


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення про порядок розроблення та реалізацію освітньо-

професійних  програм у Новокаховському приладобудівному фаховому коледжі 

(далі – Положення) визначає порядок розроблення, затвердження, моніторинг 

та перегляд освітньо-професійних програм у Новокаховському 

приладобудівному фаховому коледжі (далі  Фаховий коледж).  

1.2 Положення розроблено відповідно до Закону України «Про фахову 

передвищу  освіту» від 20.03.2020 № 2745-VIII,  Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 (зі змінами і доповненнями), 

Положення про організацію освітнього процесу у Новокаховському 

приладобудівному фаховому коледжі. 

1.3 Освітня діяльність – діяльність закладів освіти, що спрямована на 

організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній 

та/або неформальній освіті.  

1.4 Освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, 

спрямованих на розвиток здобувачів освіти.  

1.5 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 освіти. 

1.6 Порядок розроблення освітньо-професійних програм регламентовано 

Методичними рекомендаціями щодо розроблення стандартів фахової 

передвищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 13.07.2020 р. № 918.  

1.7 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. 

1.8 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.  

1.9 Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (програмних результатів навчання) відповідно до стандартів 

фахової передвищої освіти, що засвідчується відповідним документом про 

освіту. 

1.10 Гарант освітньої-професійної програми – педагогічний або науково-

педагогічний працівник, який працює в Фаховому коледжі за основним місцем 

роботи, має кваліфікацію відповідно до спеціальності. Призначення, права та 



1 
 

обов’язки гаранта освітньо-професійної програми відносяться до автономії 

закладу освіти.  Цей працівник/працівниця може виступати гарантом лише 

однієї освітньо-професійної програми.  

Вимоги щодо кваліфікації гаранта освітньо-професійної програми 

визначаються Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 

закладів освіти. Гарант освітньо-професійної програми несе персональну 

відповідальність за забезпечення якості навчання за освітньо-професійною 

програмою, своєчасне надання інформації з моніторингу програми, її 

акредитацію та конкурентоздатність. Призначення гарантів освітньо-

професійних програм здійснюється наказом директора Фахового коледжу.  

 

2.  УМОВИ ФОРМУВАННЯ РОБОЧИХ ГРУП 

 

2.1 Розробку, впровадження та реалізацію освітньо-професійних програм і 

навчальних планів спеціальностей здійснюють відповідні проєктні групи та 

групи забезпечення .  

2.2 Проєктна група створюється з метою проведення ліцензування 

освітньо–професійної програми за спеціальністю.  

2.3 Проєктна група – група науково-педагогічних або педагогічних 

працівників, які відповідальні за започаткування освітньої діяльності за 

спеціальністю на певному рівні фахової передвищої освіти і відповідають 

кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами. Проєктна група 

затверджується наказом директора Фахового коледжу.  

2.4 Проєктна група повинна складатися з науково-педагогічних або 

педагогічних працівників, які працюють в Фаховому коледжі за основним 

місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять 

(входили) до жодної проєктної (робочої) групи Фахового коледжу у поточному 

семестрі.  

2.5 Керівником проєктної групи призначається один з її членів, який має 

стаж науково-педагогічної та/або педагогічної роботи не менш як п’ять років 

для освітнього ступеню фахового молодшого бакалавра. Керівник проєктної 

(робочої) групи не може в поточному навчальному році одночасно керувати 

іншими проєктними (робочими) групами.  

2.6 Група забезпечення освітньо-професійної програми створюється з 

метою впровадження освітньо-професійної програми відповідних 

спеціальностей.  

2.7 Група забезпечення освітньо-професійної програми – група науково-

педагогічних та/або педагогічних працівників, які відповідальні за 

впровадження освітньо-професійної програми в межах ліцензованої 

спеціальності і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним 

Ліцензійними умовами.  
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3. ФУНКЦІЇ РОБОЧИХ ГРУП 

3.1 Розробка профілю освітньо-професійної програми (опис мети 

програми, характеристик програми, програмних результатів навчання, переліку 

компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти тощо).  

3.2 Розробка навчального плану та інших нормативних документів, які 

організаційно супроводжують процес підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти за відповідною освітньо-професійною програмою. 

3.3 Проведення аналізу матеріально-технічного й інформаційного 

забезпечення освітньо-професійної програми необхідними ресурсами 

(підручники, навчальні посібники, довідкова література, фахові періодичні 

видання, електронні видання);  

3.4 Проведення аналізу актуальності освітньо-професійної програми, її 

оновлення з урахуванням пропозицій стейкхолдерів; 

3.5 Підготовка та проходження процедури зовнішнього оцінювання 

освітньої програми (акредитація, ліцензування);  

3.6 Внесення пропозицій на розгляд педагогічної ради Фахового коледжу 

щодо затвердження або оновлення освітньо-професійної програми, навчального 

плану за відповідною спеціальністю (спеціалізацією);  

3.7 Розміщення інформації про освітньо-професійну програму (проєкту 

освітньо-професійної програми) на офіційному сайті Фахового коледжу.  

3.8 Перегляд та оновлення освітньо-професійних програм, які 

здійснюються проєктними групами, з урахуванням періоду акредитації 

освітньо-професійної програми, вимог державних стандартів фахової 

передвищої освіти, професійних стандартів, висновків та пропозицій 

роботодавців при оцінці актуальності освітньо-професійної програми, її цілей, 

програмних результатів, компетентностей, а також з урахуванням Концепції 

розвитку Фахового коледжу. 

Рішення щодо затвердження відповідних змін в описі освітньо-професійної 

програми та в навчальному плані приймається випусковими цикловими 

комісіями  Фахового коледжу.  

Внесені коригування, за необхідності, оформлюються окремим додатком 

до освітньо-професійної програми. 

Відповідальність за високий професійний рівень науково-педагогічних та 

педагогічних працівників, які беруть участь у забезпеченні освітньо-

професійних програм, наявність необхідних інформаційних ресурсів, 

спеціалізованого обладнання і приміщень, об’єктивність і відкритість процесів 

оцінювання навчальних досягнень осіб, які навчаються, за відповідність 

процедур оцінювання спеціальності і рівню кваліфікації покладається на 

Фаховий коледж. Випускові циклові комісії як основний та базовий 

структурний підрозділ несуть повну відповідальність за реалізацію освітньо-

професійних програм, у яких вони задіяні. 
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4. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙИХ  ПРОГРАМ 

4.1 Освітньо-професійні програми розробляються з урахуванням загальних 

рекомендацій МОН України (обсяг кредитів ЄКТС, перелік компетентностей, 

програмні результати, форми атестації здобувачів освіти, вимоги до наявності 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти), вимог професійних 

стандартів (за наявності), рекомендацій стейкхолдерів, потреб ринку праці. За 

відсутності стандарту фахової предвищої освіти проєкт освітньо-професійної 

програми Фахового коледжу розробляється на основі проєкту стандарту 

фахової передвищої освіти і підлягає перегляду після його затвердження.  

4.2 Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра 

на основі профільної середньої освіти становить 120-180 кредитів ЄКТС.  

4.3 Навчальне навантаження здобувача фахової передвищої освіти денної 

форми, як правило, складає 60 кредитів ЄКТС у розрахунку на один 

академічний рік. Тривалість навчання за заочною формою навчання може 

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

відсотків.  

4.4 Мовою викладання та оцінювання за освітньо-професійними  

програмами у Фаховому коледжі є державна мова.  

4.5 Опис освітньо-професійної  програми включає: 

- профіль освітньо-професійної програми (загальна інформація, мета 

програми, характеристика програми, придатність випускників до 

працевлаштування та подальшого навчання, викладання та оцінювання, 

програмні компетентності, ресурсне забезпечення реалізації програми);  

- перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність;  

- структурно-логічну схему побудови освітньо-професійної  програми;  

- форму атестації здобувачів фахової передвищої освіти; 

- матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньо-професійної програми; 

- матрицю забезпечення програмних результатів. 

4.6 Освітньо-професійна  програма є підставою для розробки навчального 

плану, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, 

послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх 

обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. 

4.7 Освітньо-професійні програми Фахового коледжу орієнтовані на 

здобувача фахової передвищої освіти, створюють умови з формування 

індивідуальних траєкторій навчання та спрямовані на розширення можливостей 

особи щодо працевлаштування і до подальшого навчання з вищим рівнем 

автономності (рамка).  
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4.8 Під час розробки освітньо-професійних програм повинні бути 

забезпечені збалансованість, раціональне призначення кредитів, повнота 

документального, кадрового й інформаційного забезпечення освітньо-

професійної програми, здатність здобувачів опанувати окремі навчальні 

дисципліни (освітні компоненти), програму навчання відповідно до періоду 

навчання.  

4.9 Освітньо-професійна програма є офіційним документом Фахового 

коледжу. З метою набуття статусу освітньо-професійна програма підлягає 

обов’язковій процедурі акредитації у відповідності до стандартів фахової 

передвищої освіти, спроможності виконати вимоги стандартів та досягти 

заявлених у програмі результатів навчання.  

4.10 Основні організаційні етапи розроблення й затвердження освітньо-

професійної програми:  

- підготовка проєкту наказу про призначення гаранта освітньо-професійної 

програми; 

- формування складу проєктної групи для розроблення освітньо-

професійної програми;  

- узгодження проєктною групою пропозицій щодо формування мети 

освітньо-професійної програми, її назви, характеристики, програмних 

компетенцій;  

- надання гарантом освітньої програми розроблений проєкт освітньо-

професійної програми на обговорення випусковій цикловій комісії;  

- надання випусковою цикловою комісією пропозиції щодо проєкту 

освітньо-професійної програми з урахуванням особливостей фахової 

підготовки;  

4.11 Проєкт освітньо-професійної програми надається на розгляд 

педагогічної ради Фахового коледжу й затверджується наказом директора про 

введення у дію відповідної освітньо-професійної програми. 

 

5. АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

5.1 При акредитації освітньо-професійної програми Фаховий коледж подає 

до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти в 

електронному вигляді заяву та документи, що підтверджують відповідність 

освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою 

вимогам та критеріям, встановленим положенням про акредитацію освітньо-

професійних програм. 

5.2 Протягом двох місяців з дня подання заяви центральний орган 

виконавчої влади із забезпечення якості освіти за результатами акредитаційної 

експертизи приймає рішення про акредитацію, умовну (відкладену) 
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акредитацію чи про відмову в акредитації відповідної освітньо-професійної 

програми. 

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми виконується 

уповноваженою центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти державною установою за рахунок коштів Фахового коледжу. 

5.3 Рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми протягом 

трьох робочих днів з дня його прийняття вноситься до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. 

5.4 Рішення про акредитацію вперше за кожною акредитованою освітньо-

професійною програмою приймається строком на п’ять років, а при другій та 

наступних акредитаціях - строком на 10 років. Рішення про умовну 

(відкладену) акредитацію приймається строком на один рік. 

5.5 Підставами для підтвердження рішення про акредитацію є: 

- ліквідація, реорганізація, зміна найменування чи місце знаходження 

закладу фахової передвищої освіти; 

- зміни в переліку галузей знань, назв галузей знань та спеціальностей. 

Підтвердження рішення про акредитацію можливе після отримання 

відповідного рішення щодо ліцензії. 

5.6 Рішення про акредитацію, прийняте центральним органом виконавчої 

влади із забезпечення якості освіти, підтверджує відповідність освітньо-

професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою вимогам та 

критеріям акредитації і дає право на фінансування підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням.  

Заклади фахової передвищої освіти зобов’язані повідомляти центральний 

орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти про суттєві зміни в 

акредитованій освітньо-професійній програмі протягом одного місяця з дня 

прийняття рішення про внесення таких змін. Критерії віднесення змін до 

суттєвих та порядок подання повідомлення про суттєві зміни в акредитованій 

освітньо-професійній програмі визначаються положенням про акредитацію 

освітньо-професійних програм. 

5.7 У разі умовної (відкладеної) акредитації центральний орган виконавчої 

влади із забезпечення якості освіти здійснює постакредитаційний моніторинг 

закладу фахової передвищої освіти та освітньо-професійної програми у 

порядку, визначеному положенням про акредитацію освітньо-професійних 

програм. 

5.8 Підставою для анулювання рішення про акредитацію є  

- заява закладу фахової передвищої освіти про анулювання рішення про 

акредитацію; 

- виявлення недостовірних даних у документах, поданих закладом фахової 

передвищої освіти разом із заявою про акредитацію освітньо-професійної 

програми; 
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- прийняття центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки 

рішення про анулювання (або звуження) ліцензії або рішення про припинення 

провадження освітньої діяльності за певною спеціальністю (звуження ліцензії); 

- неподання закладом фахової передвищої освіти повідомлення про суттєві 

зміни в акредитованій освітньо-професійній програмі у встановлений цим 

Законом строк. 

5.9 Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти можуть бути 

акредитовані незалежними установами оцінювання та забезпечення якості 

фахової передвищої освіти, акредитованими центральним органом виконавчої 

влади із забезпечення якості освіти. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ Й ПЕРЕГЛЯДУ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ  ПРОГРАМ 

 

 6.1 Моніторинг освітньо-професійних програм здійснюється в розрізі 

відділень (далі - локальний) та загалом по Фаховому коледжу. Вимоги до 

моніторингу затверджуються директором.  

6.1.1 Локальний моніторинг здійснюється, як правило, членами групи 

забезпечення програми за участі випускових циклових комісій. 

Відповідальність за організацію і проведення локального моніторингу освітньо-

професійної програми покладається на її гаранта. Результати локального 

моніторингу не менш як один раз на рік обговорюються на засіданні випускової 

циклової комісії в присутності завідувача відділення та заступника директора з 

навчальної роботи. Звіти з локального моніторингу узагальнюються й 

подаються заступнику директора з навчальної роботи.  

6.1.2 Організація і здійснення моніторингу по Фаховому коледжу, метою 

якого є узагальнення та поширення кращих практик в межах закладу освіти, 

своєчасне виявлення негативних тенденцій, допомога у формуванні 

самоаналізів для акредитації програм покладається на заступника директора з 

навчальної роботи  Фахового коледжу, який готує аналітичні матеріали для 

педагогічної ради за звітами щодо локального моніторингу. Необхідною 

складовою моніторингів є опитування здобувачів освіти, випускників, фахівців 

з виробництв і потенційних роботодавців щодо якості освітньо-професійної 

програми, її компонентів, організації і забезпечення освітнього процесу 

викладацьким складом.  

6.2 Основними підставами щодо зміни та/або закриття освітньо-

професійних програм є:  

- відсутність контингенту здобувачів освіти;  

- зміни у нормативних документах, які регулюють питання змісту освіти за 

відповідним рівнем та/або спеціальністю, у тому числі прийняття нових 

освітніх та професійних стандартів; 
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