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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про розробку і моніторинг освітніх програм у 

Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний 

технічний університет» (далі − Положення) розроблено відповідно до 

Національної рамки кваліфікацій, Законів України «Про освіту» від 

05.09.2017 № 2145-VIII (стаття 44. Акредитація освітньої програми) та «Про 

вищу освіту» (стаття 10. Стандарти вищої освіти, стаття 25. Акредитація 

освітньої програми); вимог постанови Кабінету Міністрів України від          

30 грудня 2015 року № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої 

діяльності» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 

2018 року № 347); наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 

2019 року № 977 «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої школи». 

1.2 Освітня діяльність у Державному вищому навчальному закладі 

«Приазовський державний технічний університет» (далі − університет) на 

різних рівнях освіти здійснюється за відповідними освітніми, освітньо-

професійними, освітньо-науковими програмами (далі – ОП). Освітні 

програми університету спрямовані на здобуття особами, які навчаються, 

вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії. Зміст ОП 

університету, крім професійної підготовки, має забезпечувати формування в 

осіб, які навчаються, ключових компетентностей, що необхідні для 

самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди та 

здатності до працевлаштування у суспільстві знань, зокрема:  

- формування духовних і моральних цінностей на рівні, який 

сприятиме їх інтеграції у суспільство та становленню активної громадянської 

позиції;  

- формування картини світу, що адекватна сучасному рівню наукових 

знань (відповідно до рівня вищої освіти), базових компетентностей у сфері 

науки та техніки;  

- комунікативну компетентність, культурну освіченість, здатність до 

інтеграції до національної і світової культури;  

- сприяння багатогранному розвитку особистості, у тому числі – 

формування вміння навчатись з відповідним рівнем самостійності, 

критичного мислення, творчого підходу, ініціативності, здатності 

розв’язувати проблеми із застосуванням здобутих знань і навичок, оцінювати 

ризики, рішучості та конструктивного управління почуттями, 

підприємливості. 

1.3 Освітня програма використовується під час:  

- акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за 

спеціальністю;  

- розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик;  

- розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;  



  

  

- формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань;  

- атестації майбутніх фахівців. 

1.4 Запровадження освітньої програми здійснюється для задоволення 

потреб держави і суспільства у висококваліфікованих фахівцях, фізичних і 

юридичних осіб в якісних освітніх послугах, виконання замовлення ринку 

праці та регулюючих органів (у тому числі за прямими угодами), 

забезпечення професійної успішності випускників, зростання ролі 

Університету в наданні освітніх послуг на міжнародному рівні (у тому числі 

шляхом розширення участі у міжнародних програмах академічної 

мобільності) за умови економічної доцільності для Університету. 

1.5 Освітні програми Університету запроваджуються з врахуванням 

вимог відповідних СВО (обсяг кредитів ЄКТС, перелік компетентностей 

випускника, результати навчання, форми випускної атестації здобувачів ВО, 

вимог системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти тощо). Освітні 

програми, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій, мають 

забезпечувати виконання вимог відповідних професійних стандартів (за 

наявності), якщо інше не передбачено законодавством. За відсутності СВО 

необхідно розробити тимчасовий стандарт і затвердити вченою радою 

університету (можливо на основі проєкту стандарту). При відсутності 

стандарту вищої освіти ОП підлягає перегляду після затвердження стандарту. 

1.6 Назви освітніх програм повинні мати ознаки (ключові слова) назви 

відповідної спеціальності (спеціалізації), припускаючи повний збіг або 

використання парафраза, або за змістом відповідати цим назвам з 

урахуванням особливостей реалізації освітніх програм. У назвах освітніх 

програм також можуть зазначатись назви типів програм підготовки 

бакалаврів і магістрів, що передбачені міжнародною стандартною 

класифікацією освіти, назви професій та професійних назв робіт за 

Національним класифікатором «Державний класифікатор професій ДКП 

003:2010», нових професій, які систематично зустрічаються в оголошеннях 

роботодавців або існують інші переконливі докази їх існування або попиту 

на них у майбутньому і для яких здійснюється підготовка фахівців у межах 

цієї освітньої програми, а також назви ключових (спеціальних (фахових, 

предметних) компетентностей, які відображені в стандарті (проєкті 

стандарту) вищої освіти і є характерними саме для цієї спеціальності, 

кафедри, факультету, форм здобуття освіти, року набору тощо.  

При цьому необхідно уникати конфлікту назв, зокрема, не 

використовувати повністю або частково назви інших галузей освіти та 

спеціальностей (включаючи застарілі назви спеціальностей, які не 

відповідають даній спеціальності), характерних для них професій і 

професійних назв робіт, ключових спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей, назв освітніх програм. Назва освітньої програми не 

повинна вводити в оману. 

1.7 Обсяг ОП вищої освіти визначається у кредитах ЄКТС і становить 

звичайно (якщо інше не визначене стандартом вищої освіти):  



  

  

- за освітнім рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти – 240 кредитів ЄКТС;  

- за освітнім рівнем бакалавра на основі кваліфікації молодшого 

спеціаліста (ступінь вищої освіти) нормативний обсяг ОП залишається 

незмінним, при цьому припускається можливість перезарахування 

результатів навчання в обсязі 60-120 кредитів ЄКТС;  

- за освітнім рівнем магістра: освітньо-професійна програма –            

90 кредитів ЄКТС, освітньо-наукова програма – 120 кредитів ЄКТС (у т. ч. 

дослідницька складова в обсязі не менш ніж 36 кредитів ЄКТС);  

- за освітньо-науковим рівнем доктора філософії – 4 роки, обсяг 

освітньої складової частини освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії визначається університетом (у межах від 30 до 60 кредитів ЄКТС), 

відповідно до вимог стандарту вищої освіти певної спеціальності.  

1.8 Нормативна тривалість навчання за ОП визначається в академічних 

роках. Для рівнів вищої освіти навчальне навантаження здобувача освіти 

денної форми зазвичай становить 60 кредитів ЄКТС за один академічний рік. 

Тривалість навчання за заочною формою навчання може перевищувати 

термін навчання за денною формою, але не більш ніж на 25 %.  

Тривалість академічного року на випускних курсах може бути меншою, 

ніж 12 місяців.  

1.9 Обов’язковим є забезпечення можливості вибору здобувачем 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та Положенням про формування індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання здобувачів у ДВНЗ «ПДТУ» (ПО ДВНЗ «ПДТУ»          

7.1-06:2021), в обсязі, що становить не менше як 25 відсотків загальної 

кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. 

1.10 Мовою викладання та оцінювання за ОП в університеті є 

державна мова, при цьому одна або кілька дисциплін можуть викладатись 

іншими (іноземними) мовами (англійською або мовами Європейського 

Союзу).  

Освітні програми, що створені для навчання іноземних громадян та 

осіб без громадянства, які здобувають вищу освіту за кошти фізичних 

(юридичних) осіб, можуть передбачати викладання та оцінювання 

англійською мовою, іншими мовами Європейського Союзу тощо. У такому 

випадку ОП передбачає вивчення державної мови як окремої навчальної 

дисципліни. Освітні програми, що створені для вивчення іноземних мов чи 

мов національних меншин, передбачають викладання й оцінюваннями 

відповідних дисциплін мовами, які вивчаються за цими програмами.  

Використання іноземних мов за спільними програмами з іноземними 

закладами вищої освіти здійснюється відповідно до законодавства.  

 



  

  

2. ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

2.1 ОП включає відповідно до стандарту вищої освіти (за наявністю):  

- профіль програми (опис мети програми, програмних 

компетентностей і результатів навчання, особливостей викладання, 

оцінювання та ресурсного забезпечення, вимоги до осіб, які можуть 

розпочати навчання за програмою тощо);  

- перелік компонентів (складових) освітньої програми;  

- структурно-логічну схему програми;  

- опис форм атестації здобувачів освіти;  

- матриці забезпечення компонентами програми загальних та фахових 

компетентностей і програмних результатів навчання.  

2.2 Опис освітньої програми складається відповідно до встановленої 

форми (Додаток – Опис ОПП). 

2.3 Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки бакалаврів 

спрямовані на формування світоглядних і громадянських якостей 

випускника, його морально-етичних цінностей, вирішують питання 

загальнокультурної підготовки здобувачів. Рекомендується такий перелік 

обов’язкових компонент з цього циклу:  

- ОСГ1, Ділова українська мова, 2 кредити; 

- ОСГ2, Іноземна мова, 6 кредитів; 

- ОСГ3, Історія та культура України, 3 кредити; 

- ОСГ4, Основи самоосвіти і психологія, 4 кредити; 

- ОСГ5, Філософія, 4 кредити. 

2.4 Додатком до ОП є навчальний план, що визначає (у кредитах 

ЄКТС) перелік та обсяги навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення; 

форми проведення навчальних занять, їх обсяг; графік навчального процесу; 

форми поточного та підсумкового контролю (Форма № ПДТУ-3.01). 

2.5 Освітні програми університету орієнтовані на здобувача вищої 

освіти, створюють умови для формування індивідуальних траєкторій 

навчання та спрямовані на розширення можливостей особи щодо 

працевлаштування та подальшого навчання із вищим рівнем автономності.  

Освітні програми мають проєктуватись у спосіб, що сприяє розвитку 

певного набору корисних і необхідних для академічної, професійної і/або 

професійно-технічної сфери компетентностей, допомагає своєчасно 

адаптуватися до вимог ринку праці та професійних потреб осіб, які 

навчаються.  

2.6 Безпосереднє керівництво ОП за рівнями вищої освіти здійснює 

гарант ОП – штатний науково-педагогічний працівник університету, для 

якого університет є основним місцем роботи, який має науковий ступінь і/або 

вчене звання за відповідною або спорідненою з ОП спеціальністю, стаж 

науково-педагогічної і/або наукової роботи не менше 5 років. Вимоги щодо 

кваліфікації гаранта ОП визначаються Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності закладів освіти. Один науково-педагогічний працівник 

може бути гарантом ОП тільки з однією назвою. Гарант ОП несе 



  

  

персональну відповідальність за забезпечення якості викладання та навчання 

на ОП, своєчасне надання інформації із моніторингу програми, її 

акредитацію та конкурентоздатність.  

Призначення гарантів ОП, за поданням учених рад відповідних 

структурних підрозділів або вченої ради університету, здійснюється наказом 

ректора університету. Відсутність в ОП гаранта є формальною підставою для 

її припинення (закриття).  

2.7 Відповідальність за високий професійний рівень науково-

педагогічних, педагогічних і наукових працівників, які беруть участь у 

забезпеченні ОП, наявність необхідних інформаційних ресурсів, 

спеціалізованого обладнання та приміщень, релевантність, об’єктивність і 

відкритість процесів оцінювання результатів навчання осіб, які навчаються, 

відповідність процедур оцінювання рівню кваліфікації і спеціальності 

покладається на університет.  

Кафедри як основний і базовий структурний підрозділ несуть повну 

відповідальність за реалізацію ОП, в яких вони задіяні. Відповідальність за 

якість та інноваційні конкурентні переваги освітньої програми несе гарант, 

який визначається наказом ректора. Кандидатуру гаранта освітньої програми 

пропонує для затвердження завідувач випускової кафедри, якому гарант 

підпорядковується у межах прав та обов’язків. Завідувач випускової кафедри 

здійснює керівну і наглядову функцію за діяльністю проєктних груп з 

розробки освітніх програм і відповідає за повну та якісну їх реалізацію. 

 

3. РОЗРОБКА ТА ВІДКРИТТЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 

3.1 Освітні програми університету відкриваються за ліцензованими 

(акредитованими) спеціальностями задля забезпечення потреб держави 

(суспільства) у висококваліфікованих фахівцях, а громадян України – в 

освітніх послугах гарантованої якості, виконання замовлення ринку праці та 

регуляторних органів (у т. ч. за прямими угодами), забезпечення професійної 

успішності випускників, зростання ролі університету в наданні освітніх 

послуг на міжнародному рівні (у т. ч. шляхом розширення участі у 

міжнародних програмах академічної мобільності).  

3.2 Процес проєктування нової ОП передбачає етапи аналізу та 

синтезу. Етап аналізу включає: вивчення потреб ринку праці, визначення 

стану ресурсного (матеріального, кадрового, інформаційного) забезпечення 

кафедри, визначення проєктної групи та її керівника, визначення цілей ОП. 

Етап синтезу передбачає: визначення переліку освітніх компонентів, 

побудову структурно-логічної схеми, встановлення відповідності освітніх 

компонентів компетентностям та результатам навчання, які визначені ОП. 

3.3 Розроблення проєкту ОП можуть ініціювати кафедри та/або 

науково-дослідні й дослідницькі підрозділи університету, а також окремі 

штатні науково-педагогічні працівники.  

Для розроблення проєкту програми ініціатори формують проєктну 

групу, мінімальні вимоги до кадрового складу якої визначають Чинні 



  

  

ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти і чинні 

документи, що регламентують питання акредитації ОП. Проєктна група і її 

керівник (гарант) призначаються наказом ректора університету. 

3.4 Проєктна група: 

- здійснює моніторинг, аналізує ситуацію на ринку праці, вивчає 

потреби суспільства, професійного середовища, вимоги і запити партнерів, 

випускників освітніх програм відповідної спеціальності (галузі знань) 

проводить консультації зі здобувачами; 

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

- досліджує існуючу та прогнозну ситуацію в аспекті законодавчих та 

інституційних реформ; 

- вивчає та аналізує дані приймальної комісії щодо кон’юнктури 

прийому абітурієнтів за останні 5 років; 

- обговорює назву та зміст майбутньої освітньої програми на 

випусковій кафедрі із залученням: фахівців з інших споріднених кафедр та 

факультетів; потенційних роботодавців, інших представників професійної 

спільноти; здобувачів старших курсів споріднених спеціальностей; 

- визначає перелік компетентностей фахівця, які необхідно розвинути/ 

сформувати в процесі підготовки за освітньою програмою на основі 

результатів аналізу, що має складатись із загальних (міжособистісних, 

системних та інших) відповідно до стандарту вищої освіти (перелік 

компетентностей випускника за відповідною спеціальністю/спеціалізацією 

для відповідного рівня вищої освіти), та фахових компетентностей, що 

визначають унікальність/відмінність освітньої програми, з урахуванням 

Національної рамки кваліфікацій; 

- складає Профіль освітньої програми; 

- визначає перелік запланованих результатів навчання (опис того, що 

здобувач освіти повинен знати, вміти і бути здатним продемонструвати після 

завершення навчання) за освітньою програмою: загальних − відповідно до 

стандарту вищої освіти та фахових − відповідно до переліку визначених 

фахових компетентностей; 

- складає матриці, що надають можливість виявити, які 

компетентності не охоплені повною мірою компонентами освітньої 

програми, які результати навчання дублюються в різних компонентах 

освітньої програми тощо; а на цій підставі формує остаточний перелік і зміст 

компонент освітньої програми; 

- надає проєкт освітньої програми в доступній формі роботодавцям 

(зацікавленим фахівцям) для погодження і підтримки введення відповідної 

освітньої програми; 

- вносить при необхідності корективи в проєкт та складає освітню 

програму за встановленою формою. 

3.5 Керівник проєктної групи розробляє обґрунтування проєкту 

освітньої програми, де наводяться переваги введення нової освітньої 

програми, її особливості та відмінності від діючих в Україні та світі, 



  

  

структурно-логічна схема викладання дисциплін, що забезпечуватимуть 

досягнення запланованих програмних результатів навчання.  

3.6 Відкриття ОП складається з таких етапів:  

1) обґрунтування необхідності відкриття ОП (формування 

пояснювальної записки);  

2) попереднє погодження науково-методичною (навчально-

методичною, методичною) комісією (радою) структурного підрозділу; 

3) вивчення потреб роботодавців і суспільства, сучасного 

вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування існуючих ОП; 

4) розроблення проєкту опису ОП та проєкту навчального плану;  

5) експертиза проєктних матеріалів (пояснювальної записки, опису 

ОП та проєкту навчального плану): внутрішня оцінка на рівні структурного 

підрозділу, внутрішня оцінка на рівні університету;  

6) оприлюднення проєкту опису ОП на сайті університету, 

обговорення проєкту ОП (на сайті, круглі столи, розширені засідання кафедр 

тощо) з обов’язковим документальним оформленням, збір і аналіз 

пропозицій щодо коригування; 

7) отримання відгуків роботодавців та інших стейкхолдерів  на проєкт 

опису ОП; 

8) внесення змін у проєкт ОП за результатами внутрішніх та зовнішніх 

фахових експертиз;  

9) затвердження вченою радою проєкту ОП; 

10) видання наказу ректора про введення ОП в дію.  

У внутрішній оцінці на рівні університету беруть участь відділ 

забезпечення якості освіти, відділ акредитації, ліцензування і документації, 

навчальний відділ (для ОП за рівнем доктора філософії – відділ аспірантури), 

методична рада університету та планово-фінансовий відділ.  

Надання консультативно-технічної допомоги методичним комісіям 

факультетів покладається на методичну раду університету, а кафедрам і 

проєктним групам – на методичні комісії факультетів, ради з якості 

факультетів чи відповідальні особи (див. положення про внутрішню систему 

забезпечення якості). 

3.7 Прийняття рішення щодо відкриття та закриття будь-якої ОП в 

університеті здійснюється за таких умов:  

1) дотримання принципу прозорості;  

2) проведення консультацій усіх зацікавлених сторін (науково-

педагогічні працівники, адміністрація, здобувачі вищої освіти, 

стейкхолдери);  

3) оцінка необхідного методичного, кадрового та матеріального 

забезпечення;  

4) здійснення оцінки ризиків та економічної доцільності;  

5) проведення зовнішньої експертизи;  

6) забезпечення відкритого розгляду ОП (проєкту ОП) та результатів 

оцінок й експертиз.  



  

  

3.8 Рішення про відкриття або закриття ОП ухвалює вчена рада 

університету за поданням методичної ради університету з урахуванням 

Концепції освітньої діяльності, Стратегії розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності, цього та спеціальних положень, а також результатів 

проведеного оцінювання (у т. ч. економічної доцільності) та експертиз. Право 

прийняття рішення щодо відкриття або закриття ОП не може бути делеговане 

структурним підрозділам.  

3.9 Керівник проєктної групи (гарант освітньої програми), завідувач 

випускової кафедри відповідають за організацію оприлюднення інформації 

про нову освітню програму, проведення відповідної профорієнтаційної 

роботи, прийом на навчання. 

 

4. МОНІТОРИНГ, ОНОВЛЕННЯ ТА ЗАКРИТТЯ ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ 

 

4.1 Моніторинг та удосконалення освітніх програм у процесі їх 

реалізації проводиться з метою забезпечення відповідності встановленим 

цілям діяльності, а також потребам здобувачів, суспільства в цілому. У 

результаті такого перегляду відбувається щорічне або за необхідності 

(поточні зміни у законодавстві, новинки/відкриття (асортимент, технології, 

техніка); наукові дослідження у певній галузі; інформація) оновлення 

програм та робочих програм дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик 

і, в цілому, удосконалення освітніх програм. Про будь-які дії, заплановані або 

вжиті як результат удосконалення, інформуються всі зацікавлені сторони. 

4.2 Моніторинг ОП здійснюється на локальному та 

загальноуніверситетському рівнях. Вимоги до локального та 

загальноуніверситетського моніторингу за поданням методичної ради 

університету затверджуються ректором.  

Локальний моніторинг здійснюють зазвичай члени групи забезпечення 

за участі профільних кафедр із залученням представників органів 

студентського самоврядування. Відповідальність за організацію та 

проведення локального моніторингу ОП покладається на її гаранта та Відділ 

забезпечення якості освіти. Результати локального моніторингу не менш ніж 

раз на рік обговорюються на методичній комісії, Раді з якості і вченій раді 

факультету.  

Звіти із локального моніторингу подаються до відділу акредитації, 

ліцензування і документації університету та у Відділ із забезпечення якості 

освіти.  

Організація та здійснення загальноуніверситетського моніторингу, 

метою якого є узагальнення та поширення кращих практик у межах 

університету, своєчасне виявлення негативних тенденцій, допомога у 

формуванні самозвітів для акредитації ОП і формування фактологічної бази 

для інституційної акредитації, покладається на відділ акредитації, 

ліцензування і документації університету, який готує аналітичні матеріали 



  

  

для методичної ради та вченої ради університету за звітами щодо локального 

моніторингу.  

Необхідним складником локального та загальноуніверситетського 

моніторингу є опитування здобувачів освіти, випускників і роботодавців 

щодо їхньої задоволеності ОП, її компонентами, організацією та 

забезпеченням освітнього процесу, викладацьким складом (НПП). 

Організацію проведення опитування та аналіз результатів забезпечує Відділ 

із забезпечення якості освіти. 

4.3 Критерії, за якими відбувається моніторинг та удосконалення 

освітніх програм у процесі їх реалізації, формуються як у результаті 

зворотного зв’язку з науково-педагогічними працівниками, здобувачами 

вищої освіти, випускниками, партнерами та роботодавцями, так і внаслідок 

прогнозування розвитку спеціальностей та потреб суспільства. 

Актуальність освітніх програм визначається такими показниками: 

- ступінь оновлюваності освітніх програм, участі роботодавців у 

розробці та внесенні змін, а також задоволеності здобувачів освіти 

(випускників), що визначається у т. ч. за результатами анкетного опитування; 

- рівень працевлаштування випускників на момент випуску з 

університету, що визначається за результатами анкетування; 

- участь у міжнародних програмах академічної мобільності; 

- рейтинг за оцінками роботодавців або інша відповідна інформація 

від стейкхолдерів. 

4.4 Основними підставами для оновлення та/або закриття ОП є:  

- зміни у нормативних документах, що регулюють питання змісту 

освіти за відповідним рівнем і/або спеціальністю, у тому числі прийняття 

нових освітніх і професійних стандартів;  

- результати моніторингу, якщо ними встановлено:  

1) невідповідність розрахованого навантаження реальному 

навантаженню здобувача вищої освіти на опанування програми у цілому 

та/або вивчення навчальних дисциплін;  

2) недостатній рівень опанування програмних результатів навчання 

більшістю здобувачів вищої освіти;  

3) недостатню валідність результатів оцінювання;  

4) інші факти, які свідчать про недосягнення визначених ОП цілей 

і/або недотримання вимог стандартів забезпечення якості;  

- перевищення витрат на реалізацію ОП над плановими показниками 

та/або суттєве зменшення надходжень на її реалізацію, що унеможливлює її 

фінансування у повному обсязі;  

- результати моніторингу ринку праці, якими виявлено невідповідність 

ОП його потребам;  

- інші визначені законодавством України обставини.  

4.5 Освітні програми переглядаються регулярно, але не рідше одного 

разу на 3 роки. 

Оновлені освітні програми є складовою внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти системи 



  

  

управління якістю, включаються до Інформаційних пакетів ЄКТС, які 

щорічно оприлюднюються на офіційному сайті. 

4.6 Внесення змін до ОП, їх оновлення і прийняття рішення про 

припинення здійснюються з дотриманням тих самих умов і в тому самому 

порядку, що й затвердження.  
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Передмова 

ПЕРЕДМОВА 

 

1. Розроблено проєктною групою кафедри «Освіта» ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет»  
2. Освітня програма – Вища технічна освіта. 
3. Розробники. Прізвище,   ім’я,   по   батькові,   науковий   ступінь   та   вчене   звання,   

посада   та   назва підрозділу без скорочень 

Керівник проєктної групи – 

Члени проєктної групи: 

4. ВРАХОВАНО: 

Інформація про розробників ОП передбачає визначення керівника проєктної 

групи та членів, до яких входить завідувач кафедри, що реалізує ОП. 

Вимоги до проєктної групи: Проєктна група має складатись з науково-

педагогічних або наукових працівників, які працюють в закладі освіти за основним 

місцем роботи та мають відповідну спеціальність, рівень наукової та професійної 

активності яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше п’яти 

умов з вимог до визначення рівня наукової та професійної активності науково-

педагогічних (наукових) працівників і які не входять (входили) до жодної групи 

забезпечення цього або іншого вищого навчального закладу в поточному 

навчальному році (крім групи забезпечення з цієї самої спеціальності в даному 

навчальному закладі). Відповідність спеціальності визначається згідно з 

документами про вищу освіту або про науковий ступінь, або (не більше третини 

складу проєктної групи) досвідом практичної роботи за відповідною 

спеціальністю не менше п’яти років, у т. ч. наукової чи науково-педагогічної 

діяльності. 

Керівник проєктної групи (гарант освітньої програми) – науково-

педагогічний або науковий 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 менш 10 років. Керівник 

проєктної групи може одночасно бути гарантом лише однієї освітньої програми. 

Не менше однієї статті у періодичному виданні, яке включене до однієї з 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection за 

наявності. 

Для освітнього ступеня бакалавра – у складі має бути не менше трьох 

осіб, які мають науковий ступінь та/або вчене звання. 

Для освітнього ступеня магістра – у складі має бути не менш трьох осіб, 

які мають науковий ступінь та вчене звання, з них один доктор наук та/або 

професор. 



  

  

Заповнення підрозділу Враховано передбачає висвітлення інформації про: 

зовнішню апробацію з зазначенням отриманих відгуків і рецензій (рецензії і відгуки 

додаються до ОП), врахування пропозицій стейкхолдерів, врахування рекомендацій 

професійних асоціацій тощо. 



  

  

Профіль освітньої програми (Розділ 1) 

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 000 Вища освіта 
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

структурного підрозділу 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 

технічний університет» 

Факультет _______________ 

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. 

Якщо за результатами успішного виконання ОП заклад вищої освіти 

має право присвоювати професійну(і) кваліфікацію(ї), то подається її 

назва (перелік назв) та вказуються процедури їх присвоєння 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Вища технічна освіта 

Тип диплома та обсяг 

освітньої програми 

Тип диплома 
Обсяг вказується в кредитах ЄКТС та роках.  

Приклад: Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність акредитації 

Подається інформація про останню акредитацію ОП, у т. ч. іноземну 

чи міжнародну. Вказується: 

- назва організації, яка надала акредитацію даній програмі; 

- країна, де ця організація розташована; 

- період акредитації (у роках) 

або зазначається, що Програма неакредитована, і вказується назва 

організації, яка ймовірно надасть акредитацію даній програмі і термін, 

коли передбачається подача програми на акредитацію 

Цикл/рівень 

Для бакалаврів: НРК України - 6 рівень, ЦР-ЕНЕА- перший цикл, 

ЕQF-Ш.- 6 рівень 

Для магістрів: НРК України - 7 рівень, ЦР-ЕНЕА- другий цикл, 

ЕQF-Ш.- 7 рівень 

Передумови 
Для бакалаврів: Наявність повної загальної середньої освіти  

Для магістрів: Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання  українська 

Термін дії освітньої 

програми 

Вказується термін дії освітньої програми до її наступного планового 

оновлення. Цей термін не може перевищувати 5 років та/або періоду 

акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в Інформаційному 

пакеті закладу вищої освіти. 

2 - Мета освітньої програми 

Чітке та коротке формулювання мети (цілей) ОП з урахуванням виконання вимог 

НАЗЯВО: 

- Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії 

Університету. 

- Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та 

потреб заінтересованих сторін. 

Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій 

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

досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм 



  

  

 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Зауваження: 
Якщо ОП є мульти- чи міждисциплінарною, то вказується перелік її 

основних компонент, а також орієнтовний обсяг кожної компоненти у 

% від загального обсягу ОП. Якщо ОП є спеціалізованою (формальна 

спеціалізація в рамках спеціальності із відображенням цього в 

документі про вищу освіту), то вона повинна бути зареєстрована в 

НАЗЯВО 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна (для молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра); освітньо-наукова (магістра, доктора філософії) Відповідно 

до МСКО освітньо-професійна та освітньо-наукова програма може 

мати академічну або прикладну орієнтацію. Доцільно коротко 

охарактеризувати наукову орієнтацію та професійні (спеціалізаційні) 

акценти 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Загальна/спеціальна освіта в галузі/предметній області/спеціальності 

Ключові слова 

Особливості освітньої 

програми 

Наприклад: обов’язковий семестр міжнародної мобільності; 

реалізується англійською мовою; вимагає спеціальної практики тощо. 

Також можуть вказуватися узгодженість даної ОП із програмами 

інших країн, експериментальний характер ОП та інші особливості, які 

надає Закон України «Про вищу освіту» в контексті академічної 

автономії 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Коротко вказуються види економічної діяльності, професійні назви 

робіт (відповідно до ДК 003:2010), які може виконувати випускних 

відповідного РВО.  

Також вказується можливість та/або вимога професійної Сертифікації 

Подальше навчання Вказуються можливості для продовження навчання на вищому рівні 

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 

Оцінювання 
Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, 

проєктна робота тощо 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Формулюється шляхом конкретизації інтегральної компетентності 

відповідного стандарту вищої освіти в контексті особливостей даної 

освітньої програми 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

Рекомендується за необхідності із врахуванням особливостей 

конкретної освітньої програми вибирати (додаткові до визначених 

стандартом) компетентності із переліку загальних компетентностей. 

Виділяються: компетентності, визначені стандартом вищої освіти 

спеціальності та, за наявності, в професійному стандарті, - 

компетентності, визначені закладом вищої освіти. Передбачається, що 

в стандарті вищої освіти буде визначено 8-12 загальних 

компетентностей 



  

  

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

Корелює з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК, назви 

компетентностей формулюються із врахуванням категорій 

компетентностей НРК: знання, уміння, комунікація, автономія і 

відповідальність. Рекомендуються використовувати міжнародні 

зразки (проєкт Тюнінг, стандарти QAA тощо). Виділяються: 

компетентності, визначені стандартом вищої освіти спеціальності та, 

за наявності, в професійному стандарті, - компетентності, визначені 

ЗВО. 

Якщо освітня програма передбачає наявність декількох 

неформальних спеціалізацій, то програмні компетентності доцільно 

формулювати для кожної спеціалізації зокрема. Передбачається, що в 

стандарті вищої освіти буде визначено 15-18 фахових (спеціальних) 

компетентностей 

7 - Програмні результати навчання 

Виділяються: 
- програмні результати навчання, 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 закладом вищої освіти (як правило, не більше 5). 

Програмні результати навчання формулюються в активній формі із урахуванням різних рівнів 

складності у когнітивній сфері, а також в афективній та психомоторній сферах. 

Якщо вищий навчальний заклад вважає за доцільне класифікувати програмні результати 

навчання, то рекомендується це робити за наступною схемою (як у Додатку до диплома): Знання та 

розуміння, Застосування знань та розумінь, Формування суджень 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 
Вказуються специфічні характеристики кадрового забезпечення, 

включаючи можливу участь закордонних фахівців та/або зазначається 

відповідність Ліцензійним умовам 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики матеріально-технічного 
забезпечення реалізації ОП та/або зазначається відповідність Ліцензійним 

умовам 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики інформаційного та 

навчально-методичного забезпечення реалізації ОП та/або зазначається 

відповідність Ліцензійним умовам 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну мобільність, 

про подвійне дипломування тощо 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну академічну 

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

міжнародні проєкти, які передбачають включене навчання студентів 

тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Умови та особливості ОП у контексті навчання іноземних громадян. 

Наприклад: «для іноземних громадян навчання здійснюється англійською 

мовою, а українська мова вивчається як іноземна» 

 

 
 



  

  

 

Перелік компонентів освітньої програми та їх логічна послідовність 

 

2. Перелік компонентів освітньої програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонентів ОП 

 

 

2.2. Структурно-логічна схема ОП Короткий опис логічної послідовності 

вивчення обов’язкових компонент освітньої програми. Рекомендується 

представляти у вигляді графа.  

Код н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, 

кваліфікаційний екзамен, випускна кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

1. Компоненти соціально-гуманітарної підготовки 

ОСГ 1    

ОСГ 2    

ОСГЗ     

...    

2. Компоненти фундаментальної,природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

ОФП 1    

ОФП 2    

ОФПЗ     

...    

3. Компоненти професійної та практичної підготовки 

ОПП 1    

ОПП 2    

ОППЗ     

...    

4. Компоненти практичної підготовки 

ПП 1 Навчальна практика   

ПП 2 Виробнича практика   

ППЗ  Переддипломна практика   

ПП 4 Кваліфікаційна робота / кваліфікаційний екзамен   

Загальний обсяг обов’язкових компонент: не більш 180  
Вибіркові компоненти ОП 

Загальний обсяг вибіркових компонент: не менш 60  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  



  

  

 

3. Форма випускної атестації здобувачів вищої освіти 

Подається інформація про види (форми) підсумкової атестації та 

документи, які отримує випускник на основі її успішного проходження.  

Наприклад: 
Випускна атестація здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену. Кваліфікаційний 

екзамен перевіряє досягнення результатів навчання, визначених стандартом вищої 

освіти та освітньою програмою. Атестація здійснюється відкрито та публічно. 

Випускна атестація завершується видачею документа встановленого зразка про 

присудження йому ступеня бакалавра/магістра, присвоєнням кваліфікації: 

бакалавр/магістр з ______________.  

Випускна атестація здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) 

кваліфікаційної роботи/проєкту. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат та 

розміщається на сайті Університету для вільного доступу. Випускна атестація 

завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня 

бакалавра/магістра, присвоєнням кваліфікації: бакалавр/магістр з __________________.  



  

  

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

Заповнюючи матриці відповідності слід врахувати те, що одна й та ж 

компетентність інколи вбудована в різні компоненти ОП. Усі програмні компетентності, 

зазначені у Профілі ОП мають бути зазначені у матриці і має бути чітко визначено, якими 

компонентами ОП розвивається кожна компетентність. Як правило, освітні компоненти 

циклу соціально-гуманітарної підготовки і фундаментальної, природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки формують загальні компетентності, а освітні компоненти 

циклу професійної та практичної підготовки і практичної підготовки формують фахові 
компетентності. 

У випадку реалізації вільного вибору дисциплін відповідні вибіркові дисципліни 

не формують, а в залежності від вибору, тільки підсилюють ту чи іншу компетентність або 

програмні результати, тому у матриці такі компоненти будуть відсутні 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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