


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення «Про порядок розроблення, затвердження та моніторингу 

освітньо-професійних програм у  Структурному підрозділі «Фаховий коледж 

економіки та інформаційних технологій»» (далі - Положення) розроблено 

відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII 

(стаття 44. Акредитація освітньої програми), Закону України «Про вищу 

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

програми) та Закону України «Про фахову передвищу освіту» (стаття 19. 

Акредитація освітньо-професійної програми). 

1.2. Це Положення розроблено з метою забезпечення якості освітнього 

процесу у Структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки та 

інформаційних технологій» Приватного акціонерного товариства  «Приватний 

вищий навчальний  заклад «Запорізький  інститут економіки та інформаційних 

технологій» (далі – коледж) через упорядкування та уніфікацію процедури 

розроблення, рецензування, затвердження, а також здійснення моніторингу та 

періодичного перегляду освітніх програм. 

1.3. Положення ґрунтується на засадах постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347), Закону України 

«Про систему професійних кваліфікацій» від 01.10.2012 № 5301-VI; 

Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1341; Положення про акредитацію 

освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, затвердженого 

Наказом МОН №749 від 01.07.2021р.; Положення про організацію освітнього 

процесу у Структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки та 

інформаційних технологій» Приватного акціонерного товариства  «Приватний 

вищий навчальний  заклад «Запорізький  інститут економіки та інформаційних 

технологій» затвердженого Вченою радою ЗІЕІТ протокол № 1 від 

27.08.2021р.; «Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та 

періодичний перегляд освітніх програм Запорізького інституту економіки та 

інформаційних технологій» СТП-64-2021. 

1.1.3. Освітньо-професійна програма використовується під час: 

- акредитації освітньо-професійної програми, інспектування освітньої 

діяльності за спеціальністю; 

- розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик; 

- розроблення засобів діагностики якості фахової передвищої освіти; 

- формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 

- атестації майбутніх фахівців. 

 



1.1. Основні терміни та їх визначення 

Акредитація освітньо-професійної програми - оцінювання освітньо-

професійної програми та освітньої діяльності закладу фахової передвищої 

освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості 

фахової передвищої освіти. 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти - встановлення 

відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти 

вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту. 

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти - 

єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 

індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на 

досягнення визначених результатів навчання, що дає право на отримання 

визначеної освітньої та професійної кваліфікації. 

Індивідуальний навчальний план ‒ документ, що визначає послідовність, 

форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньо‐

професійної програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої 

траєкторії, який розробляє заклад освіти у взаємодії із здобувачем освіти. 

Індивідуальна освітня траєкторія ‒ персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням 

його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, 

ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, 

суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, 

навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. 

Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти реалізовується через 

індивідуальний навчальний план. 

Кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів фахової 

передвищої освіти, що засвідчується відповідним документом про фахову 

передвищу освіту. 

Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні фахової передвищої освіти. 

Ліцензування - процедура визнання спроможності юридичної особи 

провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні 

фахової передвищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності. 

Результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, 



погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення навчання за освітньою освітньо-професійною) програмою або 

окремими освітніми компонентами. 

Проектна група - визначається наказом директора фахового коледжу, - 

група педагогічних працівників, які відповідальні за започаткування та 

реалізацію освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою (надалі - 

ОПП) зі спеціальності на фаховому передвищому рівні освіти і відповідають 

кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами. Група 

забезпечення спеціальності - група педагогічних працівників, для яких заклад 

освіти є основним місцем роботи і, які відповідають за виконання освітньої 

програми за спеціальністю на певних рівнях фахової передвищої освіти осіб з 

освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, особисто 

беруть участь в освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, 

визначеним Ліцензійними умовами. 

Спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка. 

Спеціалізація - складова спеціальності, що визначається закладом 

фахової передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітню 

програму підготовки здобувачів фахової передвищої освіти. 

Стандарт фахової передвищої освіти - сукупність вимог до освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх 

освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності; 

Студентоорієнтоване навчання - підхід до організації освітнього 

процесу, що передбачає: 

заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних і 

відповідальних суб’єктів освітнього процесу; 

створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб 

та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання 

можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства 

здобувачів фахової передвищої освіти та адміністрації, педагогічних 

(науково-педагогічних) та інших працівників закладу фахової передвищої 

освіти; 

Якість фахової передвищої освіти - відповідність умов освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 

фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за 

наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка 

забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення якості освіти. 



ІІ. СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ 

ПРОГРАМ 

2.1. Реалізація освітньо-професійних програм 

2.1.1. У рамках однієї спеціальності Коледж може реалізувати декілька  

освітньо-професійних програм. 

2.1.2. Профільна спрямованість, обумовлена суттєвими особливостями 

предметної сфери програми, переліком програмних компетентностей, 

програмними результатами чи переліком освітніх компонентів  є підставою 

для розроблення окремої освітньо-професійної програми. 

2.1.3. Навчання за освітньо-професійної програмою проводиться за 

денною,  заочною та дистанційною формами. У разі організації різних форм 

навчання структура, обсяг, зміст і результати освітньо-професійної програми 

фахової передвищої освіти не мають різнитися. 

2.1.4. Прийняття або зміна стандарту фахової передвищої освіти є 

підставою для перегляду існуючої чи розроблення нової освітньо-професійної 

програми. 

2.1.5. Кожна освітньо-професійної програма має гаранта, який 

відповідає за якість підготовки фахівців за заявленою спеціальністю. 

 

2.2. Відповідність освітньо-професійної програми стандарту 

фахової передвищої освіти 

 2.2.1. 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. 

  

2.3. Структура освітньо-професійної програми 

2.3.1. Освітньо-професійна програма має таку структуру:  

– титульний аркуш;  



– лист погодження;  

– преамбула;  

– профіль освітньо-професійної програми;  

– перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність;  

– форма атестації здобувачів фахової передвищої освіти;  

– матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньо-професійної програми;  

– матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми.  

2.4. Характеристика компонентів освітньо-професійної  

програми 

2.4.1. Титульний аркуш - при заповненні титульного аркушу освітньо-

професійної програми потрібно вказати повну назву освітньо-професійної 

програми (найменування спеціальності (спеціалізації за наявності)). На 

титульному аркуші також вказуються: відповідність освітньо-професійної 

програми освітньо-професійному ступіню; шифр та найменування 

спеціальності та галузі знань відповідно до переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової 

передвищої освіти, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 29.04.2015 року № 266 зі змінами. 

Лист погодження – вказуються посади осіб з якими погоджується ОПП 

та їх підписи, голова студентської ради, рецензії-відгуки зовнішніх 

стейкхолдерів. 

Преамбула – розробники програми; затвердження програми Вченою 

радою інституту; інформація про врахування пропозицій зацікавлених сторін; 

Профіль освітньо-професійної програми визначає характерні риси 

освітньо-професійної програми, місце освітньо-професійної програми в 

освітньому просторі, співвідношення її з тематикою наукових досліджень з 

метою полегшення її розуміння зацікавленими сторонами: вступниками, 

здобувачами фахової передвищої освіти, роботодавцями, дослідниками, 

викладачами, випускниками, професіоналами, керівниками вищих навчальних 

закладів (наукових установ), агенціями забезпечення якості, органами 

ліцензування та акредитації тощо. 

Профіль освітньо-професійної програми включає такі елементи (Додаток 

1): 

- загальна характеристика: повна назва фахового передвищого 



навчального закладу та  структурного підрозділу; рівень фахової передвищої 

освіти; ступінь, що присвоюється; назва галузі знань; назва спеціальності; 

офіційна назва програми; орієнтація програми; тип диплома та обсяг 

програми; опис предметної сфери; основний фокус програми та спеціалізації; 

форми навчання; кваліфікація освітня, що присвоюється; особливості та 

відмінності; акредитація; цикл/рівень; передумови; мова(и) викладання; 

- мета освітньо-професійної програми; 

- працевлаштування та академічні права: придатність до 

працевлаштування; подальше навчання; 

- навчальне середовище: викладання та навчання; оцінювання; 

- атестація здобувачів фахової передвищої освіти: форми атестації 

здобувачів фахової передвищої освіти; вимоги до кваліфікаційної роботи (за 

наявності); 

- програмні компетентності: інтегральна, загальні, спеціальні 

(фахові); 

- програмні результати навчання: когнітивна сфера; афективна 

сфера; психомоторна сфера; 

- ресурсне забезпечення реалізації програми: характеристика 

кадрового забезпечення; характеристика матеріально-технічного 

забезпечення; характеристика навчально-методичного забезпечення; 

характеристика інформаційного забезпечення;  

- академічна мобільність: національна кредитна мобільність; 

міжнародна кредитна мобільність; навчання іноземних здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

- вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти: принципи та процедури забезпечення якості 

освіти; моніторинг та періодичний перегляд освітньо-професійної програми; 

публічність інформації про освітньо-професійної програму; запобігання та 

виявлення академічного плагіату; 

- вимоги професійних стандартів (у разі їхньої наявності – повна 

назва професійного стандарту). 

2.4.2. Перелік освітніх компонентів освітньо-професійної програми 

відображає розподіл освітньо-професійної програми на окремі освітні 

компоненти та логічну послідовність їх вивчення. Перелік включає назви 

навчальних дисциплін, практик, курсових і кваліфікаційних робіт та їх обсяг 

у кредитах ЄКТС з розподілом за навчальними семестрами. 

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

При відображенні структурно-логічної схеми освітньо-професійної 

програми необхідно надати короткий опис логічної послідовності вивчення 



компонентів освітньо-професійної програми. 

Форма атестації здобувачів фахової передвищої освіти  

Подається інформація про види (форми) підсумкової атестації та 

документи, які отримує випускник на основі її успішного проходження. 

Форми атестації вказують відповідно до затвердженого стандарту фахової 

передвищої освіти (за наявності). Приклад: Атестація випускників освітньо-

професійної програми проводиться у формі кваліфікаційного екзамену, 

захисту кваліфікаційної (дипломної) роботи та завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження йому освітньо-

професійний ступеня  фаховий молодший бакалавр. 

 

2.4.3. Матриці відповідності. 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньо-професійної програми. При заповненні матриці, по горизонталі 

зазначаються коди обов’язкових компонентів (ОК) та вибіркових компонентів 

(ВК), а по вертикалі – всі програмні компетентності. На перетині позначкою 

«х» визначається взаємозв’язок між освітніми компонентами та отриманими 

програмними компетентностями. Слід врахувати, що одна й та сама 

компетентність може відповідати різним компонентам освітньо-професійної 

програми. 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньо-професійної програми. При 

заповненні матриці: – по горизонталі зазначаються коди обов’язкових 

компонент (ОК) та вибіркових компонентів (ВК); – по вертикалі зазначаються 

всі програмні результати навчання. На перетині позначкою «х» визначається 

взаємозв’язок між освітніми компонентами та програмними результатами 

навчання. Таким чином, у матриці повинна відображатися відповідність 

певного освітнього компоненту до досягнень тих чи інших програмних 

результатів навчання. Кожний програмний результат навчання повинен бути 

обов’язково забезпечений обов’язковою частиною освітньо-професійної 

програми.  

 

ІІІ. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ І 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

3.1. Розроблення та затвердження освітньо-професійної програми 

3.1.1. Нову освітньо-професійної програму розробляють на основі 

стандартів фахової передвищої освіти з урахуванням вимог професійних 

стандартів у відповідній професійній галузі (за наявності). 

3.1.2. Розроблення нової освітньо-професійної програми включає такі 

етапи: 

- формування проектної групи освітньо-професійної програми; 



- аналіз актуальності освітньо-професійної програми та 

оцінювання достатності                                      наявних ресурсів; 

- визначення профілю освітньо-професійної програми; 

- визначення освітнього змісту освітньо-професійної програми; 

- розроблення системи оцінювання якості освітньо-професійної 

програми з метою                                              її удосконалення. 

3.1.3. Всі нові освітньо-професійної програми мають єдиний порядок 

затвердження, що включає їх послідовний розгляд. 

Розпорядженням директора коледжу затверджується проектна група з 

розробки освітньо-професійної програми. Проектна група (в складі трьох 

осіб) повинна складатися з науково-педагогічних або педагогічних 

працівників, які мають кваліфікацію відповідно до спеціальності та не менш, 

як два із трьох вищу педагогічну категорію.   

Проектна група на своєму засіданні доповнює склад робочої групи 

потенційними роботодавцями, студентами. 

3.1.4. Проектна група розробляє профіль і компоненти освітньо-

професійної програми, здійснює перевірку збалансованості та реалістичності 

програми, повноту документального забезпечення та відповідність освітньо-

професійної програми Ліцензійним умовам. Вивчає ринок праці, отримує 

рецензії від потенційних роботодавців. Після завершення процесу створення 

освітньо-професійної програми проектна група передає проект освітньо-

професійної програми на розгляд циклової комісії. 

3.1.5. Циклова комісія оприлюднює на веб-сайті інституту (сторінка 

коледжу) проект освітньо-професійної програми для громадського 

обговорення за місяць до розгляду освітньо-професійної програми на 

засіданні циклової комісії. 

3.1.6. Протягом місяця проектна група приймає рецензії, відгуки, 

побажання усіх зацікавлених стейкголдерів. Систематизує і вносить до 

проекту освітньо-професійної програми у разі їх відповідності цілям і місії 

освітньо-професійної програми. 

3.1.7. Після процесу громадського обговорення циклова комісія на своєму 

засіданні затверджує/не затверджує проект освітньо-професійної програми. У 

разі позитивного рішення матеріали передаються на затвердження Науково-

методичної ради. У разі негативного рішення проект повертається на 

доопрацювання проектній групі. 

3.1.8. Науково-методична рада після ознайомлення з матеріалами і 

рекомендаціями, поданими цикловою комісією, затверджує/не затверджує 

проект освітньо-професійної програми, а також кандидатуру гаранта 

освітньо-професійної програми. У разі позитивного рішення, проект 

освітньо-професійної програми передається на перевірку, її відповідності 

Ліцензійним вимогам, у відділ ліцензування, акредитації та забезпечення 



якості освіти, та до навчального відділу. У разі позитивного висновку, проект 

освітньо-професійної програми передається на погодження на Педагогічну 

раду Коледжу. 

3.1.9. Педагогічна рада Коледжу оцінює відповідність нової освітньо-

професійної програми всім вимогам, встановленим до освітньо-професійної 

програм. Висновок Педагогічної ради Коледжу є рекомендаційним для 

затвердження освітньо-професійної програми Вченою радою Інституту. 

3.1.10. Вчена рада Інституту затверджує освітньо-професійної програму. 

Ректор Інституту  наказом призначає гаранта освітньо-професійної програми 

та впроваджує освітньо-професійної програму у дію. 

3.2. Порядок запровадження освітньо-професійної програми 

3.2.1. Освітньо-професійної програма, на підставі рішення Вченої ради, 

вводиться в дію наказом ректора. На підставі наказу про запровадження  

освітньо-професійної програми Коледж оголошує набір здобувачів фахової 

передвищої освіти на  навчання за освітньо-професійної програмою. 

3.2.2. Якщо освітньо-професійної програма запроважується в межах 

регульованої спеціальності, то вона може бути включена до Правил прийому, 

і на неї може бути оголошений набір, тільки за умови отримання ліцензії на 

право провадження освітньої діяльності за спеціальність, в рамках якої 

відкривається освітньо-професійної програма. 

3.2.3. Якщо на освітньо-професійну програму не здійснено набір 

вступників у зв'язку з  її недостатньою затребуваністю, проектна група може: 

- відмовитися від реалізації освітньо-професійної програми; 

- провести перегляд освітньо-професійної програми з метою 

підвищення її конкурентоспроможності та привабливості на ринку освітніх 

послуг; 

- подати план і матеріали перегляду освітньо-професійної 

програми Педагогічній раді Коледжу. 

 

ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ, МОНІТОРИНГУ ТА ПЕРІОДИЧНОГО                                                                                                   

ПЕРЕГЛЯДУ (УДОСКОНАЛЕННЯ) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

4.1. Порядок реалізації освітньо-професійної програми 

4.1.1. Порядок реалізації освітньо-професійної програми визначається 

Положенням про організацію освітнього процесу в Коледжу. 

4.1.2. Для планування навчального процесу на кожний навчальний рік 

складається робочий навчальний план за кожною освітньо-професійної 

програмою. У робочому навчальному плані обумовлюються щорічні 



особливості організації освітнього процесу для кожної освітньо-професійної 

програми та зміст варіативної частини. Проекти робочих навчальних планів 

погоджуються з начальником навчального відділу та затверджуються 

директором коледжу. 

 
4.2. Управління освітньо-професійної програмою 

 

4.2.1. Адміністративне управління освітньо-професійної програмою 

здійснює директор Коледжу. До функцій адміністративного управління 

освітньо-професійної програмою належать: 

- організація та управління матеріально-технічним та 

інфраструктурним забезпеченням освітньо-професійної програми; 

- інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньо-

професійної програми; 

- рекомендації щодо складу Екзаменаційних комісій; 

- координація забезпечення якості освітньо-професійної програми, 

що реалізується        на цикловій комісії; 

- організація проведення самооцінки освітньо-професійної 

програми; 

- надання адміністративної допомоги.  

4.2.2. Академічне управління освітньо-професійної програмою на 

рівні окремої освітньо-професійної програми здійснює гарант освітньо-

професійної програми. Завданнями академічного управління освітньої 

програми є: 

- організація колегіального розроблення освітньо-

професійної програми; 

- контроль якості роботи групи забезпечення і викладачів програми; 

- аналіз і впровадження кращого досвіду світової та вітчизняної 

фахової передвищої освіти в зміст і технологію реалізації освітньо-

професійної програми; 

- взаємодія з іншими підрозділами Коледжу і Інституту з питань 

проектної, дослідницької роботи, практики здобувачів фахової передвищої 

освіти; 

- виявлення здобувачів вищої освіти, схильних до академічної 

кар'єри,  і організація роботи з ними; 

- взаємодія з роботодавцями та випускниками освітньо-

професійної програми для уточнення вимог до компетентностей випускника, 

оцінювання обраних технологій реалізації освітньо-професійної програми і 



якості підготовки випускників; 

- підготовка освітньо-професійної програми до процедур 

оцінювання якості  (включаючи акредитацію). 

 

4.3. Моніторинг освітньої програми.  

 

4.3.1. Оцінювання якості освітньо-професійної програми. 

 Оцінювання якості освітньо-професійної програми може бути зовнішнім 

та внутрішнім. Зовнішнє оцінювання освітньої програми проводиться 

Державною службою якості освіти, відповідно до «Положення про 

акредитацію освітньо-професійної програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів фахової передвищої освіти». Внутрішнє оцінювання якості 

реалізації освітньо-професійної програми відбувається в Коледжу через 

процедури внутрішнього моніторингу та її перегляду.  

 

4.3.2. Моніторинг освітньо-професійної програми  

Задля досягнення встановленої мети освітньо-професійної програми та її 

відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства в 

Коледжу проводиться моніторинг і періодичний перегляд освітньо-

професійних програм. Процедури постійного моніторингу та перегляду 

освітньо-професійних програм сприяють їхньому безперервному 

вдосконаленню, гарантують високий рівень надання освітніх послуг. Усі 

учасники процесу реалізації освітньо-професійної програми з визначеною 

періодичністю та відповідно до своїх повноважень беруть участь у 

моніторингу та, за необхідності, в її перегляді.  

 

4.4 Перегляд освітньо-професійної програми 

Перегляд освітньо-професійної програми здійснюється раз на 5 років. 

Але з метою удосконалення, за результатами моніторингу, перегляд 

освітньо-професійної програми в Коледжу може проводиться щорічно:  

– по завершенню реалізації освітнього компоненту;  

– по завершенню підсумкових атестацій здобувачів фахової передвищої 

освіти;  

–  за результатами вступної кампанії;  

– після введення в дію нормативних документів Коледжу та Інституту, які 

регламентують процеси пов’язані з проектуванням та реалізацією освітньо-

професійної програми. 

Прийняття або зміна стандарту освітньої діяльності є підставою для 

перегляду існуючої чи розроблення нової освітньо-професійної програми. 

Перегляд освітньо-професійної програми може здійснюватися на підставі 



звіту експертів Державної служби якості освіти.  

Ініціаторами процедури перегляду є безпосередні учасники реалізації 

освітньо-професійної програми (гарант освітньо-професійної програми, 

здобувачі фахової передосвіти, проектна група, відповідальний за освітній 

компонент науково-педагогічний/педагогічний працівник, структурні 

підрозділи коледжу/інституту, що відповідають за внутрішню систему 

забезпечення якості) та зовнішні стейкхолдери. 

Освітньо-професійної програма може оновлюватися частково в частині 

всіх компонентів, крім місії (цілей) і програмних навчальних результатів. 

Підставою для оновлення ОПП можуть виступати: 

     - результати оцінювання якості ОПП (такі результати можуть бути 

отримані під час самообстеження ОПП, опитувань здобувачів фахової 

передвищої освіти, випускників, роботодавців, адміністративних перевірок, 

внутрішнього і зовнішнього аудиту та інших процедур); 

     -  об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і/або 

інших ресурсних умов реалізації освітньо-професійної програми. 

Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОПП 

(навчальному плані, матрицях відповідності, робочих програмах навчальних 

дисциплін, програмах практик і т.п.). 

Якщо ОПП потребує більш глибоких змін у своєму змісті та умовах 

реалізації, то в такому разі проводиться її модернізація. Модернізація 

освітньо-професійної програми може торкатися також мети (місії), 

програмних навчальних результатів ОПП. Особливим випадком модернізації 

ОПП є включення в неї нових неформальних спеціалізацій. Значним 

вважається оновлення змісту ОПП (переліку дисциплін, практик і їх обсягу в 

кредитах ЄКТС) більш ніж на 50%. 

Модернізація ОПП може проводитися: з ініціативи керівництва 

Інституту/Коледжу, з ініціативи гаранта освітньо-професійної програми 

та/або Вченої ради/Педагогічної ради, з ініціативи стейхолдерів 

(роботодавців, випускників), з ініціативи проектної групи з метою 

врахування змін, що відбулися в професійному полі, в яких реалізується 

ОПП, а також змін ринку освітніх послуг або ринку праці, аналізу динаміки 

набору здобувачів фахової передвищої освіти, при наявності висновків про 

недостатньо високу якість ОПП, затвердження/оновлення Стандарту фахової 

передвищої освіти за спеціальністю, до якої належить ОПП. 

Модернізована освітньо-професійної програма разом з обґрунтуванням 

внесених до неї змін, повинна пройти затвердження в порядку, 

передбаченому п. 3.1 цього Положення. 

Освітньо-професійні програми однієї спеціальності мають відрізнятися 

не більше ніж на 25% усіх освітніх компонентів.  

 



4.5. Призупинення реалізації освітньо-професійної програми 

 

За обставин, при яких подальша реалізація освітньо-професійної 

програми є неможливою або не доцільною, необхідно призупинити освітньо-

професійної програму шляхом припинення набору здобувачів фахової 

передвищої освіти на перший курс. У такому випадку голова циклової 

комісії, гарант та члени проектної групи готують обґрунтування щодо 

призупинення набору здобувачів фахової передвищої освіти на освітньо-

професійної програму та подать його на Педагогічну раду Коледжу, яка 

надає рекомендайії до Вченої ради Інституту. 

Вчена рада Інституту може прийняти рішення щодо призупинення 

набору на освітньо-професійної програму та визначення стратегії 

подальшого навчання здобувачів фахової передвищої освіти старших курсів. 

 

 

              5. Порядок закриття освітньо-професійної програми 

5.1. Освітньо-професійної програма може бути виключена з переліку 

освітньо-професійної програм, що реалізуються Коледжем за таких умов:   

– набір здобувачів фахової передвищої освіти на освітньо-професійну 

програму було попередньо призупинено і здійснено випуск; 

 – результати моніторингу реалізації освітньо-професійної програми 

свідчать про низький рівень зацікавленості у програмі внутрішніх та 

зовнішніх стейкхолдерів (негативні відгуки здобувачів фахової передвищої 

освіти/випускників, негативні відгуки роботодавців, у яких працюють 

випускники тощо);  

– відсутність необхідного кадрового, інформаційного та навчально-

методичного, матеріально-технічного забезпечення;  

– у результаті змін у нормативних документах (стандартах фахової 

передвищої освіти тощо), що унеможливлюють реалізацію програми; 

– збитковість програми у сукупності з іншими факторами;  

– відсутність набору здобувачів фахової передвищої освіти на програму 

протягом 2-х навчальних років поспіль; 

Рішення про виключення освітньо-професійної програми з числа ОПП, 

що реалізуються, приймає Вчена рада Інституту за рекомендацією 

Педагогічної ради коледжу. 
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1. ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

1 - Загальна характеристика 

 
Повна назва 

закладу фахової 

передвищої освіти 

Структурний підрозділ "Фаховий коледж економіки та 

інформаційних технологій" Приватного акціонерного 

товариства "Приватний вищий навчальний заклад 

"Запорізький інститут економіки та інформаційних 

технологій" 

 

Освітньо‐ 
професійний 

ступінь 

Вказується ступінь фахової передвищої освіти 

Фаховий молодший̆ бакалавр 

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 туризму. 

Професійна 

кваліфікація 

Професійна кваліфікація вказується у разі присвоєння. 

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: 

Туризм 

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. 

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). 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії 

освітньої     

програми 

Вказується термін дії освітньої програми до її 

наступного планового оновлення. Цей термін не може 

перевищувати періоду акредитації. 

Інтернет‐адреса 

постійного 

розміщення 

освітньо‐професійної 

програми 

 

https://www.zieit.edu.ua/ 

 

 

2 - Мета освітньої 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) 

 

 

 

https://www.zieit.edu.ua/


3 - Характеристика освітньої 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). 

Опис предметної 

області  

Об’єкт:  

Ціль навчання:  

Теоретичний зміст предметної області:  

Методи, методики та технології:  

Інструменти та обладнання:  

4-Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Стисло вказуються види економічної діяльності, 

професійні назви робіт. 

Можливості професійної сертифікації.  

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 Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 

457 (зі змінами) Згідно з класифікатором професій ДК 

003:2010: 

- зазначається сфера дії (секція, розділ, група, клас). 

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) : 

-  зазначається назва професії. 

 



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 100‐бальною 

шкалою, 4‐бальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») тощо. 

6 – Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

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 (фахові) 

компетентності (ФК) 

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. 

7 – 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. 



8 – Ресурсне забезпечення реалізації освітньо‐професійної 

програми 

 

Кадрове 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики кадрового 

забезпечення, залученого до реалізації ОПП з урахуванням 

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». 

 

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». 

9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перелік освітніх компонентів і логічна послідовність їх виконання 

 

2.1. Перелік освітніх компонентів ОПП 

 
Код ОК Освітні компоненти ОПП (навчальні дисципліни, курсові 

проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота тощо) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові освітні компоненти ОПП 

Обов’язкові освітні компоненти, що формують загальні компетентності 

ОК1
. 

   

ОК2
. 

   

ОК3
. 

   

• • •    

Обов’язкові освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності 

ОК..    

    

… Практична підготовка   

…    

… Атестація здобувачів фахової передвищої освіти   

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  

Вибіркові освітні компоненти ОПП (за вибором здобувача фахової передвищої освіти) 

Вибірковий блок 1 (за наявності) 

ВК 1.1.    

ВК1.2.    

ВК 1.3.    

Вибірковий блок 2 (за наявності) 

ВК 2.1.    

ВК2.2.    

ВК 2.3.    

• •• 

Загальний обсяг вибіркових компонент:  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

 

2.2. 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. 

3. 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. 

Наприклад: Атестація здобувачів фахової передвищої освіти ОПП (назва), 

спеціальності (шифр, найменування) здійснюється у формі кваліфікаційного іспиту. 

Кваліфікаційний іспит спрямований на перевірку досягнень результатів навчання, 

визначених стандартом та ОПП. Заклад фахової передвищої освіти на підставі 



рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка продемонструвала 

відповідність результатів навчання вимогам ОПП, освітньо‐професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра та присвоює кваліфікацію (зазначити кваліфікацію). 

Особі, яка успішно виконала відповідну ОПП, видають диплом фахового молодшого 

бакалавра. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

4. 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. 

5. Вимоги професійних стандартів (за наявності) 

Вказують повну назву Професійного стандарту, його реквізит. 

 

6. Матриця відповідності компетентностей випускника 

компонентам освітньо-професійної програми 
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ЗК1   • •    • 

ЗК2 •   • • • • • 

ЗКЗ • •    •   

• ••         

ФК1 •  •  •  • • 

ФК2 • •  • • • • • 
ФКЗ • •  • • • • • 

 
 

7. Матриця відповідності результатів навчання освітнім 

компонентам освітньо-професійної програми 
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К

1
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ПРН1 • • • • • • • • 

ПРН 2 • • • • • • • • 

... • •  •  •  • 

ПРНк •   •  • • • 
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