК 2.2    

ВК 2.3    

… 

Загальний обсяг вибіркових освітніх 

компонентів: 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОПП  



13. Структурно-логічна схема ОПП 

Під час відображення структурно-логічної схеми ОПП необхідно 
надати короткий опис логічної послідовності вивчення освітніх 
компонентів. Рекомендовано наводити у вигляді схеми. 

 
14. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти 

Зазначають перелік процедур, визначених закладом фахової 
передвищої щодо розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОПП відповідно до частини 2 статті 17 Закону 
2745. 

 
15. Вимоги професійних стандартів (за наявності) 

Вказують повну назву Професійного стандарту, його реквізити та 
посилання на документ. Визначають особливості ОПП, пов’язані з 
наявністю Професійного стандарту (врахування під час розроблення та 
реалізації ОПП норм Професійного стандарту). 

 

6. Матриця відповідності компетентностей випускника 
компонентам освітньо-професійної програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 
 

Моніторинг якості освітньо-професійної програми 

ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ» 

«________________________________» 
№ 

п/п 

Питання Самооцінка 

ЦМК  з 

ОПП   

Оцінка 

комісії 

Критерій 1. Структура та зміст освітньо-професійної програми 

 Освітньо-професійна програма має чітко сформульовані 

цілі, які відповідають цілям та стратегії закладу освіти та 

визначаються з урахуванням позицій та потреб 

заінтересованих сторін, тенденцій розвитку спеціальності, 

ринку праці. 

  

 Зміст освітньо-професійної програми враховує вимоги 

відповідного професійного стандарту (за наявності), у разі 

здійснення підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти за дуальною формою структура, зміст освітньо-

професійної програми та навчальний план узгоджені із 

завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти. 

  

 Обсяг освітньо-професійної програми та окремих освітніх 

компонентів (у кредитах Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам 

законодавства та відповідного стандарту фахової 

передвищої освіти (за наявності). 

  

 Зміст освітньо-професійної програми має чітку структуру; 

освітні компоненти, включені до освітньо-професійної 

програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в 

сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та 

програмних результатів навчання. 

  

 Структура освітньо-професійної програми передбачає 

можливість для формування індивідуальної освітньої 

траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір 

здобувачами фахової передвищої освіти освітніх 

компонентів в обсязі, передбаченому законодавством. 

  

 Навчальні плани, розроблені на підставі відповідної 

освітньо-професійної програми, визначають перелік та 

обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їхню логічну 

послідовність, форми організації освітнього процесу, види 

та обсяг навчальних занять, графік освітнього процесу, 

форми поточного і підсумкового контролю, що 

забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої 

освіти програмних результатів навчання. 

  

 Освітньо-професійна програма та навчальний план 

передбачають практичну підготовку здобувачів фахової 

передвищої освіти, яка дає можливість здобути 

компетентності, потрібні для подальшої професійної 

діяльності. 

  

 Освітньо-професійна програма передбачає набуття 

здобувачами фахової передвищої освіти загальних 

компетентностей, що відповідають заявленим цілям та 

  



законодавству. 

Критерій 2. Організація прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою та визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти 

 Правила прийому до закладу освіти відповідають Умовам 

прийому на навчання до закладів освіти, затверджених 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки, враховують особливості освітньо-професійної 

програми, що акредитується, не містять дискримінаційних 

положень та оприлюднені на офіційному веб-сайті закладу 

освіти. 

  

 Заклад освіти своєчасно оприлюднює на своєму 

офіційному веб-сайті точну та достовірну інформацію про 

освітньо-професійну програму в обсязі, достатньому для 

інформування відповідних заінтересованих сторін та 

суспільства. 

  

 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів 

навчання, отриманих в інших закладах освіти, у тому числі 

під час академічної мобільності. 

  

 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті, що є 

доступними для всіх учасників освітнього процесу. 

  

Критерій 3. Організація освітнього процесу 

 Положення про організацію освітнього процесу наявне та 

його вимоги дотримуються. 

  

 Навчальна документація (навчальний план, графік 

освітнього процесу, програми навчальних дисциплін, 

індивідуальні плани здобувачів освіти та ін.) розроблена та 

ведеться у відповідності з вимогами. 

  

 Здобувачам освіти надається доступна і зрозуміла 

інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів 

навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах 

окремих освітніх компонентів. 

  

 Зміст освітніх компонентів оновлюється на основі 

наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі 

до початку навчального року. 

  

Критерій 4. Контрольні заходи, оцінювання програмних результатів 

навчання здобувачів освіти та академічна доброчесність 

 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання 

програмних результатів навчання здобувачів освіти є 

чіткими, зрозумілими, дають можливість встановити 

досягнення здобувачем фахової передвищої освіти 

результатів навчання для окремого освітнього компонента. 

  

 Форми та зміст проведення атестації здобувачів освіти 

відповідають вимогам стандарту фахової передвищої 

освіти (за наявності) та\або освітньо-професійної програми. 

  

 У закладі освіти визначено чіткі та зрозумілі процедури 

дотримання академічної доброчесності, яких послідовно 

дотримуються всі учасники освітнього процесу. 

  

Критерій 5. Кадрове забезпечення реалізації освітньо-професійної 

програми 

 Рівень освіти та професійної кваліфікації викладачів, 

задіяних до реалізації освітньо-професійної програми, 

  



відповідає вимогам законодавства. 

 Заклад освіти заохочує розвиток викладацької 

майстерності, забезпечує регулярне підвищення 

кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників. 

  

 Атестація педагогічних працівників закладу освіти 

здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

  

 Заклад освіти залучає роботодавців, професіоналів-

практиків, експертів галузі до організації та реалізації 

освітнього процесу. 

  

Критерій 6. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

 Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, 

навчальні кабінети, лабораторії та інша інфраструктура) є 

достатніми для досягнення визначених освітньо-

професійною програмою цілей та програмних результатів 

навчання. 

  

 Заклад фахової передвищої освіти забезпечує безоплатний 

доступ викладачів і здобувачів освіти до відповідної 

інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для 

навчання, методичної діяльності. 

  

 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я 

учасників освітнього процесу та дає можливість 

задовольнити їхні потреби, інтереси. 

  

 Заклад освіти забезпечує освітню, організаційну, 

інформаційну, консультативну та соціальну підтримку 

здобувачів освіти.  

  

 Заклад освіти створює достатні умови щодо реалізації 

права на освіту для осіб з особливими освітніми 

потребами. 

  

Критерій 7. Внутрішнє забезпечення якості освітньо-професійної програми 

 Заклад освіти послідовно дотримується визначених ним 

процедур розроблення, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду освітньо-професійної програми. 

  

 Здобувачі освіти безпосередньо та через органи 

студентського самоврядування і профспілкові органи 

залучені до процесу періодичного перегляду освітньо-

професійної програми та інших процедур забезпечення її 

якості як партнери. 

  

 Внутрішня система забезпечення якості освіти забезпечує 

вчасний перегляд освітньо-професійній програм, 

реагування на виявлені недоліки в освітній діяльності з 

реалізації освітньо-професійної програми, у тому числі із 

залученням роботодавців безпосередньо та/або через їхні 

об’єднання. 

  

 Наявна практика збору, аналізу та врахування інформації 

щодо кар’єрного шляху випускників. 

  

 Результати зовнішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції, 

сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до 

уваги під час перегляду освітньо-професійної програми. 

  

 



 

 
 

Додаток 3 
 

SWOT-МАТРИЦЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
 

 

Сильні сторони 

 

 

Слабкі сторони 

 

 

Можливості, перспективи 

розвитку 

 

 

 

 

Загрози, ризики 
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