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1. Загальні положення 

1.1. Дане Положення про освітні (освітньо-професійні) програми 

Відокремленого структурного підрозділу «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» 

(далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, Положення про Відокремлений структурний 

підрозділ «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя» (ВСП «ТФК ТНТУ»), нормативних 

документів ВСП «ТФК ТНТУ», Методичних рекомендацій щодо розроблення 

стандартів вищої та фахової передвищої освіти, затверджених МОН України. 

1.2. Положення є невід’ємною складовою системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти ВСП «ТФК ТНТУ» та регулює порядок розроблення, 

затвердження, моніторингу та припинення освітніх (освітньо-професійних) 

програм у ВСП «ТФК ТНТУ». 

1.3. Освітня (освітньо-професійна) програма – єдиний комплекс освітніх 

компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою 

програмою результатів навчання і визначених компетентностей, що дає право на 

отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) 

кваліфікації (кваліфікацій). 

1.4. Освітня (освітньо-професійна) програма (одна або декілька) 

розробляється та реалізовується ВСП «ТФК ТНТУ» в межах ліцензованої 

спеціальності на рівні фахової передвищої або відповідному рівні вищої освіти з 

урахуванням вимог до рівня фахової передвищої або вищої освіти, встановлених 

Національною рамкою кваліфікацій, професійними стандартами (за їх наявності) 

та стандартами фахової передвищої або вищої освіти. 

1.5. При розробці освітніх (освітньо-професійних) програм обов’язковим є 

забезпечення можливості вибору студентом навчальних дисциплін у межах, 

передбачених робочим навчальним планом, в обсязі не менше як 25 відсотків 

загальної кількості кредитів, передбачених для даного рівня вищої освіти та 10 

відсотків загальної кількості кредитів, передбачених для рівня фахової 

передвищої освіти. 

1.6. Обсяг освітньої (освітньо-професійної) програми початкового 

(короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти визначається 

Законом України «Про вищу освіту» та стандартом вищої освіти відповідної 

спеціальності. Обсяг освітньої (освітньо-професійної) програми рівня фахової 

передвищої освіти визначається Законом України «Про фахову передвищу 

освіту» стандартом фахової передвищої освіти відповідної спеціальності. 

1.7. Освітня (освітньо-професійна) програма має передбачати досягнення 

здобувачами вищої (фахової передвищої) освіти результатів навчання 

(компетентностей), визначених відповідним Стандартом вищої (фхової 

передвищої) освіти (за нявності). 
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1.8. Вимоги до освітньої (освітньо-професійної) програми визначаються 

стандартами вищої (фахової передвищої) освіти та Законами України «Про вищу 

освіту», «Фахову передвищу освіту». 

1.9. Розроблення та впровадження освітньої (освітньо-професійної) 

програми здійснюється проєктною (робочою) групою. Супроводження, 

моніторинг, корегування освітньої (освітньо-професійної) програми 

здійснюється групою забезпечення. 

1.10. Проектна (робоча) група – визначена наказом ВСП «ТФК ТНТУ» 

група педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, які відповідальні 

за розроблення та впровадження освітньої (освітньо-професійної) програми за 

спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти або на початковому (короткий 

цикл) чи першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, Склад, кваліфікація 

членів проектної (робочої) групи повинні відповідати Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності на рівні вищої або фахової передвищої освіти. 

1.11. Проектна (робоча) група повинна складатися з педагогічних та/або 

науково-педагогічних працівників, які працюють у ВСП «ТФК ТНТУ» за 

основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і не 

входять (входили) до жодної проектної групи ВСП «ТФК ТНТУ» в поточному 

семестрі (крім проектної (робочої) групи з цієї ж спеціальності). 

1.12. У складі проектної (робочої) групи спеціальності у сфері фахової 

передвищої освіти повинно бути не менше трьох педагогічних працівників, які 

працюють у ВСП «ТФК ТНТУ» за основним місцем роботи, мають кваліфікацію 

відповідно до спеціальності та вищу педагогічну категорію. Відповідність 

спеціальності визначається згідно з документами про вищу освіту або про 

науковий ступінь, або наявність у більш як половини складу проектної (робочої) 

групи досвіду практичної роботи за відповідною спеціальністю не менше п’яти 

років, у тому числі педагогічної чи науково-педагогічної діяльності. 

1.13. Проектна група у сфері вищої освіти повинна складатися з не менше 

трьох педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, які працюють у 

ВСП «ТФК ТНТУ» за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно 

до спеціальності і не входять (входили) до жодної проектної групи ВСП «ТФК 

ТНТУ» або іншого закладу освіти в поточному семестрі (крім проектної групи з 

цієї ж спеціальності у ВСП «ТФК ТНТУ»). Для спеціальності освітнього ступеня 

бакалавра у складі проектної групи повинні бути не менш як три особи, які мають 

науковий ступінь та/або вчене звання. 

1.14. Керівником проектної групи для спеціальності освітнього ступеня 

бакалавра призначається один з її членів, який має науковий ступінь і стаж 

науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як п’ять років. Вимогою 

до керівника проектної групи у сфері вищої освіти є наявність в нього не менше 

однієї статті у періодичному виданні, яке включене до однієї з наукометричних 

баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection. 

1.15. Група забезпечення спеціальності – група педагогічних, науково-

педагогічних працівників, для яких ВСП «ТФК ТНТУ» є основним місцем 

роботи і які відповідають за виконання освітніх (освітньо-професійних) програм 
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за спеціальністю на певних рівнях вищої та рівні фахової передвищої освіти, 

особисто беруть участь в освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним 

вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. 

1.16. Група забезпечення спеціальності повинна складатися з педагогічних, 

науково-педагогічних працівників, які не входять (входили) до жодної групи 

забезпечення ВСП «ТФК ТНТУ» або іншого закладу освіти в поточному 

семестрі. 

1.17. Для спеціальності освітнього ступеня бакалавра частка тих, хто має 

науковий ступінь та/або вчене звання, має становити не менше 50 відсотків, при 

цьому частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора має становити не менше 10 відсотків загальної кількості членів групи 

забезпечення. 

1.18. Кількість членів групи забезпечення для освітнього ступеня 

бакалавра є достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше 30 

здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної 

спеціальності (для дистанційної форми навчання не більше 60 здобувачів). 

1.19. Гарант освітньої програми – педагогічний (науково-педагогічний) 

працівник з членів проектної (робочої) групи відповідної спеціальності, який 

визначається за наказом директора ВСП «ТФК ТНТУ» відповідальним за 

реалізацію освітньої (освітньо-професійної) програми спеціальності початкового 

(короткого циклу) чи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. За 

відсутності відповідного наказу гарантом освітньої (освітньо-професійної) 

програми вважається керівник відповідної проектної групи. 

2. Порядок розроблення і введення в дію освітньої (освітньо-

професійної) програми 

2.1. Випускова циклова комісія ініціює розроблення освітньої (освітньо-

професійної) програми і формує проектну (робочу) групу. 

2.2. До складу проектної (робочої) групи можуть залучатися за згодою 

представники роботодавців та здобувачів освіти, що навчаються на старших 

курсах цієї спеціальності, та за потреби можуть бути залучені педагогічні або 

науково-педагогічні працівники інших циклових комісій ВСП «ТФК ТНТУ». 

2.3. Склад проектної (робочої) групи з розробки освітньої (освітньо-

професійної) програми відповідної спеціальності затверджується наказом 

директора ВСП «ТФК ТНТУ» за поданням заступника директора з навчальної 

роботи. 

2.4. Проектна (робоча) група: 

2.4.1. проводить аналіз актуальності освітньої програми (аналіз ринку 

освітніх послуг і ринку праці, на який орієнтована ця програма, можливостей 

майбутнього працевлаштування здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, 

здійснює оцінку кадрового, організаційного, навчально-методичного, 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу 

(тощо); 
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2.4.2. визначає цілі освітньої (освітньо-професійної) програми, що мають 

узгоджуватися з місією та стратегією ВСП «ТФК ТНТУ», її унікальність й 

інноваційність, галузеві і регіональні особливості змісту освітньої (освітньо-

професійної) програми, що надає їй необхідні конкурентні переваги під час 

позиціонування на ринку освітніх послуг; 

2.4.3. обговорює назву та зміст майбутньої освітньої (освітньо-

професійної) програми на випусковій цикловій комісії із залученням фахівців з 

інших споріднених спеціальностей, роботодавців спеціальності, студентів 

старших курсів спеціальності та за змоги випускників; 

2.4.4. визначає перелік компетентностей фахівця, які необхідно 

сформувати в процесі підготовки за освітньою (освітньо-професійною) 

програмою за результатами аналізу, що мають складатися з загальних відповідно 

до стандарту фахової передвищої, вищої освіти та фахових компетентностей. 

2.4.5. визначає перелік запланованих результатів навчання: загальних - 

відповідно до стандарту фахової передвищої, вищої освіти; та фахових - 

відповідно до переліку визначених фахових компетентностей. 

2.4.6. розглядає проект освітньої (освітньо-професійної) програми на 

спільному засіданні з представниками роботодавців спеціальності і за потреби 

надає освітню (освітньо-професійну) програму зацікавленим фахівцям для 

погодження і підтримки започаткування відповідної освітньої (освітньо-

професійної) програми. 

2.4.7. складає освітню (освітньо-професійну) програму за встановленою 

формою для спеціальності фахової передвищої освіти (додаток 1) або 

спеціальності вищої освіти (додаток 2); 

2.4.8. аналізує відповідність освітньої (освітньо-професійної) програми 

вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у ВСП 

«ТФК ТНТУ». 

2.4.8. готує пакет документів для погодження освітньої (освітньо-

професійної) програми та її затвердження на засіданні педагогічної ради ВСП 

«ТФК ТНТУ» (освітню (освітньо-професійну) програму, витяг з протоколу 

засідання випускової циклової комісії, витяг з протоколу засідання методичної 

ради ВСП «ТФК ТНТУ», листи підтримки відкриття освітньої (освітньо-

професійної) програми потенційних замовників підготовки здобувачів фахової 

передвищої, вищої освіти). 

2.5. Рішення про відкриття освітньої (освітньо-професійної) програми 

ухвалюється педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ» та вводиться в дію наказом 

директора ВСП «ТФК ТНТУ». 

2.6. На підставі освітньої програми випускова циклова комісія розробляє 

навчальний план для відповідної освітньої (освітньо-професійної) програми 

3. Реалізація освітньої (освітньо-професійної) програми 

3.1. Реалізацію освітньої (освітньо-професійної) програми здійснює група 

забезпечення спеціальності та гарант освітньої програми (при реалізації 
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освітньої (освітньо-професійної) програми відповідного рівня вищої освіти). 

3.2. Керівник проектної (робочої) групи та голова випускової циклової 

комісії відповідають за оприлюднення інформації про освітню (освітньо-

професійну) програму на офіційному сайті ВСП «ТФК ТНТУ», доведення 

інформації про цю програму до відома потенційних замовників, проведення 

профорієнтаційної роботи та набір на навчання здобувачів фахової перевищої, 

вищої освіти. При реалізації освітньої (освітньо-професійної) програми 

відповідного рівня вищої освіти така відповідальність покладається також на 

гаранта освітньої (освітньо-професійної) програми. 

3.3. Група забезпечення спеціальності під час провадження освітньої 

діяльності за освітньою (освітньо-професійною) програмою: 

3.3.1. здійснює аналіз забезпечення освітньої (освітньо-професійної) 

програми необхідними інформаційними ресурсами, навчально-методичними 

матеріалами, устаткуванням, обладнанням, технічними засобами навчання тощо; 

3.3.2. спільно з адміністратором ЄДЕБО, помічником директора з кадрової 

роботи ВСП «ТФК ТНТУ» та завідувачами відділень забезпечують актуальність 

внесеної інформації в ЄДЕБО та на веб-сайті ВСП «ТФК ТНТУ» стосовно 

кадрового та матеріально-технічного забезпечення освітньої (освітньо-

професійної) програми; 

3.3.3. приймає участь у періодичному перегляді освітньої (освітньо-

професійної) програми з урахуванням пропозицій стейкхолдерів, здобувачів 

освіти, представників студентського самоврядування а також з урахуванням 

тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці. 

3.3.4. за необхідністю вносить зміни до освітньої (освітньо-професійної) 

програми, навчальних планів та іншої навчально-методичної документації, що 

організаційно супроводжують процес підготовки здобувачів освіти за 

відповідною освітньою (освітньо-професійною) програмою. 

3.4. Початком реалізації освітньої (освітньо-професійної) програми є набір 

здобувачів освіти. Відповідальними за набір на освітню (освітньо-професійну) 

програму в першу чергу є голова випускової циклової комісії та група 

забезпечення спеціальності а також гарант освітньої (освітньо-професійної) 

програми (при реалізації освітньої (освітньо-професійної) програми 

відповідного рівня вищої освіти). 

3.5. Голова випускової циклової комісії та завідувач відділення 

здійснюють керівну і наглядову функцію за діяльністю проектних (робочих) 

груп, відповідають за повну та якісну реалізацію покладених на проектну 

(робочу) групу функцій. 

3.6. Гарант (при реалізації освітньої (освітньо-професійної) програми 

відповідного рівня вищої освіти) та група забезпечення освітньої (освітньо-

професійної) програми несуть відповідальність за якість реалізації освітніх 

компонент освітньої (освітньо-професійної) програми.  
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4. Моніторинг та удосконалення освітніх (освітньо-професійних) 

програм 

4.1. Процес реалізації освітньої (освітньо-професійної) програми включає 

її моніторинг та перегляд з метою удосконалення, що передбачає часткове 

оновлення або модернізацію змісту освітньої (освітньо-професійної) програми. 

4.2. Для підвищення якості освітньої діяльності ВСП «ТФК ТНТУ», 

забезпечення відповідності освітньої (освітньо-професійної) програми цілям, 

очікуванням, потребам учасників освітнього процесу, проводиться щорічна 

процедура моніторингу та (за потреби) удосконалення освітньої програми. 

4.3. Моніторинг та удосконалення освітньої (освітньо-професійної) 

програми ВСП «ТФК ТНТУ» при її реалізації організовує керівник групи 

забезпечення спеціальності (голова випускової циклової комісії). Також до 

участі в моніторингу можуть бути залучені експерти, професіонали-практики, 

здобувачі освіти та стейкхолдери. 

4.4. Моніторинг освітньої (освітньо-професійної) програми передбачає: 

4.4.1. щорічне опитування учасників освітнього процесу, які задіяні в її 

реалізації (здобувачі освіти, педагогічні та науково-педагогічні працівники); 

4.4.2. опитування випускників, роботодавців та інших зовнішніх 

стейкхолдерів;  

4.4.3. перевірку залишкових знань здобувачів освіти, тощо. 

4.5. Оновлення освітньої (освітньо-професійної) програми передбачає 

внесення часткових змін до структурних елементів освітньої (освітньо-

професійної) програми, окрім пунктів, що стосуються особливостей освітньої 

(освітньо-професійної) програми, її цілей і програмних результатів навчання. 

Таке оновлення освітньої (освітньо-професійної) програми не передбачає її 

перезатвердження. 

4.6. Підставами для оновлення освітньої (освітньо-професійної) програми 

є: 

4.6.1. результати моніторингу; 

4.6.2. пропозиції учасників освітнього процесу, які задіяні в реалізації 

освітньої (освітньо-професійної) програми; 

4.6.3. пропозиції випускників, роботодавців та інших зовнішніх 

стейкхолдерів; 

4.6.4. результати внутрішнього оцінювання якості освітньої (освітньо-

професійної) програми, тощо. 

4.7. Модернізація освітньої (освітньо-професійної) програми передбачає 

внесення змін до змісту освітньої (освітньо-професійної) програми, умов її 

реалізації, цілей освітньої (освітньо-професійної) програми та/або програмних 

результатів навчання тощо. Зміна назви освітньої програми також є її 

модернізацією. Модернізована освітня (освітньо-професійна) програма 

проходить затвердження в порядку, визначеному цим Положенням. 
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4.8. Підставами для модернізації освітньої (освітньо-професійної) 

програми є: 

4.8.1. незадовільні результати моніторингу освітньої (освітньо-

професійної) програми; 

4.8.2. негативна динаміка набору здобувачів освіти на навчання за цією 

освітньою (освітньо-професійною) програмою; 

4.8.3. висновки про недостатньо високу якість освітньої (освітньо-

професійної) програми за результатами її внутрішнього оцінювання; 

4.8.4. пропозиції стейкхолдерів щодо необхідності врахування змін на 

ринку освітніх послуг та/або на ринку праці; 

4.8.5. затвердження (оновлення) Стандарту фахової передвищої, вищої 

освіти за спеціальністю, до якої належить освітня (освітньо-професійна) 

програма; 

4.8.6. зміни у законодавстві, у зовнішніх нормативних документах, що 

регулюють провадження освітньої діяльності. 

4.9. Методична рада ВСП «ТФК ТНТУ» погоджує оновлену або 

модернізовану освітню (освітньо-професійну) програму, про що виносить 

відповідне рішення. Зміни вносяться до відповідних структурних елементів 

освітньої (освітньо-професійної) програми, а до опису освітньої (освітньо-

професійної) програми додається додаток, в якому зазначають внесені зміни. 

4.10. Внесення змін в опис освітньої (освітньо-професійної) програми є 

допустимим за умови не більше 25% від її загального обсягу за весь період дії 

освітньої (освітньо-професійної) програми. За інших умов передбачено 

процедуру перезатвердження з розробкою нової редакції освітньої (освітньо-

професійної) програми. Процедура перезатвердження освітньої (освітньо-

професійної) програми аналогічна процедурі її затвердження, яка приведена у 

розділі 2. 

4.11. Про будь-які зміни у освітній (освітньо-професійній) програмі 

інформуються усі зацікавлені сторони через офіційну веб-сторінку ВСП «ТФК 

ТНТУ» чи іншими доступними способами. 

5. Закриття, призупинення освітньої (освітньо-професійної) програми 

5.1. Освітня (освітньо-професійна) програма, що реалізується у ВСП «ТФК 

ТНТУ», може бути призупинена або закрита за таких умов: 

5.1.1. у разі відсутності набору здобувачів освіти на навчання за освітньою 

(освітньо-професійною) програмою протягом 2 навчальних років; 

5.1.2. при створенні нової освітньої (освітньо-професійної) програми на 

базі існуючої. 

5.2. При зміні у нормативних документах, що регулюють питання змісту 

освіти за відповідною спеціальністю, у тому числі прийняття нових освітніх та 

професійних стандартів фахової перед вищої, вищої освіти освітня (освітньо-

професійна) програма, що реалізується у ВСП «ТФК ТНТУ», приводиться у 
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відповідність до затверджених документів. 

5.3. При приведенні діючої у ВСП «ТФК ТНТУ» освітньої (освітньо-

професійної) програми до вимог нормативних документів згідно з п.5.2. цього 

Положення освітня (освітньо-професійна) програма розробляється і проходить 

затвердження як нова, а за освітньою (освітньо-професійною) програмою, що 

реалізувалася до запровадження  нових нормативних документів, припиняється 

набір здобувачів освіти на навчання. Після завершення навчання здобувачів 

освіти на останньому курсі (році), освітня (освітньо-професійна) програма 

вилучається з переліку освітніх (освітньо-професійних) програм, що 

реалізуються у ВСП «ТФК ТНТУ». 

5.4. Рішення про призупинення реалізації освітньої (освітньо-професійної) 

програми приймається на засідання педагогічної ради ВСП «ТФК ТНТУ».  

5.5. У разі призупинення чи закриття освітньої (освітньо-професійної) 

програми припиняється прийом на навчання на цю програму, а студенти, що 

навчаються за цією освітньою (освітньо-професійною) програмою, завершують 

навчання. 

5.6. Освітня (освітньо-професійна) програма закривається, якщо в 

результаті будь-якої з процедур зовнішнього або внутрішнього оцінювання 

якості освітньої (освітньо-професійної) програми отримано висновки про низьку 

якість реалізованої освітньої (освітньо-професійної) програми. 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Відомості про освітні (освітньо-професійні) програми розміщуються 

на сайті ВСП «ТФК ТНТУ». 

6.2. Відповідальними за повноту й своєчасність розміщення інформації про 

освітню (освітньо-професійну) програму на сайті ВСП «ТФК ТНТУ» є голова 

випускової циклової комісії та завідувач відділення. 

6.3. Відповідальними за формування і зберігання паперових версій 

освітньої (освітньо-професійної) програми є голова випускової циклової комісії 

та завідувач відділення. 

6.4. Дане Положення, зміни та доповнення до цього Положення вступають 

в дію з моменту затвердження їх педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ» та 

введенням в дію наказом директора ВСП «ТФК ТНТУ». 
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Додаток 1. 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ВСП «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ 

КОЛЕДЖ  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА 

ПУЛЮЯ» 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«НАЗВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ» 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  

за спеціальністю: номер і назва спеціальності 

галузі знань: номер і назва галузі знань 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Педагогічною радою  

ВСП «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» 

протокол № __ від «___» _______ 202_р. 

 

Освітньо-професійна програма вводиться в 

дію з ___._________.202__ р. 
 

Директор ________ Володимир КАЛУШКА 
 

(наказ від «___» ________ 20__ р. № ___) 

 

 

 

 

Тернопіль-202_ 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

освітньо-професійної програми  
 
 
 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  номер і назва галузі знань 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ номер і назва спеціальності  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ 

СТУПІНЬ 

фаховий молодший бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО  

Цикловою комісією __________________________ 

____________________________________________ 
    (назва випускової циклової комісії) 

Протокол № ___ від «___» _________ 202_ р. 

 

 

СХВАЛЕНО  

Методичною радою  

ВСП «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» 

Протокол № __ від «___» ________ 202_ р. 
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Передмова 

 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі стандарту фахової 

передвищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від ___.______ 202_  № ____ «Про затвердження стандарту фахової передвищої 

освіти зі спеціальності номер і назва спеціальності освітньо-професійного 

ступеню «фаховий молодший бакалавр», введеного в дію з 202__/202__ 

навчального року. 

https://mon.gov.ua/_________ (приводяться дані про інтернет-адресу 

розміщення наказу про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за 

відповідною спеціальністю) 

 

У разі відсутності стандарту фахової передвищої освіти відповідної 

спеціальності зазначають інформацію щодо документів, на основі яких було 

розроблено відповідну ОПП 

 

Освітньо-професійна програма розроблена проектною групою ВСП 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» у складі: 

Голова проектної групи – ____________________________________ 

Члени проектної групи: 

1. ________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________. 
 

(приводяться дані про прізвище, ім’я по батькові членів проектної групи, зазначається 

інформація про наукові ступені, вчені звання, педагогічні категорії та педагогічні звання 

членів проектної групи; для здобувачів/випускників курс/період навчання, назва освітньо-

професійної програми) 

 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів (за наявності): 

1.  

2.  

3.  

 

(не менше двох осіб, що є провідними фахівцями академічної спільноти (науково-педагогічні, 

педагогічні працівники інших закладів вищої та фахової передвищої освіти, які здійснюють 

педагогічну діяльність у сфері освіти, що відповідає специфіці ОПП); професійного 

середовища (роботодавці, представники професійних спілок та асоціацій тощо), сфера 

діяльності яких відповідає специфіці ОПП, що рецензується. 
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І. ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ НАЗВА 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ НАЗВА (ЗА НАЯВНОСТІ) 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський 

фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» 

Освітньо-

професійний 

ступінь 

 

Фаховий молодший бакалавр 

Освітня 

кваліфікація 

Фаховий молодший бакалавр з _____________________ 

(освітня кваліфікація складається з інформації про 

здобутий особою освітньо-професійний ступінь фахової 

передвищої освіти, спеціальність та спеціалізацію (за 

наявності) 

 

Професійна(і) 

кваліфікація(ї) 

Вказується повна назва професійної кваліфікації (за 

наявності) мовою оригіналу, яка присуджується на основі 

успішного завершення даної освітньо-професійної програми 

У разі присудження професійної кваліфікації в ОПП подають 

стислий опис умов і порядку її присвоєння із посиланням на 

відповідний Професійний стандарт, орган, що його 

затвердив, та/або на законодавство, міжнародні угоди. 

 
Кваліфікація 

в дипломі 

Освітньо-професійний ступінь - фаховий молодший 
бакалавр. Спеціальність - шифр спеціальності та 

спеціальність. Спеціалізація – назва спеціалізації (за 
наявності). Освітньо-професійна програма – назва ОПП  

(Вказується кваліфікація, яка зазначається у дипломі) 
 

Рівень 

кваліфікації 

згідно з 

Національною 

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 (спеціалі-
зації). Не зазначаються слова: освітньо-професійна програ-
ма, база навчання, кваліфікація, не проставляються лапки. 
Наприклад: Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) 
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Обсяг 

кредитів 

ЄКТС, 

необхідний 

для здобуття 

ступеня 

фахового 

молодшого 

бакалавра 

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

Наявність 

акредитації 

Вказується інформація про акредитацію ОПП 
(реєстраційний номер і дата акредитаційного 
сертифіката/рішення (сертифікатів/рішень), найменування 
органу (органів) акредитації), період акредитації (термін дії 
сертифіката про акредитацію). Інформація подається у 
випадку наявності акредитації ОПП. 

У випадку наявності переоформленого сертифіката про 
акредитацію спеціальності (ОПП) за освітньо-
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на 
сертифікат про акредитацію ОПП у сфері фахової 

передвищої освіти, вноситься інформація щодо такого 
сертифіката (реєстраційний номер і дата акредитаційного 
сертифіката/рішення (сертифікатів/рішень), найменування 
органу (органів) акредитації), термін дії сертифіката про 
акредитацію). 

У випадку, якщо програма не акредитована, вказується 

строк, коли передбачається акредитація ОПП. Наприклад: 

ОПП неакредитована. Акредитацію ОПП передбачено у 

_____ навчальному році або не передбачається. 

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 ВСП «ТФК ТНТУ» для відповідної ОПП (у разі 

наявності). 

Мова(и) 

викладання 

українська 
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Інтернет-

адреса 

постійного 

розміщення 

опису 

освітньо-

професійної 

програми 

 

Вказується адреса сторінки даної освітньо-професійної 

програми на сайті ВСП «ТФК ТНТУ» 

2 – Мета освітньо-професійної програми 

Чітке та стисле формулювання цілей, які відповідають цілям та стратегії 

закладу освіти та визначаються з урахуванням позицій і потреб 

заінтересованих сторін, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці (в 

одному - двох реченнях) 

3 - Характеристика освітньо-професійної програми 

Опис 

предметної 

області 

Об’єкт 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).  

Особливості 

програми 

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). 
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4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлашту-

вання 

Коротко вказуються види економічної діяльності, 
професійні назви робіт з вимогами чинного Класифікатора 
професій України (ДК 003: 2010). Можливості професійної 
сертифікації.  

Наприклад (для спеціальності 013 Початкова освіта): 

Фаховий молодший бакалавр (або фахівець) підготовлений 
до виконання робіт в галузі економіки за Національним 
класифікатором України «Класифікація видів економічної 
діяльності ДК 009:2010», затвердженим і введеним в дію 
наказом Держспожив- стандарту України від 11.10.2010 № 
457 (зі змінами) 
Секція Р Освіта 
Розділ 85 Освіта 
Група 85.2 Початкова освіта 
Клас 85.20 Початкова освіта 
Фаховий молодший бакалавр (або фахівець) здатний займати 

первинні посади (орієнтовні) до професійних назв робіт за 
Національним класифікатором України «Класифікатор 
професій ДК 003:2010» 

Академічні 

права 

випускників 

Можливе продовження освіти за початковим рівнем 

(короткий цикл) або першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти та набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих, в тому числі післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Коротко (до 3-х рядків) описуються основні підходи, методи 

та технології, які використовуються в освітньо-професійній 

програмі. При формуванні методів викладання необхідно 

дотримуватись принципів студентоцентризму та 

академічної свободи. 

Обрані підходи викладання повинні сприяти досягненню цілей 

та програмних результатів навчання, вказаних у освітньо-

професійній програмі. 

Оцінювання Зазначається стислий опис основних методів оцінювання, 

що забезпечують вимірювання результатів навчання за 

ОПП. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання 

здобувачів фахової передвищої освіти повинні бути чіткими, 

зрозумілими, давати можливість встановити досягнення 

здобувачем фахової передвищої освіти результатів навчання 

для окремого освітнього компоненту та/або освітньо-

професійної програми в цілому.  

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 
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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 

За основу береться опис рівня фахової передвищої освіти, 

наведений у статті 7 Закону 2745, та стандарт фахової 

передвищої освіти відповідної спеціальності та 

конкретизуються із урахуванням особливостей цієї ОПП 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. ___________________________________________ 

ЗК2. ___________________________________________ 

ЗК … __________________________________________ 
 

Перелік загальних компетентностей корелюється з 

описом п’ятого кваліфікаційного рівня Національної 

рамки кваліфікацій (НРК). 

Виділяються: 

– компетентності, визначені Стандартом фахової 

передвищої освіти спеціальності (за наявності) та, за 

наявності, професійним стандартом; 

– компетентності, визначені ВСП «ТФК ТНТУ» 

(особливості цієї освітньо-професійної програми) 

Перелік загальних компетентностей має містити 8-10 

загальних компетентностей. 

Для освітньо-професійного рівня фахового молодшого 

бакалавра перелік загальних компетентностей включає: 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 

і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК1. ___________________________________________ 

СК2. ___________________________________________ 

СК … __________________________________________ 
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Перелік спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей має корелювати з описом п’ятого 

кваліфікаційного рівня НРК. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності варто 

формулювати як здатності випускника розв’язувати 

певні проблеми та задачі, отримувати певні результати, 

застосовувати у професійній діяльності певні теорії, 

інструменти та методи тощо. 

Стандарт фахової передвищої освіти (за наявності) 

визначає вимоги лише до спеціальних (фахових, 

предметних) компетентностей, які є спільними для всіх 

можливих освітньо-професійних програм в межах 

спеціальності. 

За необхідності, із врахуванням особливостей конкретної 

освітньої програми, рекомендується: формулювати 

описи додаткових до Стандарту (за наявності) 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей; 

деталізувати описи спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей відповідно до освітньої програми. 

Перелік спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей має містити 12-15 спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей. 

7 - Зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

РН1. __________________________________________________________ 

РН2. __________________________________________________________ 

РН3. __________________________________________________________ 

РН... __________________________________________________________ 
 

Результати навчання (РН) – знання, уміння, навички, способи мислення, 

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

спланувати, оцінити і виміряти, та які особа здатна продемонструвати 

після завершення освітньо-професійної програми (програмні результати 

навчання) або окремих освітніх компонентів. 

Результати навчання мають бути: 

- чіткими і однозначними, дозволяючи прозоро окреслити зміст вимог до 

здобувача фахової передвищої освіти; 

- діагностичними (результати навчання повинні мати об’єктивні ознаки 

їх досягнення чи недосягнення); 

- вимірюваними (має існувати спосіб та шкала для вимірювання 

досягнення результату прямими або непрямими методами рівнів досягнення 

складних результатів). 

Слід враховувати, що передбачені Стандартом фахової передвищої 

освіти (за наявності) результати навчання визначають нормативний зміст 

підготовки у межах спеціальності. Стандарт (за наявності) визначає вимоги 

лише до результатів навчання, які є спільними для всіх можливих освітніх 

програм в межах спеціальності. За необхідності, із врахуванням 
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особливостей конкретної освітньо-професійної програми, рекомендується: 

формулювати описи додаткових до Стандарту (за наявності) результатів 

навчання; деталізувати описи результатів навчання відповідно до освітньої 

програми. 

Загальна кількість становить 15-20 результатів навчання, які 

корелюються з визначеним переліком загальних і спеціальних (фахових, 

предметних) компетентностей. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації освітньо-професійної програми 

Кадрове 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики кадрового 

забезпечення, залученого до реалізації ОПП з урахуванням 

вимог Постанови КМУ від 30.12.2015 № 1187 зі змінами 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності». 

Приклад: Кадрове забезпечення освітньо-професійної 

програми складається з викладацького складу ЦК  _____ . 

До викладання окремих дисциплін залучений викладацький 

склад кафедри _________ ТНТУ відповідно до компетенції 

та досвіду науково-педагогічних працівників. Практико-

орієнтований характер освітньо-професійної програми 

передбачає участь фахівців-практиків, які відповідають 

спеціальності, за якою реалізується освітньо-професійна 

програма, що підсилює синергетичний зв’язок 

теоретичної та практичної підготовки. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики матеріально-

технічного забезпечення з урахуванням вимог Постанови 

КМУ від 30.12.2015 № 1187 зі змінами «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності» – коротка характеристика використання в 

освітньому процесі матеріальної бази і технічних 

ресурсів, необхідних для успішної реалізації освітньої 

програми, з урахуванням її мети та специфічних 

особливостей. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики інформаційного 

та навчально-методичного забезпечення з урахуванням 

вимог Постанови КМУ від 30.12.2015 № 1187 зі змінами 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» 

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 проекти, які 

передбачають включене навчання студентів тощо 
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Навчання 

іноземних 

здобувачів 

фахової 

передвищої 

освіти 

Умови та особливості освітньої програми в контексті 

навчання іноземних громадян 

 

ІІ. ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ І ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ 

ІІ.1. Перелік освітніх компонент освітньо-професійної програми 

 

№ п/п 

Компоненти освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, 

практики) 

Кредитів ЄКТС 

Форма 

підсум-

кового 

контрол

ю 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

1.1. Обов'язкові освітні компоненти, що формують загальні 

компетентності 

ОК01   залік 

ОК02   екзамен 

ОК03   залік 

…    

Всього за циклом    

1.2. Обов'язкові освітні компоненти, що формують спеціальні 

компетентності 

ОК…    

ОК…    

ОК…    

ОК…    

…    

…    

… Практична підготовка   

…    

… Атестація здобувачів фахової 

передвищої освіти 

  

Всього за циклом   

Загальний обсяг обов’язкових освітніх 

компонент 

  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

2.1. За вибором закладу освіти 

ВК01    
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ВК02    

ВК03    

….    

Всього за циклом    

2.2 За вибором здобувача освіти 

Блок 1 

ВК…    

ВК…    

ВК…    

…    

…    

Блок 2 

ВК…    

ВК…    

ВК…    

…    

…    

Всього за циклом    

Загальний обсяг вибіркових освітніх 

компонент 

  

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
  

 

Дані наводяться у табличній формі. Необхідно вказати всі обов’язкові та 

обсяг вибіркових компонентів освітньо-професійної програми (навчальні 

дисципліни, курсові роботи/проєкти, практики, атестаційні іспити, 

кваліфікаційну роботу/проєкт, єдиний державний кваліфікаційний іспит за 

спеціальністю тощо), заплановані на них кредити та форми підсумкового 

контролю. 

 

Під час складання навчального плану до затвердження в установленому 

порядку освітньої програми профільної середньої освіти потрібно керуватися 

цією освітньо-професійного програмою та наказом МОН від 01.06.2018 № 570 

«Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти 

закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі 

базової загальної середньої освіти». 

 

ІІ.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми 

 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонентів освітньо-

професійної програми. Дані рекомендується наводити у графічній формі. 
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ІІІ. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

Атестація здобувачів здійснюється у формах 

(поєднанні форм), з урахуванням стандартів фахової 

передвищої освіти зі спеціальностей (за наявності): 

- атестаційного екзамену; 

- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної 

роботи/проєкту; 

- єдиного державного кваліфікаційного іспиту (іспитів) 

за спеціальністю (якщо це передбачено рішенням 

Кабінету Міністрів України) 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи/проєкту 

Узагальнені вимоги до кваліфікаційної роботи/проєкту 

слід формулювати на основі визначеної інтегральної 

компетентності. 

Зазначаються специфічні особливості перевірки на 

наявність академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації та інших видів академічної 

недоброчесності. 

Кваліфікаційна робота/проєкт (якщо це передбачає 

Стандрт ФПО) має бути оприлюднена (-ний) на 

офіційному сайті ВСП «ТФК ТНТУ» або його 

підрозділу, або у репозитарії ТНТУ. 

Указуються, за наявності, вимоги щодо процедури 

та/або особливих умов проведення публічного захисту 

(демонстрації) роботи/проєкту 

 

Вимоги до 

атестаційного/ 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту (іспитів) 

(за наявності) 

Атестаційний іспит (іспити) має бути спрямований на 

перевірку досягнення результатів навчання, визначених 

Стандартом (за наявності) та освітньою програмою. 

Указуються, за наявності, вимоги щодо структури 

та/або особливих умов проведення атестаційного 

іспиту (іспитів). 

Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

(іспитів) встановлюються законодавством. 

 

ІV. ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової 

передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 

здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур 

забезпечення якості фахової передвищої освіти; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-

професійної програми; 



 23 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійної програми; 

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та 

послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої 

освіти; 

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання; 

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосування чесних і 

прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку 

персоналу; 

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки 

здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою; 

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації 

для ефективного управління освітньо-професійною програмою та іншою 

діяльністю закладу фахової передвищої освіти; 

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу фахової передвищої освіти та  

освітньо-професійну програму, умови і процедури присвоєння ступеня фахової 

передвищої освіти та кваліфікацій; 

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у 

тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної 

доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності; 

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти; 

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому 

процесі; 

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, 

установчими документами закладу фахової передвищої освіти або відповідно до 

них. 

Зазначають перелік процедур, визначених закладом фахової передвищої 

щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 

ОПП відповідно до частини 2 статті 17 Закону 2745. 
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V. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

…
 

О
К

 n
 

В
К

 1
 

В
К

 2
 

…
 

В
К

 m
 

ЗК 1   + +    + 

ЗК 2 +   + + + + + 

ЗК 3 + +    +   

…         

СК 1 +  +  +  + + 

СК 2 + +  + + + + + 

СК 3 + +  + + + + + 

…         
 
Примітки: ОК 1, ВК 1 – відповідно обов'язковий та вибірковий компоненти ОПП (визначено 

у переліку освітніх компонентів розділу 2); ЗК 1 - загальна компетентність; СК 1 - 
спеціальна компетентність; + - позначка означає, що певна компетентність 
забезпечується певним освітнім компонентом. 

Наводиться таблиця, що містить відповідність програмних 

компетентностей (загальних та спеціальних (фахових, предметних)), 

визначених за освітньо-професійною програмою, її освітнім компонентам. 

У заголовках рядків таблиці розташовується перелік загальних та 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, а в заголовках колонок – 

компоненти за освітньо-професійної програми (відповідно до п. ІІ.1 розділу ІІ 

програми). Слід враховувати, що одна й та сама компетентність часто 

вбудована в різні компоненти освітньо-професійної програми. 

 

VІ. Матриця відповідності результатів навчання освітнім компонентам 

освітньо-професійної програми 

 

 

О
К

 1
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…
 

О
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 n
 

В
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 1
 

В
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 2
 

…
 

В
К

 m
 

РН 1 + +  + +   + 

РН 2 +   + + +   

РН 3 +     +  + 

…  +  +  +  + 

РН к +   +    + 
 

Примітки: ОК 1, ВК 1 – відповідно обов'язковий та вибірковий компоненти ОПП (визначено 
у переліку освітніх компонентів розділу 2); РН 1 - результат навчання; + - позначка 
означає, що певний результат навчання забезпечується певним освітнім 
компонентом. 

 

Наводиться двовимірна таблиця, що відображає, якими компонентами 

освітньо-професійної програми забезпечується досягнення програмних 

результатів навчання. 
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У заголовках рядків таблиці розташовується перелік результатів навчання 

(відповідно до розділу I), а в заголовках колонок – компоненти освітньо-

професійної програми (відповідно до п. ІІ.1 розділу ІІ програми). 

 

VІІ. Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей 
 

Результати 
навчання 

Компетентності 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК 1 ЗК 2  
ЗК n СК 1 СК 2  

СК n 

РН 1         

РН 2         

…         

РН к         

 

Наводиться таблиця, що містить відповідність результатів навчання 

програмним компетентностям (загальним та спеціальним (фаховим, 

предметним)), визначених за освітньо-професійною програмою. 
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Додаток 2. 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ВСП «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ 

КОЛЕДЖ  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА 

ПУЛЮЯ» 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«НАЗВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ» 

_(вказати рівень)_ рівня вищої освіти 

за спеціальністю номер і назва спеціальності 

галузі знань номер і назва галузі знань 

освітня кваліфікація: назва кваліфікації 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Педагогічною радою  

ВСП «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» 

Голова педагогічної ради 

____________ Володимир КАЛУШКА 

протокол № __ від «___» _______ 202_р. 

 

 

 

Тернопіль-202_ 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

освітньо-професійної програми  
 

 

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ назва рівня вищої освіти 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  номер і назва галузі знань 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ номер і назва спеціальності  

КВАЛІФІКАЦІЯ назва освітньої кваліфікації 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СХВАЛЕНО  

Цикловою комісією __________________________ 

____________________________________________ 
    (назва випускової циклової комісії) 

Протокол № ___ від «___» _________ 202_ р. 

 

 

СХВАЛЕНО  

Методичною радою  

ВСП «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» 

Протокол № __ від «___» ________ 202_ р. 
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Передмова 

 

Освітньо-професійна програма розроблена проектною групою ВСП 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» у складі: 

Голова проектної групи – ____________________________________ 

Члени проектної групи: 

1. ________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________. 

 

(приводяться дані про прізвище, ім’я по батькові членів проектної групи, 

зазначається інформація про наукові ступені, вчені звання, педагогічні 

категорії та педагогічні звання членів проектної групи; для 

здобувачів/випускників курс/період навчання, назва освітньо-професійної 

програми) 

 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів (за наявності): 

1.  

2.  

3.  

 

(не менше двох осіб, що є провідними фахівцями в академічному та/або 

фаховому середовищі предметної області програми) та відгуки роботодавців 

(представників професійних асоціацій)). 

 

 

 

У даній освітньо-професійній програмі застосовуються такі скорочення 

назв: 

ЗК – загальні компетентності; 

ФК – спеціальні (фахові предметні) компетентності; 

РН – результати навчання. 
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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності  

номер і назва спеціальності  

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський 

фаховий коледж Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя» 

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 освітньо-

професійної програми. 

Якщо за результатами успішного виконання освітньо-

професійної програми ВСП «ТФК ТНТУ» має право 

присвоювати професійну(і) кваліфікацію(ї), то 

подається її назва (перелік назв) та вказуються 

процедури їх присвоєння. 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Назва освітньо-професійної програми зазначається без 

скорочень 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Тип диплома – одиничний, подвійний, спільний. 

У разі, якщо освітньо-професійна програм  реалізується 

тільки ВСП «ТФК ТНТУ», то зазначається, що тип 

диплома є одиничним; якщо спільно з закладами вищої 

освіти – партнерами, зазначається є диплом спільним чи 

подвійним. 

Обсяг вказується в кредитах ЄКТС та роках. 

Приклад: Диплом бакалавра, одиничний 

Обсяг ОП на базі повної загальної середньої освіти - 240 

кредитів ЄКТС, термін навчання – 3 роки 10 місяців. 

Наявність 

акредитації 

Подається інформація про акредитацію освітньо-

професійної програми , у т.ч. іноземну чи міжнародну. 

Вказується: 

- назва організації, яка надала акредитацію даній 

програмі; країна, де ця організація розташована;  період 

акредитації 

Цикл/рівень 
 

Необхідно зазначити цикл/рівень відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту» та у трьох рамках 

кваліфікацій: НРК України, Рамці кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти (FQ-EHEA) та 

Європейській рамці кваліфікацій для навчання впродовж 

життя (EQF-LLL) 

Приклад для бакалаврської програми: 

НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-

LLL – 6 рівень 
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Передумови Вимоги щодо попередньої освіти. За необхідності 

вказується, що обмежує перехід на дану освітньо-

професійну програму 

Мова(и) 

викладання 

українська 

Термін дії 

освітньої програми 

Вказується термін дії освітньо-професійної програми 

до її наступного планового оновлення. Цей термін не 

може перевищувати періоду акредитації. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

Вказується адреса сторінки даної освітньо-професійної 

програми на сайті ВСП «ТФК ТНТУ» 

2 – Мета освітньої програми 

Чітке та коротке формулювання з урахуванням особливостей (унікальності) 

цієї програми та очікуваного застосування набутих здобувачами вищої освіти 

компетентностей 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Назва галузі знань 

Назва спеціальності 

Назва спеціалізації (за наявності)) 

 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна  

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Загальна/спеціальна освіта в галузі/предметній області/ 

спеціальності 

Ключові слова 

Особливості 

програми 

У даному розділі можуть бути зазначені вимоги до 

міжнародної мобільності; обов’язкових виробничих 

практик тощо; відмінності та подібності освітньої 

програми та аналогічних вітчизняних, іноземних 

програм. Також можуть вказуватися 

експериментальний характер освітньої програми 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 з вимогами чинного 

Класифікатора професій України (ДК 003: 2010) 

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 освітній 

програмі. При формуванні методів викладання 
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необхідно дотримуватись принципів 

студентоцентризму та академічної свободи. 

Обрані підходи викладання повинні сприяти досягненню 

цілей та програмних результатів навчання, вказаних у 

освітній програмі. 

Оцінювання Вказуються форми (методи) оцінювання. Форми 

контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів 

вищої освіти повинні бути чіткими, зрозумілими, давати 

можливість встановити досягнення здобувачем вищої 

освіти результатів навчання для окремого освітнього 

компоненту та/або освітньої програми в цілому.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Формулюється шляхом конкретизації інтегральної 

компетентності відповідного стандарту вищої освіти в 

контексті особливостей даної освітньої програми 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. _________________________________________ 

ЗК2. _________________________________________ 

ЗК … ________________________________________ 
 

Перелік загальних компетентностей корелюється з 

описом відповідного кваліфікаційного рівня 

Національної рамки кваліфікацій (НРК). 

Виділяються: 

– компетентності, визначені Стандартом вищої 

освіти спеціальності (за наявності) та, за наявності, 

професійним стандартом; 

– компетентності, визначені ВСП «ТФК ТНТУ» 

(особливості цієї освітньо-професійної програми) 

Перелік загальних компетентностей має містити 8-10 

загальних компетентностей. 

Для освітнього рівня бакалавра перелік загальних 

компетентностей включає: 

ЗК1 здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

ЗК2 здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 

і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 
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Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК1. ________________________________________ 

ФК2. ________________________________________ 

ФК … _______________________________________ 
 

Перелік спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей має корелювати з описом 

відповідного  кваліфікаційного рівня НРК. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

варто формулювати як здатності випускника 

розв’язувати певні проблеми та задачі, отримувати 

певні результати, застосовувати у професійній 

діяльності певні теорії, інструменти та методи 

тощо. 

Стандарт вищої освіти (за наявності) визначає 

вимоги лише до спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей, які є спільними для всіх можливих 

освітньо-професійних програм в межах спеціальності. 

За необхідності, із врахуванням особливостей 

конкретної освітньої програми, рекомендується: 

формулювати описи додаткових до Стандарту (за 

наявності) спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей; деталізувати описи спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей відповідно 

до освітньої програми. 

Перелік спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей має містити 15-18 спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей. 

7 – Програмні результати навчання 

РН1. __________________________________________________________ 

РН2. __________________________________________________________ 

РН3. __________________________________________________________ 

РН... __________________________________________________________ 
 

Результати навчання (РН) – знання, уміння, навички, способи мислення, 

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

спланувати, оцінити і виміряти, та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньо-професійної програми (програмні результати навчання) 

або окремих освітніх компонентів. 

Результати навчання мають бути: 

- чіткими і однозначними, дозволяючи прозоро окреслити зміст вимог до 

здобувача фахової передвищої освіти; 

- діагностичними (результати навчання повинні мати об’єктивні ознаки 

їх досягнення чи недосягнення); 

- вимірюваними (має існувати спосіб та шкала для вимірювання досягнення 

результату прямими або непрямими методами рівнів досягнення складних 

результатів). 
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Слід враховувати, що передбачені Стандартом вищої освіти (за 

наявності) результати навчання визначають нормативний зміст підготовки у 

межах спеціальності. Стандарт (за наявності) визначає вимоги лише до 

результатів навчання, які є спільними для всіх можливих освітніх програм в 

межах спеціальності. За необхідності, із врахуванням особливостей 

конкретної освітньо-професійної програми, рекомендується: формулювати 

описи додаткових до Стандарту (за наявності) результатів навчання; 

деталізувати описи результатів навчання відповідно до освітньої програми. 

Загальна кількість становить 20-25 результатів навчання, які 

корелюються з визначеним переліком загальних і спеціальних (фахових, 

предметних) компетентностей. 

 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики кадрового  

забезпечення, включаючи можливу участь закордонних 

фахівців. 

Приклад: Кадрове забезпечення освітньої програми 

складається з викладацького складу ЦК  _____ . До 

викладання окремих дисциплін залучений викладацький 

склад кафедри _________ ТНТУ відповідно до 

компетенції та досвіду науково-педагогічних 

працівників. Практико-орієнтований характер 

освітньої програми передбачає участь фахівців-

практиків, які відповідають спеціальності, за якою 

реалізується освітня програма, що підсилює 

синергетичний зв’язок теоретичної та практичної 

підготовки. 

 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики матеріально-

технічного забезпечення – коротка характеристика 

використання в освітньому процесі матеріальної бази і 

технічних ресурсів, необхідних для успішної реалізації 

освітньої програми, з урахуванням її мети та 

специфічних особливостей. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-методичного 

забезпечення 

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 проекти, які 

передбачають включене навчання студентів тощо 
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Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Умови та особливості освітньо-професійної  програми в 

контексті навчання іноземних громадян 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

 

№ п/п 

Компоненти освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, 

практики) 

Кредитів ЄКТС 

Форма 

підсум-

кового 

контрол

ю 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

1.1. Цикл загальної підготовки  

ОК01   залік 

ОК02   екзамен 

ОК03   залік 

ОК04    

…    

Всього за циклом    

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки 

ОК…    

ОК…    

ОК…    

…    

Всього за циклом   

Загальний обсяг обов’язкових компонент   

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

2.1. Цикл загальної підготовки  

Блок 1 

ВК01    

ВК02    

ВК03    

….    

Блок 2 

ВК…    

ВК…    

ВК…    

…    

Всього за циклом    
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2.2 Цикл професійної підготовки  

Блок 1 

ВК…    

ВК…    

ВК…    

…    

Блок 2 

ВК…    

ВК…    

ВК…    

…    

Всього за циклом    

Загальний обсяг вибіркових компонент   
 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
  

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми  

 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонентів освітньо-

професійної програми. Дані рекомендується наводити у графічній формі. 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів здійснюється у формах 

(поєднанні форм), з урахуванням стандартів вищої 

освіти зі спеціальностей (за наявності): 

- атестаційного екзамену; 

- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної 

роботи/проєкту; 

- єдиного державного кваліфікаційного іспиту (іспитів) 

за спеціальністю (якщо це передбачено рішенням 

Кабінету Міністрів України) 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи/проєкту 

Узагальнені вимоги до кваліфікаційної роботи/проєкту 

слід формулювати на основі визначеної інтегральної 

компетентності. Зазначаються специфічні 

особливості перевірки на наявність академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації та інших видів 

академічної недоброчесності. 

Кваліфікаційна робота/проєкт (якщо це передбачає 

Стандрт ВО) має бути оприлюднена (-ний) на 

офіційному сайті ВСП «ТФК ТНТУ» або його 

підрозділу, або у репозитарії ТНТУ. 

Указуються, за наявності, вимоги щодо процедури 

та/або особливих умов проведення публічного захисту 

(демонстрації) роботи/проєкту. 
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Вимоги до 

атестаційного/ 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту (іспитів) 

(за наявності) 

Атестаційний іспит (іспити) має бути спрямований на 

перевірку досягнення результатів навчання, визначених 

Стандартом (за наявності) та освітньою програмою. 

Указуються, за наявності, вимоги щодо структури 

та/або особливих умов проведення атестаційного 

іспиту (іспитів). 

Вимоги до єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

(іспитів) встановлюються законодавством. 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

 

 
О

К
 1

 

О
К

 2
 

…
 

О
К

 n
 

В
К

 1
 

В
К

 2
 

…
 

В
К

 m
 

ЗК 1   + +    + 

ЗК 2 +   + + + + + 

ЗК 3 + +    +   

…         

ФК 1 +  +  +  + + 

ФК 2 + +  + + + + + 

ФК 3 + +  + + + + + 

ФК4 + +    +   

…         

 

Наводиться таблиця, що містить відповідність програмних 

компетентностей (загальних та спеціальних (фахових, предметних)), 

визначених за освітньо-професійною програмою, її освітнім компонентам. 

У заголовках рядків таблиці розташовується перелік загальних та 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, а в заголовках колонок – 

компоненти за освітньо-професійної програми (відповідно до п. 2.1 розділу 2 

програми). Слід враховувати, що одна й та сама компетентність часто 

вбудована в різні компоненти освітньо-професійної програми. 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

 

 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

…
 

О
К

 n
 

В
К

 1
 

В
К

 2
 

…
 

В
К

 m
 

ПРН 1 + +  + +   + 

ПРН 2 +   + + +   

ПРН 3 +     +  + 

…  +  +  +  + 

ПРН к +   +    + 
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Наводиться двовимірна таблиця, що відображає, якими компонентами 

освітньо-професійної програми програми забезпечується досягнення 

програмних результатів навчання. 

У заголовках рядків таблиці розташовується перелік результатів навчання 

(відповідно до розділу 1), а в заголовках колонок – компоненти освітньо-

професійної програми (відповідно до п. 2.1 розділу 2 програми). 
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