
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

«КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ» 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про розроблення і супроводження освітніх програм в  

 ТОВ «Київського інституту сучасної психології та психотерапії» 

 

 

 

 

 

 

Затверджено Вченою радою 

Київського інституту 

сучасної психології та   

психотерапії 

(протокол № 1 

від 06 вересня 2021р.) 

 
 

 

            Голова Вченої ради    

           ________________ Б.Г. Херсонський 

 

 

 

 

 

 

Київ 

КІСПП 

 

2021 



  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про розроблення і супроводження освітніх програм в 

Київському інституті сучасної психології та психотерапії (далі – Положення) 

розроблено у відповідності до вимог Закону України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (далі - Ліцензійні умови) 

«Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» (далі -Положення про акредитацію), інших 

державних актів, а також нормативних документів Київського інституту 

сучасної психології та психотерапії (далі -Інститут): Положення про 

організацію освітнього процесу, Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти та інших. 

1.2. Положення регулює організаційні та процедурні питання розроблення, 

відкриття, перегляду та закриття освітніх програм. 

1.3. Метою Положення є вдосконалення організації розроблення, 

впровадження та супроводження освітніх програм, покращення та розвиток 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Інституті. 

1.4. Підготовка здобувачів в Інституті здійснюється за відповідними 

освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами на рівнях вищої 

освіти. 

1.5. Розроблення, впровадження освітніх програм, корегування освітніх 

програм, супроводження та моніторинг освітніх програм на всіх рівнях вищої 

освіти в Інституті здійснюється проєктною та робочою групами освітніх 

програм, до складу останьої залучаються досвідчені науково-педагогічні 

працівники, роботодавці, здобувачі, випускники, інші стейкхолдери, в тому 

числі зовнішні. 

1.6. Проєктна група формується з науково-педагогічних працівників 

Інституту, яку очолює керівник групи, як правило, гарант освітньої програми, 

призначений наказом ректора.  

1.7. Під час розробки, корегування та моніторингу освітньої програми 



враховуються пропозиції здобувачів, стейкхолдерів, роботодавців, випускників, 

академічної спільноти, інших зацікавлених сторін, які входять до робочої 

групи. 

1.8. Інститут забезпечує вільний вибір навчальних дисциплін у межах, 

передбачених відповідною освітньою програмою, в обсязі, що становить не 

менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС для даного рівня вищої 

освіти. 

 

2. ЦІЛІ ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

2.1. Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма (далі ОП, 

ОПП, ОНП) – це система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої 

освіти в межах спеціальності, що визначає: - мету та цілі ОП. ОП повинна 

мати чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії Інституту. 

Цілі ОП та програмні результати навчання повинні визначатись з урахуванням 

позицій та потреб зацікавлених сторін (стейкхолдерів), а також тенденцій 

розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а 

також досвіду аналогічних вітчизняних (національних) та іноземних 

(закордонних) освітніх програм; - вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою; - перелік освітніх компонентів 

(навчальних дисциплін) і логічну послідовність їх вивчення. Освітні 

компоненти, включені до ОП, повинні складати логічну взаємопов’язану 

систему та в сукупності дозволяти досягти заявлених цілей та програмних 

результатів навчання, не допускається дублювання змісту різних освітніх 

компонентів. Зміст повинен відповідати предметній області спеціальності, 

передбачати практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє 

здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності, а 

також набуття соціальних навичок (soft skills). ОП повинна передбачати 

можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через 

індивідуальний вибір здобувачами навчальних дисциплін у обсязі, 

передбаченому законодавством; - обсяг навчального навантаження здобувача 



вищої освіти, необхідного для виконання освітньої програми. Обсяг освітньої 

програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи – ЄКТС) повинен відповідати 

вимогам Закону України «Про вищу освіту». Обсяг освітньо-професійної 

програми магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, Обсяг освітньої складової 

освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 

кредитів ЄКТС; - програмні (очікувані) результати навчання, якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. ОП повинна дозволяти 

досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти. За відсутності 

затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 

вищої освіти, програмні результати навчання відповідають вимогам 

Національної рамки кваліфікацій; - форми атестації здобувачів, які 

відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за наявності).  

2.2. Для другого (магістерського) рівня вищої освіти розробляється 

освітньо-професійна програма, а третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти – освітньо-наукова програма. Остання програма повинна, крім інших 

вимог, відповідати науковим інтересам аспірантів і забезпечувати їх 

повноцінну підготовку до дослідницької (в тому числі й викладацької) 

діяльності. 

2.3. ОП використовується під час: – розроблення навчального плану, 

робочих програм навчальних дисциплін і програм практик; – проведення 

внутрішнього оцінювання якості провадження освітньої діяльності за 

відповідною ОП на певному рівні вищої освіти; – проведення зовнішнього 

оцінювання якості (акредитаційної експертизи) провадження освітньої 

діяльності за відповідною ОП на певному рівні вищої освіти, інспектування 

освітньої діяльності; – професійної орієнтації здобувачів вищої освіти. Зразок 

оформлення освітньо-професійної/освітньо-наукової програми у додатку 1. 

 

 



 

3. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

3.1. Запровадження нової ОП в межах спеціальності на певному рівні 

вищої освіти відбувається за умови дотримання наступних етапів: – випускова 

кафедра ініціює процес запровадження нової ОП; – обґрунтування доцільності 

запровадження ОП та розробка її проєкту покладаються на проєктну групу в 

особі керівника групи (гаранта); – схвалення запровадження освітньої 

програми на вченій раді Інституту; – затвердження ОП Вченою радою 

Інституту; –наказом ректора Інституту введення в дію ОП.  

3.2. З метою залучення зацікавлених сторін до розробки ОП не пізніше 

ніж за один місяць до чергового засідання Вченої ради проєкт ОП 

розміщується на офіційному веб-сайті Інституту разом з публічним 

оголошенням щодо обговорення даного проєкту, в якому зазначається 

електронна адреса гаранта ОП та терміни подання пропозицій. Після 

завершення обговорення проєкту ОП, розгляду обґрунтування можливостей та 

доцільності її відкриття, а також опрацьованих зауважень і пропозицій 

зацікавлених осіб Вчена рада Інституту затверджує/не затверджує ОП. 

3.3. Свідченням започаткування ОП є її введення до правил прийому в 

Інституті. Після цього на офіційному веб-сайті Інституту публікуються 

затверджена Вченою радою ОП та силабуси її освітніх компонентів. 

 

4. ПЕРЕГЛЯД ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

4.1. З метою забезпечення якості вищої освіти, відповідності ОП 

заявленим цілям, запитам стейкхолдерів і суспільства гарант, проєктна та 

робоча групи повинні здійснювати моніторинг і періодично переглядати ОП. 

 4.2. Перегляд ОП повинен відбуватись не менше одного разу на рік. У 

результаті такого перегляду має здійснюватися вдосконалення програм на 

основі рекомендацій та пропозицій стейкхолдерів та інших зацікавлених 

сторін. Також під час перегляду ОП повинні братися до уваги результати 



зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, зауваження та 

пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій ОП). 

4.3. Внесення змін в ОП здійснюється на підставі результатів оцінювання 

якості її реалізації шляхом: – вилучення чи запровадження нових освітніх 

компонентів; – зміни курсу (навчального року) викладання освітнього 

компоненту; – зміни переліку дисциплін вільного вибору здобувача; – зміни 

обсягу кредитів освітніх компонентів; – зміни форми контролю освітнього 

компонента; – зміни в структурно-логічній схемі ОП; – зміни у матрицях 

відповідно до освітніх компонентів компетентностям та програмним 

результатам навчання; – зміни форми підсумкової атестації;– зміни, пов’язані 

з затвердженням стандарту вищої освіти. 

4.4. Процедура внесення змін в ОП передбачає наступне: – підготовку 

гарантом проєкту нової редакції ОП, яка готується на основі зауважень та 

пропозицій усіх зацікавлених сторін стосовно реалізації даної ОП; – 

підготовку гарантом проєкту навчального плану на основі проєкту змін в ОП 

або нової редакції ОП; – розгляд та погодження змін на засіданні випускової 

кафедри; – публічне обговорення проєкту змін в ОП, нової редакції проєкту 

ОП на офіційному веб-сайті Інституту; – затвердження змін в ОП або нової 

редакції ОП на Вченій раді Інституту та введення їх у дію наказом ректора. 

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

процесу, інформуються усі зацікавлені сторони, зокрема, розміщенням 

відповідної інформації на сайті Інституту. 

4.6. За інших умов, в тому числі у випадку зміни найменування чи типу 

ОП, розробляється нова ОП.  

 

5. ПРИЗУПИНЕННЯ АБО ЗАКРИТТЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

5.1. За обставин, за яких подальша реалізація освітньої програми є 

неможливою або не доцільною, можливе призупинення реалізації освітньої 

програми шляхом припинення набору (вилучення з Правил прийому) 

здобувачів вищої освіти на перший курс. 



5.2. ОП може бути закрита за об’єктивних умов, до яких можна віднести 

відсутність здобувачів вищої освіти, зміни законодавства, недостатній рівень 

ресурсного забезпечення, економічна недоцільність тощо. 

5.3. Аргументи щодо закриття ОП висвітлюються в обґрунтуванні, яке 

готуює гарант і відображаються у службовій записці ректору від гаранта. 

5.4. Закриття програми може попередньо погоджуватись із внутрішніми 

та зовнішніми стейкхолдерами. 

 

6. ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

6.1. Гарант ОП – це призначений наказом ректора Інституту науково-

педагогічний працівник, який/яка працює за основним місцем роботи, несе 

відповідальність за якість ОП, має науковий ступінь та/або вчене звання за 

відповідною або спорідненою до освітньої програми спеціальністю та 

належний досвід роботи в галузі. 

6. 2. Гарант освітньої програми не може в поточному навчальному році 

бути гарантом іншої освітньої програми, за винятком освітньої програми з 

такою ж назвою за іншим рівнем вищої освіти в межах однієї спеціальності. 

6.3. Гарант ОП затверджується в структурі освітньої програми рішенням 

ректора Інституту. 

6.4. У разі незадовільної роботи гаранта наказом ректора призначається 

інший гарант, про що видається відповідний наказ. 

6.5. У разі об’єктивних причин (тривале відрядження, хвороба тощо) 

неможливості тимчасово виконувати свої обов’язки гарант ОП пропонує 

призначити з членів проєктної групи з виконувача обов’язків гаранта ОП. 

Рішення про призначення тимчасово виконувача обов’язків гаранта освітньої 

програми без внесення змін до ОП приймається наказом ректора Інституту. 

 6.6. Рішенням ректора Інституту гаранту може бути встановлена 

матеріальна винагорода в способи, що не суперечать законодавству і статуту 

Інституту.  

 



7. ПРАВА ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

7.1. Гарант має такі права щодо вдосконалення освітньої програми: - 

ініціювати достроковий перегляд та/або закриття ОП; - пропонувати внесення 

змін до ОП за власними аргументами; - ініціювати рішення щодо врахування 

при внесенні змін до ОП пропозицій інших учасників освітнього процесу та 

зовнішніх стейкхолдерів; - брати участь у розробленні навчальних планів, 

робочих навчальних планів, програм практик, інших нормативних документів; 

- отримувати від структурних підрозділів Інституту інформацію щодо 

реалізації ОП; - ініціювати та/або проводити додаткові, не передбачені 

чинними документами, опитування стейкхолдерів ОП.  

7.2. Гарант має такі права щодо кадрового забезпечення реалізації 

освітньої програми: - брати участь у здійсненні контролю за якістю роботи 

науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес із 

освітніх компонентів ОП; - вносити за результатами моніторингу ОП 

пропозиції щодо формування та зміни кадрового складу працівників, які 

забезпечують освітній процес із освітніх компонентів ОП, із врахуванням фаху 

(за дипломом, науковим ступенем і вченим званням), кваліфікаційних 

показників науково-педагогічних (педагогічних) працівників відповідно до 

Ліцензійних умов, сфери їх наукових інтересів, досвіду викладання та 

практичної роботи тощо; - брати участь у засіданнях кафедр з питань 

кадрового забезпечення освітнього процесу з освітніх компонентів ОП; - 

вносити пропозиції щодо призначення чи зміни наукових керівників 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (ОП третього рівня вищої 

освіти). 

7.3. Інші права Гаранта: - брати участь у засіданнях екзаменаційних 

комісій з атестації здобувачів вищої освіти, які навчаються за відповідною ОП; 

- ініціювати клопотання перед завідувачем навчальної частини (Вченою радою 

– для третього рівня вищої освіти) щодо відрахування здобувача вищої освіти 

за невиконання індивідуального навчального плану, індивідуального плану 

підготовки аспіранта; - брати участь у засіданнях із щорічної атестації 



здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії для контролю за 

виконанням ними індивідуальних планів підготовки аспірантів (ОП третього 

рівня вищої освіти); - вносити пропозиції щодо навчально-методичного, 

науково-інформаційного, матеріально-технічного, організаційного 

забезпечення реалізації ОП; - вносити пропозиції щодо заохочення учасників 

освітнього процесу (науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої 

освіти, навчально-допоміжного персоналу), які беруть участь в реалізації ОП 

та її акредитації; - підвищувати професійну кваліфікацію та розвивати 

компетентності керівника ОП шляхом участі у тренінгах, семінарах та в 

заходах організованого навчання для Гарантів ОП.  

 

8. ОБОВ’ЯЗКИ ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

8.1. Безпосереднє керівництво ОП за рівнями вищої освіти здійснює 

Гарант. Гарант несе персональну відповідальність за: - формування та 

реалізацію політики забезпечення якості освітньої діяльності на рівні ОП; - 

відповідність змісту ОП стандарту вищої освіти; - конкурентоздатність ОП; - 

моніторинг якості викладання та навчання на ОП; - своєчасне надання 

інформації щодо результатів моніторингу ОП; - підготовку та проходження 

процедур зовнішнього забезпечення якості, у тому числі акредитації ОП.  

8.2. Обов’язки Гаранта щодо реалізації освітньої програми: - координація 

заходів, спрямованих на просування ОП на ринку освітніх послуг, участь у 

проведенні профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів; - забезпечення 

взаємодії зі стейкхолдерами; - участь спільно із завідувачем навчальної 

частини у розробленні навчального плану ОП; - оцінювання відповідності 

визначених викладачем: змісту, методики проведення та оцінювання (всіх 

форм контролю) з окремих компонентів ОП (навчальних дисциплін, практик, 

курсових робіт) цілям та вимогам ОП; - координація діяльності щодо 

моніторингу та модернізації змісту ОП (з урахуванням результатів 

моніторингу, пропозицій стейкхолдерів, тенденцій розвитку спеціальності, 

ринку праці, галузевого та регіонального контекстів, а також досвіду 



аналогічних вітчизняних та зарубіжних ОП); - аналіз результатів семестрового 

контролю в розрізі компонентів ОП. Результати обговорень є підставою для 

розроблення змін до ОП; - участь у визначенні форм, програм та методики 

атестації здобувачів вищої освіти, що навчаються на ОП, критеріїв 

оцінювання, що застосовуються під час атестації; - участь у визначенні 

фахового рівня викладача/викладачів, який/які забезпечує/ють викладання 

навчальної дисципліни на ОП; - контроль та організація оперативного 

корегування даних щодо кадрового та матеріально-технічного забезпечення 

реалізації ОП в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО); - 

контроль та координація діяльності з інформаційного забезпечення ОП (в тому 

числі щодо наявності всієї необхідної інформації на офіційному веб-сайті 

Інституту). 

8.3. Обов’язки Гаранта щодо акредитації освітньої програми: - своєчасне 

подання до керівництва Інституту заяви про необхідність акредитації ОП; - 

забезпечення підготовки відомостей про самооцінювання ОП та розміщення їх 

на офіційному веб-сайті Інституту; - забезпечення передачі до Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти відомостей про самооцінювання 

ОП та супровідних документів; - забезпечення узгодження програми роботи 

експертної групи в Інституті та оприлюднення інформації про час та місце 

проведення відкритої зустрічі (розміщення програми на офіційному веб-сайті 

Інституту); - забезпечення комунікації (є контактною особою) з питань, 

пов’язаних з акредитацією ОП; - участь (в разі необхідності) у засіданнях 

галузевої експертної ради та засіданнях Національного агентства забезпечення 

якості вищої освіти, під час яких розглядається відповідна акредитаційна 

справа.  

8.4. Гарант зобов’язаний дотримуватися норм етичної поведінки, 

академічної доброчесності, запобігати виникненню конфліктних ситуацій на 

усіх етапах реалізації ОП та здійснювати заходи щодо забезпечення 

дотримання цих норм усіма учасниками освітнього процесу.  



8.5. Обов’язки, що покладаються на Гаранта, виконуються в межах його 

робочого часу, що відмічається в індивідуальному плані роботи науково-

педагогічного працівника у розділі «Навчально-методична робота», 

затверджується рішенням відповідної кафедри. 

 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Положення про розроблення і супроводження освітніх програм в 

Київському інституті сучасної психології та психотерапії знаходиться у 

вільному доступі для здобувачів вищої освіти, співробітників Інституту та усіх 

зацікавлених осіб. 

7.2. Положення затверджується рішенням Вченої ради Інституту та вводиться 

в дію наказом ректора Інституту.  

7.3. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за рішенням 

Вченої ради Інституту. 
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ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА/ОСВІТНЬО-НАУКОВА 

ПРОГРАМА  
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Назва ОП/ОНП 

Рівень вищої освіти: другий/третій(освітньо-науковий) 

 

 

 

на здобуття освітнього/освітньо-наукового ступеня: 

магістр/доктор філософії 

галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” 

спеціальність 053 “Психологія” 
 

 

 

 

 

Розглянуто та затверджено на 

засіданні Вченої ради 

від « ____» _______ 202__ р. 

 

протокол  № 

 

_____________  Б.Г.Херсонський 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Розроблено проєктною групою у складі:  
 

1. ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, голова проєктної 

групи, гарант  

2. ……. 

3. ……. 

4. ……. 

 

Розроблено робочою групою у складі:  

 

1. ПІБ, науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), 

посада, голова робочої групи   

2. ……. 

3. ……. 

4. ……. 



1. Профіль освітньо-професійної /освітньо-наукової програми 

_____________________________ 
Назва ОП/ОНП 

 

зі спеціальності 053 «Психологія» / Psychology 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації  

 

Мови навчання і 

оцінювання 

 

Обсяг освітньої 

програми 

 

Тип програми  

Повна назва закладу 

вищої освіти, у якому 

здійснюється навчання 

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 

Наявність акредитації  

Цикл/рівень  

Передумови  

Форма навчання  

Термін дії освітньої 

програми 

 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

 

2 – Мета освітньої програми 

 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма) 

 

Орієнтація освітньої 

програми 

 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

 

Особливості програми  

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

 

Подальше навчання  

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

 



Оцінювання  

6 – Програмні компетентності  

Інтегральна 

компетентність 

 

Загальні компетентності 

(ЗК) 
ЗК1… 

…… 

Спеціальні (фахові)  

компетентності (СК) 

СК 1 …. 

…… 

7 – Програмні результати навчання (ПР) 

ПР 1.  

…… 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення  

Методи, методики та 

технології 

 

Інформаційне та 

навчально-методичного 

забезпечення 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

 

Навчання іноземних 

здобувачів освіти 

 

 



2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ/ОСВІТНЬО-

НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

1.1.  Перелік компонент ОП 

Код н/д Компоненти освітньої-професійної програми 

(навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 
ЗП 1.01    
ЗП 1.02    
ЗП 1.03    
ПП 2.01    
ПП 2.02    
ПП 2.03    
ПП 2.04    
ПП 2.05    
ПП 2.06    
ПП 2.07    
ПП 2.08    
ПП 2.09    
ПП 2.10    
ПП 2.11    
ПП 2.12    
ПП 2.13    
ПП 2.14    
ПП 2.15    
ПП 2.16    
ПП 2.17    
ПП 2.18    
ПП 2.19    
ПП 2.21    
ПП 2.22    

Загальний обсяг обов’язкових компонент  

Вибіркові компоненти ОП 
ВСПП 3.01    
ВСПП 3.02  
ВСПП 3.03    
ВСПП 3.04  
ВСПП 3.05    
ВСПП 3.06  
ВСПП 3.07    
ВСПП 3.08  
ВСПП 3.09    
ВСПП 3.10  

Загальний обсяг вибіркових компонент   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

/ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

 



2.2.СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

4.Матриця відповідності 

 визначених освітньою програмою компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація 

компетентностей за 

НРК 

Знання 

Зн1 

Концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 

Зн2 критичне 

осмислення 

основних теорій, 

методів, понять у 

навчанні та 

професійній 

діяльності 

 

Уміння 

Ум1 

Розв’язання 

складних 

непередбачуваних 

задач і проблем у 

спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та / або 

навчання, що 

передбачає збирання 

та інтерпретацію 

інформації (даних), 

вибір методів та 

інструментальних 

засобів застосування 

інноваційних 

підходів 

Комунікація 

К1 донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень 

та власного 

досвіду в галузі 

професійної 

діяльності 

К2 здатність 

ефективно 

формувати 

комутативну 

стратегію 

Автономія та 

відповідальність  

АВ1 Управління 

комплексними діями 

або проектами, 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах 

АВ2 

відповідальність за 

професійний 

розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, 

здатність до 

подальшого 

навчання з високим 

рівнем автономності 

Загальні компетентності 

ЗК1     

ЗК2     

ЗК3     

ЗК4     

ЗК5     

ЗК6     

ЗК7     

ЗК8     

ЗК9     

ЗК10     

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК1     

СК2     

СК3     

СК4     

СК5     

СК6     

СК7     

СК8     

СК9     

СК10     

СК11     

СК12     

СК13     

 

 

 



 



5.Матриця відповідності програмних визначених освітньою програмою результатів навчання та 

компетентностей 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Програмні компетентності 
Інт

егр

аль

на 

ком

пет

ент

ніст

ь 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 СК15 СК16 СК17 

ПР1. ….                             

……. 
 

                            

…… 
 

                            

……. 
 

                            

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             



6. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 

Компонен

ти 

освітньої 

програми 

Програмні компетентності 
Інт

егр

ал

ьн

а 

ЗК 

1 

ЗК 

2 

ЗК 

3 

ЗК 

4 

ЗК 

5 

ЗК 

6 

ЗК 

7 

ЗК 

8 

ЗК 

9 

ЗК 10 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 СК13 СК14 СК15 СК16 СК

17 

ЗП 1.01                             

……..                             

…….                             

…….                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

  



7. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої 

програми 

Компоне

нти 

освітньої 

програми 

Програмні результати 
ПР1 ПР2 ПР3 ПР4 ПР5 ПР6 ПР7 ПР8 ПР9 ПР10 ПР11 ПР12 ПР13 ПР14 

ЗП 1.01               
……..               
……..               

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 


