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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Методичні рекомендації з порядку розробки та перегляду освітньої
програми у Національній академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького (далі – Методичні рекомендації, Національна академія),
містять рекомендації щодо розробки освітньої програми та порядок її перегляду
у Національній академії.
Методичні рекомендації розроблені відповідно до: Законів України «Про
освіту» та «Про вищу освіту»; Постанов Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій», «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (далі – Ліцензійних умов),
«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей; наказів
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти», «Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій
щодо розроблення стандартів вищої освіти», «Про особливості запровадження
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти»; листа Міністерства освіти і науки України «Про
примірний зразок освітньо-професійної програми»; Положення про організацію
освітнього процесу в Національній академії Державної прикордонної служби
України імені Б. Хмельницького, Положення про систему внутрішнього
забезпечення якості освіти в Національній академії Державної служби України
імені Б. Хмельницького та інших нормативно-правових актів з питань вищої
освіти.
Основні терміни та їх визначення:
автономність і відповідальність – здатність особи самостійно
виконувати та розв’язувати завдання, вирішувати проблеми та відповідати за
результати своєї діяльності;
академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього
процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової
та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова
і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень
та використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень,
встановлених законом;
акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми
та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет
забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти;
атестація – встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої
освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів
вищої освіти;
вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у
закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною
кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень
повної загальної середньої освіти;
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військова освіта – освіта, яка передбачає засвоєння освітньої програми з
військової підготовки з метою набуття комплексу професійних
компетентностей, формування та розвитку індивідуальних здібностей особи і
поглибленого оволодіння військовою спеціалізацією та здобувається одночасно
з середньою, професійною (професійно-технічною), фаховою передвищою чи
вищою освітою;
галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає
групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна
підготовка;
гарант освітньої програми – науково-педагогічний або науковий
працівник Національної академії, призначений наказом ректора Національної
академії, для організації та координації діяльності щодо розробки,
впровадження, моніторингу та перегляду освітньої програми, а також для
забезпечення і контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти в межах
окремої освітньої програми;
група забезпечення спеціальності – група педагогічних, науковопедагогічних та/або наукових працівників, для яких заклад освіти є основним
місцем роботи і які відповідають за виконання освітніх програм на певних
рівнях вищої освіти, особисто беруть участь в освітньому процесі і
відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами.
Склад групи забезпечення визначається наказом ректора Національної академії
на початку навчального року (семестру).
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС)
– система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання,
підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній
мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення
визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС;
заклад вищої освіти – окремий вид установи, яка є юридичною особою
приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на
провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить
наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність,
забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти,
післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей;
здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі вищої освіти на
певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і
кваліфікації;
інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного
рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо
професійної діяльності та/або навчання;
кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки
кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є
типовими для кваліфікацій цього рівня;
кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який
отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла

5

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти,
що засвідчується відповідним документом про вищу освіту;
компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, провадити
професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань,
умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих
якостей;
загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать
від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та
соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного
розвитку;
спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що
залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної
діяльності за певною спеціальністю;
професійні (військово-прикордонні) компетентності – компетентності,
що набуваються під час засвоєння навчальних дисциплін військовоприкордонного спрямування та визначають професійну кваліфікацію – за
відповідними рівнями військової освіти;
кредит
Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної
системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених
(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30
годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання
становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС;
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за
компетентностями опис кваліфікаційних рівнів, які характеризуються
сукупністю компетентностей особистості, знань, умінь, навичок та здатностей
застосовувати знання;
освітня кваліфікація – це визнана закладом освіти чи іншим
уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним
документом про освіту сукупність встановлених стандартом вищої освіти та
здобутих особою результатів навчання (компетентностей);
освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована
на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній
та/або неформальній освіті;
освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів,
спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її
компетентностей;
освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча)
програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін,
індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на
досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право
на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних)
кваліфікації (кваліфікацій). Освітня програма може визначати єдину в її межах
спеціалізацію або не передбачати спеціалізації;
освітні програми з військової підготовки розробляються закладами
спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю та
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затверджуються органами державної влади, до сфери управління яких належать
відповідні заклади освіти;
професійна кваліфікація – це визнана кваліфікаційним центром,
суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена
відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою
компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний
вид роботи або здійснювати професійну діяльність;
професійний стандарт – затверджені в установленому порядку вимоги
до кваліфікації працівників, їх компетентності, що визначаються
роботодавцями і є основою для формування професійних кваліфікацій.
Професійні стандарти співвідносяться з рівнями Національної та галузевих
рамок кваліфікацій та групуються за галузевими ознаками;
проєктна група – визначена наказом ректора Національної академії
група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових працівників, які
відповідальні за започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на
певному рівні вищої освіти і відповідають кваліфікаційним вимогам, які
визначені Ліцензійними умовами;
проєкт CoRe 2 – це проект опрацьований експертами ENIC/NARIC, який
спрямований на розвиток ідей проектів TUNING та CoRe 1 щодо визначення
компетентнісного підходу в побудові навчальної програми та дослідження її
профілю як інструменту, який сприятиме кращому розумінню кваліфікацій та
полегшуватиме їх визнання поряд із Дипломом, Додатком до диплому та
Академічною довідкою;
профіль освітньої програми – визначає предметну область (галузь
знань), до якої належить конкретна освітня програма, її рівень та специфічні
особливості даної програми, які відрізняють її від інших подібних програм;
регульована професія – професія (вид професійної діяльності), допуск
до якого та/або діяльність у межах якої певним чином регулюється спеціальним
законом або спеціальними правилами, які встановлені або визнані
законодавством і можуть висувати вимоги до освітньої кваліфікації,
компетентностей, змісту освіти, організації освітнього процесу тощо;
результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення,
погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та
розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які
особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або
окремих освітніх компонентів;
спеціалізована освіта – це освіта мистецького, спортивного, військового
чи наукового спрямування, яка може здобуватися в рамках формальної,
неформальної, інформальної освіти, спрямована на здобуття компетентностей у
відповідній сфері професійної діяльності під час навчання у безперервному
інтегрованому освітньому процесі на кількох або всіх рівнях освіти та потребує
раннього виявлення і розвитку індивідуальних здібностей;
спеціальність – гармонізована з Міжнародною стандартною
класифікацією освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує споріднені
освітні програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей і
результатів навчання випускників;
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спеціалізація – складова спеціальності, що може визначатися закладом
вищої освіти та передбачає одну або декілька профільних спеціалізованих
освітніх програм вищої або післядипломної освіти;
стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до освітніх програм вищої
освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня вищої
освіти та спеціальності;
якість вищої освіти – відповідність умов провадження освітньої
діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої
освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також
потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом
здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості;
якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та
реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та
відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про
надання освітніх послуг.
2. РОЗРОБКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
2.1. Порядок розробки освітньої програми
Нова освітня програма розробляється за ініціативи Адміністрації
Державної прикордонної служби України (далі Адміністрації ДПСУ) та/або
Національної академії на підставі проведеного дослідження, яке спрямоване на
чітке визначення: актуальних тенденцій розвитку та потреб ДПСУ в фахівцях
на 5-10 років; який є попит прикордонного відомства у фахівцях, яких
пропонується готувати за цією програмою; які департаменти та управління
Адміністрації ДПСУ реально зацікавлені у цих фахівцях; економічного
обґрунтування щодо доцільності підготовки цих фахівців на базі Національної
академії у порівнянні з іншими закладами вищої освіти, в яких ця програма вже
реалізується; орієнтовної кількості набору здобувачів вищої освіти, щоб
задовільнити перспективну потребу відомства у таких фахівцях; вимог до
змісту, рівня та обсягу освіти; оцінки стану кадрового потенціалу і навчальноматеріальної бази Національної академії щодо можливості надання якісних
освітніх послуг з підготовки фахівців за цією програмою; перспективи їх
працевлаштування і кар’єрного зростання після навчання за цією програмою.
Освітні програми з підготовки студентів за кошти фізичних та/або
юридичних осіб розробляються за ініціативи Національної академії з
урахуванням регіональної потреби у фахівцях та умов визначених вище.
На основі проведеного дослідження Національною академією
проводяться консультації із зацікавленими управліннями і департаментами
Адміністрації ДПСУ, регіональними інституціями (здобувачами вищої освіти,
випускниками, науковою спільнотою тощо) щодо необхідності та можливості
організації навчання за новою освітньою програмою.
При наявності достатності та обґрунтованості підстав для започаткування
нової освітньої програми на засіданні вченої ради Національної академії
заслуховується начальник (декан) факультету, на якому планується
здійснювати навчання за новою освітньою програмою. Рішення про
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започаткування нової освітньої програми приймається вченою радою
Національної академії.
У разі ухвалення позитивного рішення щодо започаткування нової
освітньої програми готується проєкт наказу ректора Національної академії про
склад проєктної групи та його керівника (гаранта освітньої програми).
Проєктна група несе відповідальність за розробку і започаткування
освітньої діяльності за спеціальністю на певному рівні вищої освіти. Проєктна
група формується з науково-педагогічних або наукових працівників, які
працюють у Національній академії за основним місцем роботи та мають
кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять до жодної проєктної
групи у Національній академії або іншому закладі вищої освіти в поточному
семестрі (крім проєктної групи з цієї ж спеціальності у Національній академії).
Функціями проєктної групи на етапі започаткування провадження
освітньої діяльності за новою спеціальністю є:
- здійснення аналізу кадрового забезпечення освітньої програми;
- здійснення аналізу дотримання технологічних вимог щодо
започаткування провадження освітньої діяльності за новою освітньою
програмою (матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітньої програми
необхідними ресурсами (підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою
літературою, фаховими періодичними виданнями в тому числі електронними));

- розробка профілю освітньої програми, структурно-логічної схеми та
навчального плану (опису мети програми, переліку загальних і спеціальних
(фахових, предметних) компетентностей здобувачів вищої освіти, програмних
результатів навчання відповідно стандарту вищої освіти, Національної рамки
кваліфікацій, Галузевої рамки кваліфікацій, професійного стандарту (у разі
наявності), Стратегічного плану розвитку Національної академії) у взаємодії з
керівництвом факультету, навчальним відділом, відділом моніторингу освітньої
діяльності та забезпечення якості вищої освіти;
- рецензування освітньої програми з урахуванням інтересів та пропозицій
всіх зацікавлених сторін;
- внесення пропозицій на розгляд Вченої ради академії щодо
затвердження освітньої програми та навчального плану для відповідного рівня
вищої освіти за спеціальністю;
- організація, підготовка і проведення заходів, пов’язаних із процедурою
ліцензування освітньої діяльності за новою освітньою програмою (за
необхідністю).
Підготовлений проєктною групою проєкт освітньої програми за участю
гаранта обговорюється на засіданні профільної кафедри (спільному засіданні
кафедр) та виноситься на розгляд вченої ради факультету, на якому планується
реалізовувати освітню програму, для узгодження змісту освітньої програми.
Після схвалення вченою радою факультету проєкт освітньої програми
подається для погодження до навчального відділу, відділу моніторингу
освітньої діяльності та забезпечення якості вищої освіти.
В подальшому, схвалений і погоджений проєкт освітньої програми
керівник проектної групи (гарант освітньої програми) встановленим порядком
оприлюднює на офіційному веб-сайті Національної академії у розділі
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«Публічне обговорення освітніх програм» для подальшого громадського
обговорення.
За результатами громадського обговорення керівник проєктної групи
(гарант освітньої програми) аналізує таблицю з пропозиціями та
рекомендаціями від учасників громадського обговорення і за потреби вносить
зміни до проєкту освітньої програми. Проєкт освітньої програми із
врахованими рекомендаціями та пропозиціями подається на погодження
(рецензування) сейкхолдерам (представникам Адміністрації Державної
прикордонної служби України, роботодавцям тощо).
Після отримання рецензії-відгуку, проєкт освітньої програми вноситься
до порядку денного вченої ради Національної академії для затвердження
освітньої програми. Рішення вченої ради Національної академії про
затвердження освітньої програми вводиться в дію наказом ректора
Національної академії.
Керівник проєктної групи (гарант освітньої програми), через навчальний
відділ, організовує переклад освітньої програми англійською мовою у
відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України та розміщує
інформацію про освітню програму на офіційному веб-сайті Національної
академії у тому числі англійською мовою.
Загальні положення щодо розроблення освітньої програми
та її структури
Освітня програма становить окремий документ, в якому надається її
характеристика та уявлення про:
– спеціальність (спеціалізацію) відповідної галузі знань;
– ступінь вищої освіти та кваліфікацію, яку отримує здобувач вищої
освіти після успішного завершення навчання за програмою;
– тип диплому та обсяг програми;
– мету програми та що визначає її особливості;
– придатність до працевлаштування та подальше навчання;
– форму атестації здобувачів вищої освіти;
– компетентності, які здобувач вищої освіти отримує в ході навчання за
освітньою програмою;
– програмні результати навчання, що плануються отримати здобувачем
вищої освіти за підсумками успішного опанування освітньої програми;
– перелік компонент освітньої програми тощо.
Розробка освітньої програми здійснюється проєктною групою у порядку,
який передбачений Положенням про організацію освітнього процесу в
Національній академії Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького. Освітня програма розробляється на основі стандарту вищої
освіти, у якому зазначаються основні вимоги до освітньої програми, а саме:
1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти;
2) вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією
програмою, та результатів їх навчання;
3) перелік обов’язкових компетентностей випускника;
2.2.
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4) нормативний
зміст
підготовки
здобувачів
вищої
освіти,
сформульований у термінах результатів навчання;
5) форми атестації здобувачів вищої освіти;
6) вимоги до створення освітніх програм підготовки за галуззю знань,
двома галузями знань або групою спеціальностей (у стандартах рівня
молодшого бакалавра), міждисциплінарних освітньо-наукових програм
(у стандартах магістра та доктора філософії);
7) вимоги професійних стандартів (за їх наявності).
Освітня програма повинна визначати характерні їй риси відповідного
рівня, а саме: давати уявлення про галузь знань, рівень освіти, спеціальність
(спеціалізацію), ключові результати навчання, а також основні види навчання,
викладання та оцінювання. Якісно визначена структура освітньої програми
дасть чітке розуміння здобувачам вищої освіти, представникам Адміністрації
ДПСУ, регіональних управлінь, органів охорони державного кордону та іншим
зацікавленим особам про те, які загальні та спеціальні (фахові, предметні)
компетентності будуть розвинуті за термін навчання, а також про потенційну
здатність до працевлаштування випускника програми.
Структура освітньої програми визначається нормативними актами
Міністерства освіти і науки України.
Структура освітньої програми:
Титульна сторінка.
Лист погодження освітньої програми.
Передмова.
Розділ 1. «Профіль освітньої програми зі спеціальності».
Розділ 2. «Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх
логічна послідовність».
2.1. Перелік компонент освітньої програми.
2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми.
Розділ 3. «Форма атестації здобувачів вищої освіти».
Розділ 4. «Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньої програми».
Розділ 5. «Матриця забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами освітньої програми».
Оформлення
титульної
сторінки
включає:
підпорядкованість
Національної академії; повну офіційну назву закладу; вид програми (освітняпрофесійна, освітня-наукова, освітньо-творча); назва освітньої програми;
рівень вищої освіти (перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій
(освітньо-науковий); код і назва спеціальності; код і назву галузі знань
спеціальності відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;
назву кваліфікації; назву професійної кваліфікації; шифр та назву спеціалізації;
відомості про рішення вченої ради Національної академії щодо затвердження
освітньої програми (дату і номер протоколу засвідчені підписом голови вченої
ради Національної академії); відомості про рішення ректора щодо введення
освітньої програми в дію (дата введення, дата і номер наказу) засвідчені
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особистим підписом ректора Національної академії та гербовою печаткою;
місто і рік.
Лист погодження освітньої програми включає погодження з: вченою
радою відповідного факультету; начальником навчального відділу;
начальником відділу моніторингу освітньої діяльності та забезпечення якості
вищої освіти; найменування посади, прізвище та ініціали і підпис особи, яка
погоджує програму, дату погодження.
Передмова передбачає наявність інформації щодо складу проєктної групи
з розробки освітньої програми із зазначенням: статусу перебування в проєктній
групі; посади, наукового ступеню і вченого звання, військового звання,
власного ім'я та прізвища. Доцільно в передмові представити рецензії-відгуки
зовнішніх експертів освітньої програми з числа представників Адміністрації
ДПСУ, регіональних управлінь, органів охорони державного кордону,
провідних закладів вищої освіти щодо актуальності визначених освітньою
програмою компетентностей і програмних результатів навчання випускників зі
спеціальності потребам прикордонного відомства та інших роботодавців.
Однією із важливих складових освітньої програми є її профіль. Профіль
програми визначає предметну область (галузь знань), до якої належить освітня
програма, її рівень та специфічні особливості даної програми, які відрізняють її
від інших подібних програм. Профіль може бути самодостатнім документом
(наприклад, в Інформаційному пакеті Національної академії), або частиною
Додатку до диплома (пункт 4.2 Додатку до диплома європейського зразка).
Структура профілю освітньої програми визначена Міністерством освіти і
науки України і містить наступні підрозділи:
1. Загальна інформація (титул програми).
2. Мета освітньої програми.
3. Характеристика освітньої програми.
4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого
навчання.
5. Викладання та оцінювання.
6. Програмні компетентності.
6.1. Інтегральна компетентність.
6.2. Загальні компетентності.
6.3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності.
6.3.1.Фахові компетентності спеціальності
(визначені стандартом вищої освіти зі спеціальності).
6.3.2. Професійні (військово-прикордонні) компетентності
(визначені професійним стандартом)
6.3.3. Фахові компетентності спеціалізації
(визначені закладом вищої освіти).
7. Програмні результати навчання.
7.1. Програмні результати навчання зі спеціальності
(визначені стандартом вищої освіти спеціальності).
7.2. Програмні результати навчання професійні (військовоприкордонного спрямування)
(визначені професійним стандартом).
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7.3. Програмні результати навчання зі спеціалізації
(визначені закладом вищої освіти).
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми.
9. Академічна мобільність.
Рекомендації щодо відпрацювання розділів профілю програми
розкриваються в розділі 2.5. Методичних рекомендацій.
Розділ «Перелік компонент освітньої програми та їх логічна
послідовність» складається з двох підрозділів, переліку компонент освітньої
програми і структурно-логічної схеми освітньої програми.
Перелік компонент освітньої програми поділяється на обов’язкову
освітню компоненту (ООК) і вибіркову освітню компоненту. Кожній освітній
компоненті присвоюється код, визначається кількість кредитів і форма
підсумкового контролю. Структурно обов’язкові освітні компоненти
поділяються на:
освітні компоненти, які забезпечують формування компетентностей і
результатів навчання визначених стандартом вищої освіти спеціальності (до
них відносяться навчальні дисципліни, курсові роботи (проєкти), практики,
кваліфікаційні роботи);
професійно-орієнтовані
компоненти
(військово-прикордонного
спрямування), що забезпечують формування компетентностей і результатів
навчання визначених професійним стандартом.
В цілому обов’язкова компонента формує блок загальнонаукової, фахової
(за спеціальністю) компонент навчального плану та професійно-орієнтовану
(військово-прикордонну) компоненту – для відповідного рівня військової
освіти.
Вибіркова компонента освітньої програми формується з дисциплін
вільного вибору здобувача вищої освіти (не менше 25% від загальної кількості
кредитів відведених на вивчення освітньої програми). Перелік вибіркових компонент в
освітній програми не формується, а лише вказується кількість кредитів ЄКТС
на семестр.
Структурно-логічна схема освітньої програми являє собою опис логічної
послідовності вивчення освітніх компонент (навчальних дисциплін), розділів і
модулів, узгоджених із програмними результатами навчання. Рекомендується
структурно-логічну схему розробляти в графічному варіанті.
В розділі «Форми атестації здобувачів вищої освіти» надається
інформація про види (форми) атестації та документи, які отримує випускник у
разі її успішного проходження. В розділі необхідно зазначити, що атестація
здійснюється відкрито і публічно.
Взаємозв’язок компонентів освітньої програми із відповідними
програмними компетентностями і програмними результатами навчання
відпрацьовується у вигляді матриці, рекомендації щодо опрацювання яких
надано в розділі 2.6 Методичних рекомендацій.
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2.3. Якість освітньої програми
якості при розробці та реалізації освітніх

Критеріями
програм
виступають:
– гарантована «відповідність цілей» (тобто доречність обраних цілей;
результативність очікувань здобувачів вищої освіти, науково-педагогічного
складу, представників Адміністрації ДПСУ, регіональних управлінь, органів
охорони державного кордону та іншим зацікавленим особам);
– гарантована «відповідність цілям» (тобто можливість досягнення
заявлених цілей за допомогою освітньої програми).
У ході проєктування освітньої програми особливу увагу необхідно
приділяти сукупності узгоджених між собою характерних їй особливостей:
виявлення та узгодження необхідності освітньої програми;
всебічне відпрацювання опису профілю освітньої програми
(кваліфікація, мета освітньої програми, характеристика програми,
академічні та професійні права);
визначення відповідності компетентностей та програмних
результатів навчання;
обґрунтований розподіл кредитів ЄКТС між освітніми
компонентами програми;
вибір різноманітних та інноваційних підходів до навчання,
викладання та оцінювання;
визначення напрямів моніторингу та оновлення освітньої програми.
Під час розробки, впровадження та реалізації освітньої програми
пропонується використовувати наведений у проєкті TUNING перелік основних
питань, які потрібно розглянути при започаткуванні або подальшому розвитку
освітньої програми на здобуття відповідного ступеню вищої освіти (додаток 1).
З метою всебічного опрацювання освітньої програми розробникам
програми доцільно провести її порівняльний аналіз на відповідність вимогам і
рекомендаціям, які визначені у «Критеріях оцінювання якості освітньої
програми» опрацьованих Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти (додаток 2).
2.4. Методика розробки освітньої програми
Процес створення освітньої програми пропонується організувати на
підставі спільної роботи проєктної групи, керівництва факультету,
представників навчального відділу, відділу моніторингу освітньої діяльності та
забезпечення якості вищої освіти і командування Національної академії.
Відповідальність за повноту та своєчасність розробки освітньої програми
покладається на керівника проєктної групи (гаранта освітньої програми) зі
спеціальності.
Для розробки освітньої програми пропонуються декілька кроків.
Крок 1. Визначення потреби в освітній програмі.
Необхідність запровадження нової освітньої програми здійснюється
відповідно до вимог і запитів Адміністрації ДПСУ, регіональних управлінь,
органів охорони державного кордону, регіональних інституцій на підставі
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проведеного економічно обґрунтованого дослідження Національною академією
щодо можливості її запровадження.
Крок 2. Аналіз вимог професійних стандартів або довідників
кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Під час розробки освітніх програм необхідно орієнтуватися на
конкретний вид професійної діяльності, до котрого готується випускник
Національної академії, виходячи з потреб оперативно-службової діяльності
стосовно відповідної спеціальності або спеціалізації.
Крок 3. Визначення переліку компетентностей фахівця.
Ключовими поняттями нової методології формування освітніх програм
(та й нової парадигми студентоцентрованого навчання загалом) є
компетентності та результати навчання.
У міжнародному Проєкті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх
структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING)
розрізняються результати навчання і компетентності. Ця відмінність введена
для того, щоб показати різну роль викладацького складу і здобувачів виної
освіти. Кінцеві результати навчання визначаються та формулюються на рівні
навчальної програми, а також на рівні окремої дисципліни. Компетентності
набуваються особами, що навчаються.
Формування компетентності відбувається шляхом набуття під час
навчання характеристик, що відносяться до знань та їх застосування, умінь,
навичок і здібностей, цінностей та особистих якостей і дозволяють забезпечити
виконання професійних обов'язків на високому рівні. Важливим аспектом цього
процесу є удосконалення відповідних навчальних планів і програми з
урахуванням формування професійних компетентностей, які є актуальними.
При формуванні компетентностей, в якості основи використовується
інтегральна компетентність, узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який
виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або
професійної діяльності визначеного Національною рамкою кваліфікацій та
відповідає інтегральним компетентностям визначеним стандартом вищої освіти
зі спеціальності.
Компетентності, які формують основу професійної діяльності, на сьогодні
поділяються на дві групи: загальні компетентності та спеціальні (фахові,
предметні) компетентності. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
залежать від предметної галузі. Саме вони визначають профіль освітньої
програми та кваліфікацію випускника, роблять кожну освітню програму
індивідуальною. Загальні компетентності носять більш універсальний
характер, неприв’язаний до якоїсь предметної галузі, але є важливими для
успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача вищої
освіти в різних галузях та для його особистісного розвитку. Це, наприклад,
здатність до навчання, креативність, володіння іноземними мовами, базовими
інформаційними технологіями тощо.
Загальні компетентності (ЗК) стають усе більш важливими у підготовці
здобувачів освіти до їхньої майбутньої ролі у суспільстві, як громадян та
фахівців. Рекомендується із врахуванням особливостей конкретної освітньої
програми вибирати (додаткові до визначених стандартом) загальні
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компетентності із переліку загальних компетентностей визначених проєктом
TUNING. Рекомендований перелік загальних компетентностей з проєкту
TUNING (додаток 3).
Проєкт TUNING класифікує загальні компетентності за трьома
категоріями:
перша – інструментальні компетентності (когнітивні (пізнавальні),
методологічні, технологічні та лінгвістичні здатності);
друга – міжособистісні компетентності (навички спілкування, соціальна
взаємодія та співпраця);
третя – системні компетентності (поєднання розуміння, сприйнятливості
до знань, здатності планування для удосконалення систем, розроблення нових
систем).
Загальні
компетентності
освітньої
програми
повинні
бути
збалансованими із переліком загальних компетентностей визначеними
стандартом вищої освіти (професійним стандартом у разі наявності).
Щодо класифікації спеціальних (фахових, предметних) компетентностей,
то у більшості випадків вони поділяються на три види предметної галузі:
перша – знання і розуміння;
друга – когнітивні уміння та навички;
третя – практичні навички.
Наявність понять спеціальності та спеціалізації вимагає проведення
уточнення та ідентифікацію компетентностей ураховуючи їх надзвичайно
велику системоутворюючу роль у проєктуванні освітніх програм і відповідного
освітнього процесу. Опис спеціальних (фахових, предметних) компетентностей
формується відповідно до стандарту вищої освіти зі спеціальності та становить
обов’язкову компоненту освітньої програми.
Слід врахувати також, що для освітніх програм, на яких навчаються
слухачі та курсанти, окрім освітніх програм за спеціальністю 252 «Безпека
державного кордону», зазначаються професійні (військово-прикордонні)
компетентності, які відображають підготовку офіцера за відповідним рівнем
військової освіти. Вони формуються у здобувачів вищої освіти в процесі
опанування
переліку
освітніх
компонент
військово-прикордонного
спрямування.
Під час розробки освітньої програми перелік компетентностей здобувача
вищої освіти доцільно наводити у вигляді загальних вимог, сформульованих
аналогічно вимогам Національної рамки кваліфікації: освітній ступінь
бакалавра – рівень 6, освітній ступінь магістра – рівень 7 з урахуванням
специфіки конкретної спеціальності (спеціалізації).
Одним із важливих завдань у ході розробки освітніх програм постає
визначення
та
формування
спеціальних
(фахових,
предметних)
компетентностей, які необхідно здійснювати за функціональним аналізом. В
основу аналізу необхідно покласти опис головної мети, функцій професії та
зазначених дій, що стають похідними від головної функції. Реалізація функції
здійснюється через сукупність конкретних дій, котрі базуються на знаннях,
необхідних для їх упровадження.
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Для ефективного пошуку ядра спеціальних (фахових, предметних)
компетентностей та їх базового набору пропонується такий алгоритм дій:
перший крок – указати, до яких видів професійної діяльності повинен
бути готовим випускник із даної спеціальності;
другий крок – указати мету його професійної діяльності за кожним
видом;
третій крок – указати, до виконання яких професійних завдань (функцій)
повинен бути готовий випускник із даної спеціальності (спеціалізації);
четвертий крок – указати, яким комплексом дій (компетенцій) повинен
володіти фахівець для успішного виконання завдань (функцій).
Для формулювання всіх компетентностей, застосовуються вирази:
«здатність аналізувати, оцінювати, планувати, взаємодіяти з ...,
використовувати, застосовувати, проводити, організовувати, напрацьовувати,
визначати, здійснювати, контролювати, розробляти, відбирати, володіти
технологіями, володіти методами, діяти, сприяти, консультувати, проводити
роботу з ..., будувати процес ... тощо».
Необхідно пам’ятати, що набір компетентностей повинен відповідати
освітньому рівню (ступінь бакалавра або ступінь магістра), опанування яким і
забезпечує освітня програма.
Для спеціальностей, у межах яких здійснюється підготовка фахівців за
спеціалізаціями, можливим є наведення окремих переліків компетентностей для
спеціалізацій. Рекомендується, щоб даний перелік не перевищував 5
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей.
Таким чином, перелік компетентностей відповідної освітньої програми
визначається на основі результатів аналізу стандартів вищої освіти, (галузевої
рамки кваліфікацій, професійних стандартів у разі наявності), або інших
нормативних документів, наприклад, у вигляді довідників кваліфікаційних
характеристик професій працівників.
Крок 4. Формування переліку результатів навчання.
Стандарт вищої освіти вимагає від освітньої програми сформулювати
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти у термінах результатів
навчання.
Довідник користувача ЄКТС – 2015 визначає результати навчання як ті,
що «відображають рівень умінь, досягнутий здобувачем вищої освіти і
підтверджений оцінюванням. Це свідчить про те, що здобувач знає, розуміє і
здатний виконувати після завершення навчання».
Пункт 19 статті 1 Закону України «Про вищу освіту» надає наступне
визначення: «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 освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих
освітніх компонент».
Проєкт TUNING розглядає результати навчання, з одного боку, як
мінімальні вимоги, які визначають необхідними рівень знань, умінь і навичок,
набутих здобувачем вищої освіти для отримання кредитів з відповідної
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навчальної дисципліни, з іншого, як очікувані результати навчання. Це ті
результати, досягнення яких у термінах компетентностей очікують викладачі
від середнього (за успішністю навчання) здобувача вищої освіти після
завершення навчання за відповідною освітньою програмою.
Програмний результат навчання (ПРН) відповідної освітньої програми
базується на профілі програми (галузі знань, спеціальність, спеціалізація) і
описує те, що здобувач вищої освіти знає, розуміє і здатний виконувати після
завершення програми. Значну увагу потрібно приділяти процесу формування
програмних результатів навчання.
Формуванням програмних результатів навчання займаються науковопедагогічний склад кафедр та представники Адміністрації ДПСУ, регіональних
управлінь, органів охорони кордону, регіональні інституції.
Загальна кількість результатів навчання освітньої програми за
відповідним рівнем освіти може бути визначена в кількості від 15 до 25, з них
15-20 як правило визначається стандартом вищої освіти зі спеціальності і до 5ти визначаються Національною академією.
Під час визначення результатів навчання розробники освітніх програм
повинні ув’язувати їх з освітніми компонентами (навчальні дисципліни,
практики, кваліфікаційні роботи тощо). Результати навчання відображаються у
множенні результатів освітніх компонентів.
Оскільки програмні результати навчання формуються достатньо загально,
то, як правило, кожен програмний результат навчання досягається шляхом
засвоєння результатів навчання декількох освітніх компонент.
Формулювання програмних результатів навчання потребує наявності
спеціальних навичок і покрокової роботи та вироблення чітких критеріїв
оцінювання сформульованого результату. Формулювання результатів навчання
повинні бути:
1)
конкретними – забезпечувати достатній рівень деталізації,
написаними зрозумілою мовою;
2)
об’єктивними – сформульованими нейтрально, уникаючи зайвої
амбітності та суб’єктивності;
3)
досяжними – реалістичними з погляду часу та ресурсів, необхідних
для їх досягнення;
4)
корисними – повинні сприйматися як такі, що відповідають рівню
вищої освіти та вимогам/очікуванням замовника;
5)
відповідними – відповідати кваліфікаційним вимогам;
6)
мати характер стандартів – визначати стандартні вимоги, які
повинен досягнути здобувач вищої освіти.
Особливо важливою є мова формулювання програмних результатів
навчання, зазвичай формулювання повинне включати п’ять основних
елементів:
1)
активна вербальна форма (випускник продемонстрував здатність,
може продемонструвати знання, демонструє спроможність);
2)
зазначення типу результату навчання (знання, навички, інші
компетентності);

18

3)
тематична область результату навчання: спеціальні чи загальні,
предметна область, особливі навички тощо;
4)
очікуваний стандарт або рівень, який планується досягнути
результатом навчання;
5)
масштаб і контекст результату навчання.
Загальноприйнята методика формулювання результатів навчання
базується на трьох надзвичайно важливих правилах:
по-перше, ці дієслова використовуються в активному визначенні для
зазначення очікуваних знань і здатностей здобувача вищої освіти (наприклад,
випускники можуть... «описувати», «реалізовувати», «роботи висновки»,
«оцінювати», «планувати»);
по-друге, уточняється співвідношення результату навчання до об'єкту
пізнання (наприклад, «може пояснити функцію компонентів апаратного
забезпечення»; «може представити проєкт обладнання, розроблений з
використанням ІТ»);
по-третє, конкретизується спосіб демонстрації досягнень програмних
результатів навчання (наприклад, «надати загальний огляд матеріалів, які
найчастіше використовуються в електротехніці»; «розробити науководослідний проєкт із використанням сучасних наукових методів» тощо).
Наприклад:
Варіант 1: «Здобувач вищої освіти продемонстрував знання європейської
та світової хронології, особливо, починаючи із 1500 року, та є здатним
описати в загальних поняттях і термінах основні підходи до вивчення
європейських імперій та світової історії». Розкладемо цей результат навчання
за елементами (таблиця 2.4.1).
Таблиця 2.4.1. – Результат навчання за елементами

продемонстрував

Дієслово

знання

Тип

європейська
та світова
хронологія,
особливо,
починаючи із
1500 року
Тематична
область

здатен описати
в загальних
поняттях і
термінах

основні підходи до
вивчення
європейських
імперій та світової
історії

Стандарт/рівень Масштаб/контекст

Варіант 2: «Здобувач вищої освіти застосовує знання положень
нормативно-правових актів з прикордонних питань у службовій діяльності».
Розкладемо цей результат навчання за елементами за елементами (таблиця
2.4.2).
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Таблиця 2.4.2. – Результат навчання за елементами
застосовує

знання

Дієслово

Тип

положень
з прикордонних
у службовій
нормативнопитань
діяльності
правових актів
Тематична
Стандарт/рівень Масштаб/контекст
область

Результати навчання повинні формулюватися так, щоб можна було
однозначно визначити факт і якість їх досягнення здобувачами вищої освіти.
Крім того, результати навчання тісно пов’язані із рівнями навчання і
формулювання, наприклад, знань, очікуваних від здобувача вищої освіти у
галузі права на першому курсі, повинно відрізнятися від формулювання знань з
права наприкінці другого курсу чи освітньої програми першого
(бакалаврського) рівня загалом.
Під час формулювання результатів навчання розробникам освітніх
програм рекомендується використовувати одну із визнаних класифікацій,
зокрема за авторством Б. Блума, в якій усі цілі навчання розділено на три групи:
когнітивну, афективну та психомоторну. У кожній групі він виділив послідовні
рівні складності та сформулював словники дієслів, які відповідають кожному
рівню (додаток 4).
Результати навчання освітніх програм слід включати в інформаційний
пакет та в додатки до диплому відповідного освітнього ступеню.
Отже, перелік результатів навчання формується на підставі
компетентностей, який визначає навчальні дисципліни, що забезпечують їх
досягнення.
Крок 5. Розробники освітньої програми на підставі визначених
компетентностей, програмних результатів навчання та освітніх компонент
вирішують такі питання:
яким має бути зміст освітніх компонент;
які освітні компоненти забезпечують формування компетентностей
і результатів навчання визначених стандартом вищої освіти
спеціальності;
які освітні компоненти забезпечують формування компетентностей
і результатів навчання визначених професійним стандартом (блок
військово-прикордонного спрямування).
Під час формування переліку освітніх компонент не повинно бути таких,
які б не забезпечували жодної компетентності або програмного результату
навчання.
Для вибіркових освітніх компонент взаємозв’язок із компетентностями та
програмними результатами навчання не визначається.
Крок 6. Визначення обсягу кредитів ЄКТС для освітніх компонент.
Обсяги кредитів, необхідних для здобуття відповідних ступенів вищої
освіти за результатами успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої
програми визначено в пунктами 4,5 статті 5 Закону України «Про вищу освіту»:
- бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої
освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої
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становить 180-240 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра
на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової
передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати
кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої
освіти;
- магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої
освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у
результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої
програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за
освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми
підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової
програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра
обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом
не менше 30 %.
Один кредит ЄКТС згідно з Законом (пункт 14 стаття 1) становить 30
годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання
становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС.
ІІІ розділом «Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів
вищої освіти» (затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від
01 червня 2017 року № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки
України від 21 грудня 2017 року № 1648)) зазначено, що обсяг освітньої
програми:
а) для бакалавра:
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років
становить 240 кредитів ЄКТС;
- на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років
становить 180-240 кредитів ЄКТС.
Мінімум 50 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за
спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти. Для здобуття ступеня
бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра заклад вищої освіти має
право скорочувати обсяг освітньої програми.
Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття ступеня бакалавра
(180-240), визначається законом та конкретизується в стандарті, і не залежить
від наявності освіти за рівнем молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).
Стандарт може встановити обмеження кількості кредитів отриманих за
відповідними освітніми складовими (навчальні дисципліни, практика тощо) в
межах попередньої освітньої програми з підготовки молодшого бакалавра
(молодшого спеціаліста), які заклад вищої освіти має право визнати та
перезарахувати.
Для освітніх програм, спрямованих на підготовку фахівців для
регульованих професій, додаткові вимоги можуть встановлюватися
відповідними професійними стандартами.
б) для магістра обсяг:
- освітньо-професійної програми становить 90-120 кредитів ЄКТС,
- освітньо-наукової становить 120 кредитів ЄКТС.
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Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для
здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за
спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.
Для освітніх програм, спрямованих на підготовку фахівців для
регульованих професій, додаткові вимоги можуть встановлюватися
відповідними професійними стандартами.
Визначення мінімального обсягу освітньої програми означає, що:
- 120 кредитів освітньої програми бакалавра обов’язково повинні бути
спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти і
формують блок обов’язкової компоненти (обов’язкові дисципліни) освітньої
програми;
- 42 кредити освітньо-професійної програми магістра обов’язково повинні
бути спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти і
формують блок обов’язкової компоненти (обов’язкові дисципліни) освітньої
програми магістра.
Підпунктом 15 пункту 1 статті 62 Закону України «Про вищу освіту»
визначено, що особи, які навчаються у закладі вищої освіти мають право на
вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою
програмою, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості
кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому
здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні
дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з
керівником відповідного факультету чи підрозділу.
Також, слід взяти до уваги лист МОН України №1/9-120 від 11 березня
2015 року, у якому зазначено про необхідність забезпечення викладання
дисциплін, що формують компетентності з історії та культури України,
філософії, української мови із загальним обсягом не менше 12 кредитів ЄКТС,
якщо відповідні дисципліни не є профільними. Заклади вищої освіти мають
право самостійно визначати форми і методи викладання цих навчальних
дисциплін. На вибір здобувачів вищої освіти може бути запропонований
широкий перелік гуманітарних дисциплін. При цьому здобувачі вищої освіти
повинні набрати мінімум 12 кредитів ЄКТС із цього циклу.
Отже, обсяг кредитів ЄКТС для кожної освітньої компоненти
визначається на підставі аналізу їх кількісної характеристики участі у
формуванні компетентностей та програмних результатів навчання.
Крок 7. Вибір належних підходів і методів навчання та оцінювання їх
результатів
Під час розробки освітніх програм членам проєктної групи необхідно:
провести ґрунтовний аналіз щодо можливості застосування на всіх етапах
реалізації програми відповідних сучасних підходів до навчання;
здійснити вибір найбільш ефективних технологій навчання спрямованих
на розвиток фахових компетентностей та вдосконалення функціональної
підготовки здобувачів вищої освіти;
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визначити перелік контрольних заходів за допомогою яких
передбачається здійснювати об’єктивне і неупереджене вимірювання рівня
програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти на всіх етапах
засвоєння освітньої програми.
Рекомендації щодо вибору належних підходів і методів навчання та
оцінювання їх результатів більш детально надано у пункті 5. «Викладання та
оцінювання» розділу 2.5 «Профіль програми» Методичних рекомендацій.
2.5. Профіль програми та його розділи
Профіль програми декларується як короткий – обсягом близько двохтрьох сторінок – документ, створений для представлення в короткій формі
основної інформації про освітню програму. Він дозволяє визначити освітню
програму на європейському академічному рівні або відповідному науковому
спрямуванні, чим полегшує її розуміння усіма основними учасниками процесу
підготовки фахівців: здобувачами вищої освіти; представниками Адміністрації
ДПСУ, регіональних управлінь та органів охорони державного кордону;
науковцями; викладачами; випускниками; керівниками закладів вищої освіти;
агенціями забезпечення якості; органами ліцензування та акредитації, тощо.
Профіль програми визначає: предметну галузь, до якої належить певна
освітня програма, її рівень (початковий, перший, другий тощо) та специфічні
особливості програми, якими вона відрізняється від інших подібних програм.
Він може бути сформований у вигляді окремого документа (наприклад –
інформаційного пакету) або як частина додатка до диплома (пункт 4.2 додатка
до диплома європейського зразка).
Профіль програми призначений для використання:
- працівниками закладу вищої освіти;
- фахівцями із визнання документів про освіту;
- абітурієнтами та здобувачами вищої освіти для кращої орієнтації щодо
вибору спеціальностей та оволодіння компетентностями;
- представниками Адміністрації ДПСУ, регіональних управлінь та
органів охорони державного кордону для отримання інформації щодо
академічного та професійного профілю випускників;
- закладами вищої освіти, які розбудовують партнерські програми;
- акредитаційними інституціями.
У проєкті CoRe 2 сформульовані основні вимоги до шаблону Профілю
програми. Даний документ повинен:
- читатися протягом 5-ти хвилин;
- не перевищувати за обсягом 2-х сторінок;
- забезпечувати узгоджене враження щодо специфіки програми;
- бути коротким і забезпечувати при цьому чітку конкретну інформацію
та коментарі.
Зміст профілю програми
Згідно із Європейськими рекомендаціями та листа Міністерства освіти і
науки України від 28 квітня 2017 року №1/9-239 структура профілю програми
має бути викладена в наступному порядку:
1) загальна інформація (титул програми);
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2) мета освітньої програми;
3) характеристика освітньої програми;
4) придатність випускників до працевлаштування
навчання;
5) викладання та оцінювання;
6) програмні компетентності;
7) програмні результати навчання;
8) ресурсне забезпечення реалізації програми;
9) академічна мобільність.

та

подальшого

Детальніший опис змісту профілю програми представлений за його
окремими розділами.
1. Загальна інформація (титул програми)
Титул програми містить такі реквізити:
1.1. Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу.
Офіційна назва закладу вищої освіти, який присуджує кваліфікацію.
У випадку спільних дипломів вказуються усі навчальні заклади (назва, країна,
виш-координатор).
1.2. Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу.
Вказується ступінь вищої освіти та повна назва кваліфікації. Доцільно
назвати кваліфікацію англійською мовою (бажано – офіційний переклад).
Необхідно переконатися у відповідності назви кваліфікації у дипломі, додатку
до диплому, в сертифікаті про акредитацію освітньої програми.
За результатами успішного виконання освітньої програми Національна
академія, як вищий військовий навчальний заклад, що готує фахівців
регульованої професії, має право присвоювати професійну(і) кваліфікацію(ї),
відповідно визначається її назва (перелік назв) та вказується процедура їх
присвоєння.
Назви професійних кваліфікацій повинні відповідати професійному
стандарту, який визначає вимоги до офіцера тактичного (оперативного,
оперативно-стратегічного) рівня і є обов’язковим для використання у ході
освітньої діяльності всіма вищими військовими навчальними закладами, що
здійснюють підготовку військових фахівців даної спеціальності.
Наприклад.
Бакалавр безпеки державного кордону.
Офіцер тактичного рівня Державної прикордонної служби України.
1.3. Офіційна назва програми.
Наприклад.
Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ.
1.4. Тип диплому та обсяг програми. Приклади типів диплому
одиничний, подвійний, спільний. Обсяг вказується в кредитах ЄКТС та у
кількості років навчання.
Одиничний диплом – документ державного зразка, виданий закладом
вищої освіти особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову)
програму за спеціальністю та пройшла атестацію у даному закладі вищої
освіти.
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Подвійний диплом – документ, який видається особі, що в один і той же
час навчалась за двома спеціальностями (спеціалізаціями) або за спільною
програмою українського і зарубіжного закладів вищої освіти й успішно
пройшла атестацію. Подвійний диплом може видавати заклад вищої освіти за
рішенням вченої ради.
Спільний диплом – документ, який видається особі за рішенням хоча б
двох закладів вищої освіти, що реалізують інтегровану програму навчання. Ці
дипломи визнаються в країнах, де знаходяться заклади вищої освіти, які
присвоїли ці ступені.
Наприклад.
Одиночний, 240 кредитів ЄКТС, чотири роки навчання.
1.5. Наявність акредитації. Надається інформація про акредитацію
освітньої програми, у тому числі іноземну чи міжнародну. Вказується:
- назва організації, яка надала акредитацію цій програмі;
- країна, де ця організація розташована;
- період акредитації (вказується рік акредитації чи інституційної
перевірки).
Наприклад.
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.
Україна.
5 років.
1.6. Цикл/рівень. Вказуються цикли/рівні програми згідно з вимогами
трьох рамок кваліфікацій:
- НРК – Національна рамка кваліфікацій;
- FQ-EHEA – Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти;
- EQF-LLL – Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж
життя (таблиця 2.5.1).
Таблиця 2.5.1 – Відповідність рівнів/циклів вищої освіти кваліфікаційним рівням
визначеними рамками кваліфікацій

РАМКА
КВАЛІФІКАЦІЙ

МСКО
FQ – EHEA
EQF – LLL
НРК України

РІВНІ і СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (Закон України «Про вищу освіту)
початковий
третій
перший
другий
рівень
(освітньонауковий
(бакалаврський) (магістерський)
(короткий
науковий)
рівень
рівень
рівень
цикл)
рівень
молодший
доктор
доктор
бакалавр
магістр
бакалавр
філософії
наук

5 рівень
короткий
цикл
5 рівень
5 рівень

6 рівень

7 рівень

8 рівень

8+ рівень

1 цикл

2 цикл

3 цикл

3+ цикл

6 рівень
6 рівень

7 рівень
7 рівень

8 рівень
8 рівень

8+ рівень
8 рівень

Примітка
1. МСКО - Міжнародна стандартна класифікація освіти.
2. У НРК України наведено рівні вищої освіти у відповідності до змін статті 5 Закону України «Про
вищу освіту», визначених пунктом 7 розділу ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про
освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

Наприклад.
НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – 1 цикл, EQF-LLL – 6 рівень.
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1.7. Передумови. Вказуються вимоги щодо попередньої освіти. За
необхідності вказується, що обмежує перехід на дану освітню програму.
Наприклад.
Для бакалавра: повна загальна середня, професійна (професійно-технічна),
фахова передвища освіта.
Для магістра: наявність ступеня бакалавра.
1.8. Мова(и) викладання. Вказується мова викладання. У разі підготовки
за даною програмою іноземних здобувачів вищої освіти, вказується мова
викладання у відповідності до укладеного договору про навчання.
1.9. Термін дії освітньої програми. Вказується термін дії освітньої
програми до її наступного планового оновлення. Цей термін не може
перевищувати періоду акредитації.
Наприклад.
2021 рік.
1.10. Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої
програми. Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в
Інформаційному пакеті/Каталозі курсів модульного навчального середовища
Національної академії.
2. Мета освітньої програми
В 1-2 реченнях вказується визначена мета освітньої програми і коротке
резюме.
Коротко описується ціль освітньої програми, тобто надати освіту в галузі
…………за
спеціальністю…………………
з
широким
доступом
до
працевлаштування у Державній прикордонній службі України і особливим
інтересом до певних областей…………для подальшого навчання. Область
спеціалізації …. .
3. Характеристика освітньої програми
3.1. Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за
наявності). Указуються предметна область (галузь знань, спеціальність,
спеціалізація (за наявності), особливості програми, які відрізняють її від інших
подібних освітньої-професійних програм, необхідність проведення практичної
підготовки, інших навчальних заходів тощо.
Якщо програма є мульти- чи міждисциплінарною, то вказується перелік її
основних компонентів та обсяг кожного компоненту у відсотках від загального
обсягу програми.
Доцільно, щоб зміст відповідав опису предметної області визначеної у
стандарті вищої освіти за спеціальністю.
Для кожної спеціалізації предметна область визначається окремо і має
корелюватись із професійним стандартом за спеціальністю.
Обсяг опису предметної області не повинен перевищувати 150 слів.
Наприклад для бакалавра безпеки державного кордону.
Безпека державного кордону та технології її забезпечення. Здатність
вирішувати завдання із забезпечення безпеки державного кордону на ділянці
відповідальності прикордонного підрозділу в ході його оперативно-службового
і бойового застосування та у повсякденній діяльності, прогнозування їх
ефективності та нести відповідальність за свої дії. Практичне
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застосовування штатного озброєння, бойової та спеціальної техніки
підрозділів, інженерно-технічних і спеціальних засобів, відомчі інтегровані
інформаційно-телекомунікаційні системи, спеціальне програмне забезпечення,
засоби криміналістики, бази нормативно-правових актів. Проведення
стажування в підрозділах охорони кордону.
3.2. Орієнтація освітньої програми. Виходячи з вимог Закону України
«Про вищу освіту» та інших нормативних документів освітні програми
ступенів вищої освіти розподіляються:
1. За змістовими компонентами:
освітньо-професійна;
освітньо-наукова.
За освітньо-професійною програмою відбувається підготовка молодших
бакалаврів, бакалаврів та магістрів.
За освітньо-науковою програмою може здійснюватись підготовка
магістрів, докторів філософії. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково
має включати дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 %.
2. За підсумками визначення якості освітньої програми:
акредитована (із правом видачі документа про вищу освіту);
неакредитована (із правом видачі власних документів про вищу освіту в
порядку та за зразком, що визначені Вченою радою Національної академії,
якщо програма ліцензована).
3. Відповідно до МСКО-11 (Міжнародного стандарту класифікації освіти)
освітньо-професійна та освітньо-наукова програма може мати академічну або
прикладну орієнтацію.
Академічно (загально) – орієнтована програма – програма розроблена
для розширення загальних знань, розвитку навиків і компетентностей
направлених на підготовку здобувачів до навчання за більш складними
програмами того чи іншого більш високого рівня і на формування основи для
навчання впродовж життя.
Прикладна (професійно) – орієнтована програма – програма розроблена
для набуття здобувачами знань, навиків і компетентностей для заняття певним
видом або видами професійної діяльності. Успішне завершення таких програм
веде до отримання професійних кваліфікацій.
Доцільно коротко охарактеризувати наукову орієнтацію та професійні
(спеціалізаційні) акценти.
Наприклад.
Прикладна (професійно-орієнтована). Акредитована. Базується на
загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасного стану
Держприкордонслужби, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких
можлива подальша професійна та наукова кар’єра в сфері національної
безпеки.
3.3. Основний фокус освітньої програми та спеціалізації. Ключовими
словами вказується загальна / спеціальна освіта в галузі знань / предметній
області / спеціальності.
Наприклад.
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Спеціальна освіта в галузі знань «Воєнні науки, національна безпека,
безпека державного кордону» зі спеціальності «Безпека державного кордону»
із тактичним рівнем підготовки.
3.4. Особливості програми. Вказуються особливості програми, які
відрізняють її від інших програм (спрямованість на здобуття
компетентностей у відповідній сфері професійної діяльності, обов’язковий
семестр міжнародної мобільності, необхідність практики, стажування за
кордоном, іноземна мова викладання тощо).
Наприклад.
Варіант 1. Поглиблене оволодіння військовою спеціалізацією із
одночасним здобуттям вищої освіти.
Варіант 2. Поступове формування компетентностей військового
фахівця на різних етапах даної освітньої програми і починає формуватися в
рамках освітньої програми одного рівня вищої освіти, а закінчує формування
на іншому, вищому рівні.
Варіант 3. Характеризується ступенем здатності та готовності
військового фахівця до постійного самовдосконалення, застосування
сформованих знань, умінь, навичок, особистих якостей і ціннісних орієнтацій
при виконанні службових (бойових) функцій в умовах мирного та воєнного часу
на посаді за призначенням.
4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого
навчання
4.1. Придатність до працевлаштування. Коротко вказуються основні
посади, місця роботи, професійні можливості, доступ до професійної або
державної акредитації, сертифікації тощо. У випадку регульованих професій
вказується перелік посад, на які призначаються випускники за спеціалізацією.
Бажане посилання на відповідну правову базу. Доцільно перелік посад
скорелювати зі стандартом вищої освіти за спеціальністю або професійним
стандартом.
Наприклад.
Первинні посади офіцерського складу ДПСУ (інших військових
формувань, утворених відповідно до законів України), що визначаються
відповідними Професійними стандартами.
4.2. Подальше навчання. Указуються всі можливості для продовження
навчання на вищому рівні вищої освіти.
Наприклад.
Продовження навчання за магістерськими програмами (сьомий
кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій) з безпеки державного
кордону з отриманням професійної кваліфікації офіцер оперативнотактичного рівня.
5. Викладання та оцінювання
5.1. Викладання та навчання. Коротко (до трьох рядків) описуються
основні підходи, методи та технології, які використовуються в програмі.
Серед сучасних підходів до навчання можна виділити:
- студентоцентроване навчання – передбачає розроблення освітніх
програм, які зосереджуються на результатах навчання, ураховують особливості
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пріоритетів особи, що навчається, ґрунтуються на реалістичності запланованого
навчального навантаження, яке узгоджується із тривалістю освітньої програми,
при цьому здобувачу вищої освіти надаються більші можливості щодо вибору
змісту, темпу, способу та місця навчання;
- проблемно-орієнтоване навчання – полягає у здійсненні інтелектуальної
пошукової діяльності, постановці проблемних питань, розв’язанні
суперечливих, проблемних ситуацій, творчому формулюванні власних
суджень;
- професійне навчання полягає у поступовому переході від здійснюваної
навчальної діяльності здобувачів вищої освіти до професійної, яка засвоюється
у процесі навчання;
- контекстне навчання – навчання у якому модулюється предметний і
соціальний зміст майбутньої професійної діяльності здобувача вищої освіти на
основі засвоєння абстрактних знань, що поєднуються з професійною
діяльністю. У контекстному навчанні зміст навчальної діяльності здобувача
вищої освіти відображається не тільки в логіці, а й через модель фахівця – у
логіці майбутньої професійної діяльності, що цілісності, системної
організованості та особистісного смислу засвоєним знанням;
- модульне навчання – передбачає організацію процесу навчання на основі
створення навчальних модулів, акцентування на індивідуально-орієнтованому
підході до навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, головним при цьому
є процес цілеспрямованого навчання, а не процес викладання.
До технологій спрямованих на розвиток фахових компетентностей, які
вдосконалюють функціональну підготовку здобувача вищої освіти, як
майбутнього фахівця, можна віднести:
- діяльністно-орієнтовані технології (метод проєктування, ігрові
технології, імітаційно-ігрове моделювання технологічних процесів);
- когнітивно-орієнтовані технології (методи навчального діалогу та
навчальної дискусії, проблем навчання, метод завдань, контекстне навчання);
- особистісно-орієнтовані технології (технології суб’єктного розвитку,
технології особистісно-творчого розвитку, тренінг особистісного росту,
самопошуковий діалог);
- компетентністно-орієнтовані технології (робота в парах; робота в
малих групах; виробнича практика (екскурсія); вивчення та аналіз конкретного
досвіду; демонстрація досвіду праці; практичні та лабораторні роботи з
елементами творчої діяльності; проведення самостійних мікродосліджень;
розробка раціональних пропозицій).
Наприклад.
Проблемно-орієнтоване та контекстне навчання. Діяльністноорієнтовані, особистісно-орієнтовані та компетентністно-орієнтовані
технології. Практичне виконання навчально-бойових завдань, військове
стажування та повсякденна діяльність.
До методів навчання які сприяють досягненню програмних результатів
навчання можна віднести (додаток 7):
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- традиційні методи навчання (усне викладання навчального матеріалу;
обговорення матеріалу, що викладається; наочні методи; практичні методи;
методи самостійного самостійного та індивідуального навчання);
- активні методи навчання (ігрові, неігрові, неімітаційні);
- інтерактивні методи навчання (інтерактивні методи в малих групах,
інтерактивні методи в великих групах, інтерактивні методи під час
самостійної роботи).
Наприклад.
Традиційні, активні, інтерактивні методи навчання.
5.2. Оцінювання. Доцільно коротко перерахувати контрольні заходи за
допомогою яких вимірюється рівень програмних результатів навчання
здобувачів вищої освіти на всіх етапах засвоєння освітньої програми
(додаток 8).
Наприклад.
Попередній контроль, поточний контроль, самоконтроль, рубіжний
контроль, підсумковий контроль.
6. Програмні компетентності
6.1.
Інтегральні
компетентності.
Формулюються
шляхом
конкретизації інтегральної компетентності у відповідності до стандарту вищої
освіти зі спеціальності та рівнем освіти за Національною рамкою кваліфікацій.
Доцільно визначення інтегральної компетентності корелювати із
професійним стандартом.
У разі відсутності стандарту вищої освіти за основу інтегральних
компетентностей відповідно до Закону України «Про вищу освіту», беруться
такі формулювання інтегральної компетентності:
- бакалавр: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у певній
галузі професійної діяльності.
- магістр: здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного
характеру у певній галузі професійної діяльності.
6.2. Загальні компетентності (ЗК). Рекомендується до переліку
загальних компетентностей визначених стандартом вищої освіти та
професійним стандартом зі спеціальності за необхідності, із врахуванням
особливостей програми, визначати додаткові компетентності із переліку
загальних компетентностей переліку TUNING.
Виділяються:
- компетентності визначені стандартом вищої освіти та професійним
стандартом зі спеціальності;
- компетентності визначені закладом вищої освіти.
Рекомендації
щодо
визначення
і
формулювання
загальних
компетентностей розглянуто кроком 3 в підрозділі 2.4 методичних
рекомендацій.
6.3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності
(СК).
Спеціальні (фахові, предметні) компетенції корелюються із описом
відповідного кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій, назви
компетентностей формулюються із врахуванням категорій компетентностей
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Національної рамки кваліфікацій: знання, уміння/навички, комунікація,
відповідальність і автономія.
Виділяються:
- компетентності визначені стандартом вищої освіти та професійним
стандартом зі спеціальності;
- компетентності визначені закладом вищої освіти.
Якщо освітня програма передбачає наявність спеціалізацій, то програмні
компетентності формулюються для кожної спеціалізації зокрема.
Рекомендації щодо визначення і формулювання спеціальних (фахових,
предметних) компетентностей розглянуто кроком 3 у підрозділі 2.4 методичних
рекомендацій.
7. Програмні результати навчання
Виділяються:
- програмні результати навчання зі спеціальності визначені стандартом
вищої освіти;
- програмні результати навчання професійні (військово-прикордонного
спрямування) визначені професійним стандартом;
- програмні результати навчання зі спеціалізації і визначаються закладом
вищої освіти.
Програмні результати навчання формулюються в активній формі із
урахуванням різних рівнів складності у когнітивній сфері (таксономія Блума), а
також у афективній та психомоторній сферах.
Рекомендації щодо визначення і формулювання програмних результатів
навчання розглянуто кроком 4 в підрозділі 2.4 методичних рекомендацій.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
1)
Кадрове забезпечення. Вказуються специфічні характеристики
кадрового забезпечення, включаючи можливу участь представників
Адміністрації ДПСУ, регіональних управлінь, органів охорони державного
кордону та закордонних фахівців.
2)
Матеріально-технічне забезпечення. Вказуються специфічні
характеристики матеріально-технічного забезпечення.
3)
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення.
Вказуються специфічні характеристики інформаційного та навчальнометодичного забезпечення.
Доцільно зміст кожного підрозділу викладати із дотриманням вимог
«Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».
9. Академічна мобільність
1)
Внутрішня академічна мобільність. Вказується, наприклад,
укладені угоди про навчання за програмами академічної мобільності; навчання
за спільними освітніми програмами; навчальна (дослідницька, виробнича)
практика (стажування); мовне стажування; участь у конференціях, семінарах
тощо.
2)
Міжнародна академічна мобільність. Вказуються, наприклад,
укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1), про
подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проєкти, які передбачають
включене навчання здобувачів вищої освіти тощо.
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3)
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти. Умови
особливості освітньої програми в контексті навчання іноземних громадян.
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2.6. Узгодження елементів освітньої програми
На підставі сформованих програмних компетентностей і визначених
програмних результатів навчання необхідно провести узгодження всіх
елементів освітньої програми, яке має на меті:
перше – зіставити опрацьовані програмні компетентності із
класифікацією компетентностей за Національною рамкою кваліфікацій за
відповідним рівнем вищої освіти;
друге – визначити співвідношення між програмними результатами
навчання і програмними компетентностями;
третє – встановити взаємозв’язок між програмними результатами
навчання і результатами навчання за окремими компонентами освітньої
програми (навчальними дисциплінами, модулями);
четверте – перевірка відповідності результатів навчання кожного
окремого компонента освітньої програми (навчальної дисципліни) програмним
результатам навчання.
З метою забезпечення кореляції програмних компетентностей із
класифікацією
компетентностей
Національної
рамки
кваліфікацій
рекомендується використовувати матрицю (таблиця 2.6.1). Ця таблиця є
допоміжною під час розробки компетентностей у цілому за освітню програму,
тому вона повинна відображати погляд представників Адміністрації ДПСУ,
регіональних управлінь, органів охорони державного кордону на освітню та
професійну підготовку майбутнього потенційного випускника, як фахівця в
професійній (прикордонній) сфері.
Таблиця 2.6.1 – Матриця зіставлення програмних компетентностей із класифікацією
компетентностей за Національної рамкою кваліфікацій

Компетентності освітньої
програми
ЗК-1
ЗК-2
...
ЗК-n
СК-1
СК-2
...
СК-n
ВПК-1
ВПК-2
…

Класифікація компетентностей за НРК
знання

уміння
/навички

комунікація

відповідальність і
автономія

Загальні компетентності (ЗК)
+
+
+
+
+
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
+
+
+
+
Професійні (військово-прикордонні) компетентності
++
+
+

+

+

+

+
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Компетентності освітньої
програми

Класифікація компетентностей за НРК
знання

уміння
/навички

+

+

ВПК-n
КС-1
КС-2
...
КС-n

комунікація

Компетенції спеціалізації
+
+
+

відповідальність і
автономія

+

+

+

Наступний крок узгодження елементів освітньої програми передбачає
визначення співвідношення між програмними компетентностями і
програмними результатами навчання, яке доцільно подати у вигляді матриці
(таблиця 2.6.2) рядки якої містять програмні результати навчання, а стовпці –
компетентності, яких здобувач вищої освіти набуває в результаті успішного
навчання за програмою. Табличне представлення співвідношення між
результатами навчання та компетентностями дозволяє провести оптимізацію
елементів освітньої програми, чітко встановивши групи навчальних
результатів, що відповідають за формування конкретних програмних
компетентностей.
Таблиця 2.6.2 – Матриця співвідношення між програмними компетентностями і
програмними результатами навчання

Програмні
результати
навчання (ПРН)
ПРН-1
ПРН-2
...
...
...
ПРН-n

ЗК-1
++
++
+++

Програмні компетентності
…
СК-1
...
ВПК-1
+
+
+++
+
++
+
++
+++
+++
+
+++
++

…
+
+
+
+

З метою аналізу повноти охоплення програмних результатів навчання
освітніми компонентами відповідного освітнього ступеню доцільно
використовувати матрицю зіставлення програмних результатів навчання та
освітніх компонентів (таблиця 2.6.3).
Таблиця 2.6.3 – Матриця зіставлення програмних результатів навчання та освітніх
компонентів

Програмні
результати
Освітні компоненти
ООК-01
ООК-02
ООК--17
...
...
навчання (ПРН)
Програмні результати навчання зі спеціальності
ПРН-1
++
+
ПРН-2
+++
+
ПРН-3
++
+
++
+++

ООК--m

+
-

33

Програмні
результати
Освітні компоненти
ООК-01 ООК-02
ООК--17
...
...
навчання (ПРН)
ПРН-4
++
++
...
ПРН-n
++
+
++
+++
Програмні результати навчання професійні
(військово-прикордонного спрямування)
ВРН-1
+++
++
…
ВРН-m
++
+
++
+++

ООК--m

+
-

+
-

У наведеному прикладі форми матриці кількість позначок «+» відображає
вплив освітнього компонента на формування програмного результату навчання.
Наприклад, освітній компонент ООК–02 має значно більший вплив на
формування програмного результату навчання ПРН-2, ніж освітні компоненти
ООК-17 або ООК-m.
Використання вище наведеної матриці дозволяє більш якісно аналізувати
результати навчання, а саме:
матриця містить пустий рядок програмного результату навчання (не
відображений у жодному освітньому компоненті) – запланований
результат навчання не засвоюється у процесі навчання за даною
освітньою програмою;
не повністю заповнений рядок програмного результату навчання
позначками «+» (відображений лише в одному або двох освітніх
компонентах) – засвоєння запланованого результату навчання під
загрозою;
повністю заповнений рядок програмного результату навчання
позначками «+» – запланований результат навчання домінує у програмі
можливо за рахунок інших освітніх компонентів;
не повністю заповнений стовбець освітнього компоненту – даний
компонент не має істотного внеску в освітню програму.
Запропонована методика проведення аналізу дозволяє виявити слабкі
місця в освітній програмі, внести необхідні зміни до складу і змісту освітніх
компонентів освітньої програми. Аналіз за розглянутою вище методикою
необхідно проводити після внесення кожної зміни в освітню програму.
На підставі опрацьованих даних викладених в таблиці 2.6.2 і таблиці 2.6.3
формується розділ ІV освітньої програми «Матриця відповідності програмних
компетентностей компонентам освітньої програми».
Наступним кроком, після визначення оптимального переліку змістових
модулів та їх впливу на формування програмних результатів навчання, є
перевірка на відповідність результатів навчання кожного окремого освітнього
компонента (навчальної дисципліни) програмним результатам навчання (ПРН).
Для цього використовується «зворотня» матриця (таблиця 2.6.4).
При відпрацюванні «зворотньої» матриці розробники програми повинні
чітко визначити для кожного освітнього компонента:
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- які саме результати навчання очікуються у відповідності до класифікації
навчальних цілей (за таксономією Б.Блюма, додаток 4) для кожного окремо
програмного результату навчання визначеного таблицею 2.6.3. і як вони
відповідають співвідношенню з відповідними програмними компетентностями
(таблиця 2.6.2.) і відповідають визначеній класифікації компетентностей за
Національної рамки кваліфікацій стандарту зі спеціальності (таблиця 2.6.1.);
- які методи навчання сприяють їх ефективному досягненню із
зазначенням шифру визначеного додатком 7;
- які форми і методи контролю дозволяють встановити рівень їх
досягнення на всіх етапах опанування освітнього компонента із зазначенням
шифру визначеного додатком 8;
- скільки необхідно виділити навчальних годин на опанування кожного
результату навчання у відповідності до класифікації навчальних цілей (за
таксономією Б.Блюма, додаток 4) для кожного окремо програмного результату
навчання визначеного таблицею 2.6.3;
- орієнтовну загальну кількість навчальних годин для освітнього
компонента.
Фактично, такий підхід дозволяє оптимізувати зміст конкретної освітньої
компоненти (навчальної дисципліни).

для
досягнення
РН
всього

дисципліну, здатний:

Методи контролю
досягнень ПРН

Методи навчання,
які сприяють
досягненню ПРН

Таблиця 2.6.4 – Відповідність результатів навчання кожної окремої освітньої
компоненти (навчальної дисципліни) програмним результатам навчання
Орієнтовна
Програмні результати
кількість
Назва освітнього
навчання
годин
компонента та
Шифр
результати
освітнього
навчання
компонента
Курсант, якому
ПРН1 ПРН2 … ПРНn
зараховано
Обов’язкові освітні компоненти
ООК-01

Навчальна
дисципліна
_________
Знати та розуміти
….
Застосовувати ….

+

МН.1.1;
МН.2.3.

МК.2.1.;
МК.2.4.;

12

+

+

МН.1.3;
МН.2.2;

МК.2.4.;
МК.3.2.;

36

Аналізувати …

+

+

МН.2.1;
МН.2.3;
МН.3.1;

48

Синтезувати …
Оцінювати …

МК.2.4.;
МК.3.2.;
МК.2.1.;
МК.4.3.;

+

+

МН.2.1;

МК.4.1.;
МК.4.2.;

24

+

120

ООК-02

Навчальна
дисципліна
_________
Пояснювати
факти …
Поєднувати …
Вміти
розраховувати
ресурси …

….

ПРН1

ПРН2 … ПРНn

+
+

+

+

Орієнтовна
кількість
годин

для
досягнення
РН
всього

Курсант, якому
зараховано
дисципліну, здатний:

Методи контролю
досягнень ПРН

Назва освітнього
компонента та
Шифр
результати
освітнього
навчання
компонента

Програмні результати
навчання

Методи навчання,
які сприяють
досягненню ПРН
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МН.1.3;

МК.2.1.;
МК.2.3.;

18

МН.1.4;
МН.2.1;
МН.3.1;

МК.2.1.;
МК.2.4.;

30

МН.1.4;
МН.1.5;
МН.2.1;
МН.3.1;

МК.2.1.;
МК.2.4.;
МК.2.5.;
МК.4.1.;
МК.4.2.;

42

90

….

Професійно-орієнтовані компоненти (військово-прикордонна складова)
ООК -17
Навчальна
дисципліна
_________
Знати та розуміти
….
МН.1.3;
МН.1.1;
Застосовувати ….
+
+
+
52
МН.2.2;
МН.2.3.
Аналізувати …

+

МН.2.1;
МН.2.3;
МН.3.1;

МК.2.4.;
МК.3.2.;
МК.2.1.;
МК.4.3.;

38

МН.1.1;
МН.2.2.

МН.1.1;
МН.2.3.

24

МН.2.1;
МН.2.3;
МН.3.1;
МН.3.3;

МК.2.1.;
МК.2.4.;
МК.3.2.;
МК.4.3.;

36

90

Синтезувати …
Оцінювати …
….
….

….

ООК - m

Навчальна
дисципліна
_________
Знати та розуміти
…
Аналізувати …

+
+

60

Приймати
рішення ……

Аналіз останньої таблиці достовірно відображає рівень відповідності
результатів навчання конкретної освітньої компоненти (навчальної дисципліни)
загальним результатам навчання освітньої програми і дозволяє сформувати
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остаточний перелік і змістову складову освітніх компонент (навчальних
дисциплін), визначити їх обсяг у кредитах ЄКТС.
На підставі опрацьованих даних викладених у таблиці 2.6.4 проводиться
корегування таблиці 2.6.3, яка в подальшому представляється V розділом
освітньої програми, як «Матриця забезпечення програмних результатів
навчання відповідними компонентами освітньої програми».
За результатами аналізу таблиці 2.6.4 формується таблиця переліку
компонент розділу 2 «Перелік компонент освітньої та їх логічна послідовність»
освітньої програми.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм є одним із елементів
системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
З метою забезпечення якості та актуальності освітніх програм,
відповідності визначеним цілям, потребам здобувачів вищої освіти, а також з
метою удосконалення освітньої програми у Національній академії здійснюється
щорічний перегляд освітніх програм. Перегляд освітніх програм здійснює
проєктна група під керівництвом гаранта освітньої програми.
Функціями проєктної групи на етапі удосконалення освітньої програми є:
періодичний перегляд освітньої програми;
аналіз стану матеріально-технічного та інформаційного забезпечення
освітньої програми необхідними ресурсами (підручниками, навчальними
посібниками, довідковою та іншою літературою, фаховими періодичними
виданнями в тому числі електронними) на всіх етапах її реалізації;
аналіз кадрового забезпечення освітньої програми на всіх етапах її
реалізації;
проведення оцінювання актуальності освітньої програми та її оновлення
на основі рекомендацій та пропозицій Адміністрації ДПСУ, регіональних
управлінь, органів охорони державного кордону, комісій, які залучаються до
проведення зовнішньої експертизи якості підготовки фахівців в академії;
- підготовка пропозицій на розгляд вченої ради Національної академії
щодо змін до освітньої програми для затвердження.
До перегляду освітніх програм залучаються зацікавлені сторони
(представники Адміністрації ДПСУ, регіональні інституції, стейкхолдери,
випускники, науково-педагогічний склад та здобувачі вищої освіти).
Гарант освітньої програми щорічно до 01 березня переглядає зміст
освітньої програми та вивчає подані пропозиції щодо удосконалення освітньої
програми, у тому числі, які внесені у таблицю пропозицій на офіційному вебсайті Національної академії у розділі «Публічне обговорення освітніх програм».
Проєктна група під керівництвом гаранта освітньої програми готує
пропозиції змін до освітньої програми. Підготовлені пропозиції змін до
освітньої програми обговорюються за участю гаранта освітньої програми на
засіданні кафедри (спільному засіданні кафедр), яких це стосується, та
подаються гарантом до начальника факультету, на якому реалізується освітня
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програма. Начальник факультету порушує клопотання про розгляд на вченій
раді факультету щодо змін до освітньої програми.
Після схвалення вченою радою факультету проєкт освітньої програми зі
змінами подається до навчального відділ та відділу моніторингу освітньої
діяльності та забезпечення якості вищої освіти для погодження.
Після погодження освітня програма зі змінами подається на рецензування
сейкхолдерам (представникам Адміністрації ДПСУ, регіональним інституціям,
роботодавцям тощо).
Рецензована освітня програма зі змінами вноситься до порядку денного
вченої ради Національної академії для затвердження.
Внесені зміни до освітньої програми затверджуються вченою радою
Національної академії. Рішення вченої ради Національної академії вводиться в
дію наказом ректора Національної академії.
Відомості про освітні програми розміщуються на сайті Національної
академії у розділі «Освіта», підрозділі «Освітні проєкти» за поданням гаранта
освітньої програми навчальним відділом Національної академії.
Інформація про освітню програму вноситься також до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти в електронному вигляді навчальним відділом
Національної академії.
Начальник навчального відділу
полковник
Андрій СОРОКА
___ _______ 2020 року
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Додаток 1.

Перелік основних питань
для розробки і виконання освітньої програми, її підтримки і оцінювання у
рамках Болонської реформи у відповідності проєкту «Гармонізація
освітніх структур в Європі (Tuning Educational Structures in Europe,
TUNING)»
А. Розробка програми
Пункти
Профіль
ступеню

Результати
навчання

Основні питання
Чи було всесторонньо встановлено потребу та потенціал нової
програми на здобуття відповідного ступеню?
 Чи є її метою задоволення нових професійних та соціальних потреб?
 Чи були проведені консультації із зацікавленими сторонами?
Чи
визначили вони потребу в програмі на здобуття ступеню?
 Чи був підхід, використаний для консультацій, адекватним? Чи були
вибрані групи відповідними програмі на здобуття ступеню, про яку
йдеться?
 Чи ясно визначені характеристики профілю, цільові групи і місце
програми на національному і міжнародному рівні?
 Чи є переконливі докази того, що профіль буде визнаний з точки зору
майбутнього працевлаштування? Чи пов'язана програма із спеціальними
професійними або соціальними умовами?
 Чи
вимагає цей профіль певного навчального навантаження
викладацького складу і здобувачів вищої освіти?
 Чи відомий освітній контекст, у якому пропонується програма?
 Чи визначені конкретні та адекватні результати навчання на рівні
програми в цілому і кожної із її складових частин?
 Чи відповідають вони визначеному профілю? Чи вони розподілені
належним чином за різними частинами програми?
 Чи достатньо гарантовані логічна послідовність і узгодженість
програми?
 Чи сформульовано результати навчання у термінах професійних і
загальних компетентностей, включаючи знання, розуміння, вміння,
навички, здатності та цінності?
 Які є гарантії того, що результати навчання будуть визначені та
зрозумілі в регіоні та за його межами?
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Компетентності

Рівень

Кредити і
навчальні
навантаження

Ресурси

Чи чітко визначено і сформульовано загальні та професійні компетентності,
яких повинен набути здобувач вищої освіти?
 Чи відповідає рівень набутих компетентностей цій спеціальній програмі на
здобуття ступеню?
 Чи виражені набуті компетентності таким чином, що вони дійсно можуть
бути виміряні?
 Чи гарантовано послідовність розвитку компетентностей?
 Чи визначено чітко, у придатній до застосування формі, методологію
оцінювання компетентностей для вказаних результатів навчання?
 Чи чітко описані вибрані підходи до викладання і навчання з метою набуття
компетентностей? Які є докази того, що результат буде досягнуто?
 Чи вибрані підходи достатньо різноманітні та інноваційно/творчі?
 Чи є компетентності що визначені, порівнянними і сумісними для предметної
сфери? (якщо їх можна застосувати)
 Чи враховано вихідний рівень потенційних здобувачів вищої освіти при
визначені їхніх навчальних потреб?
 Чи відповідають результати навчання та компетентності певного рівня
(ступеню) рівням, передбаченим Національною рамкою кваліфікації?
 Чи описані рівні в термінах:
- набуття знань, розуміння,умінь, навичок і здатностей;
- застосування знань, розуміння,умінь, навичок і здатностей на
практиці;
- формування інформованих суджень і прийняття інформованих
рішень;
- передачі знань і розуміння;
- здатності до продовження навчання.
 Чи побудована програма на основі кредитів ECTS? Чи узгоджується вона
із основними положеннями системи ECTS?
 Чи виділені програмі кредити? Як гарантується адекватність розподілу
кредитів?
 Як пов'язані кредити з результатами навчання за програмою?
 Яким чином перевірено кореляцію між навчальним навантаженням і
розподілом кредитів?
 Як гарантовано збалансованість навчального навантаження здобувача
вищої освіти протягом кожного навчального періоду в термінах навчальної
роботи та оцінювання?
 Які механізми використовуються для перевірки розподілу кредитів і
навчальної роботи і оцінювання? Яким чином залучені до цього процесу
здобувачі вищої освіти?
 Яким чином програма сприяє мобільності здобувачів вищої освіти?
 Яким чином здобувачам вищої освіти надаються консультації з приводу
мобільності?
 Які основні документи системи ECTS використовуються для мобільності?
 Як гарантується офіційне затвердження програми і ресурсів, необхідних
для її виконання?
 Чи забезпечує штатний розклад кафедр виконання освітньої програми? Чи
потребує програма залучення викладачів за суміщенням та сумістництвом?
 Чи передбачена підготовка (перепідготовка) науково-педагогічних
працівників з точки зору нових підходів до викладання, навчання та
оцінювання?
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Б. Виконання програми, її підтримка і оцінювання
Пункти
Моніторинг

Основні питання
Як контролюється якість виконання програми та її складових?
Як контролюється якість науково-педагогічних працівників та їх
мотивація до забезпечення виконання програми?
 Чи існує система оцінювання якості навчального процесу?
 Чи відповідає класно-лабораторна база та її обладнання вимогам,
необхідним для успішного виконання програми?
 Як перевіряється вихідний рівень потенційних здобувачів вищої
освіти?
 Як контролюється успішність здобувачів вищої освіти з точки зору
якості отриманих результатів навчання?
 Як відслідковується працевлаштування випускників?
 Як організовано базу даних випускників?
 Чи збираються дані про задоволеність випускників програмою?
 Як організована система оновлення (перегляду) освітньої програми
на здобуття відповідного ступеню?
 Які зміни, пов'язані із зовнішнім подіями в суспільстві, можуть бути
відображені в програмі?
 Яким чином організовано підвищення кваліфікації професорськовикладацького складу стосовно оновлення змісту освітньої програми?
 Як гарантується життєздатність програми?
 Яким чином гарантується відповідальність за провадження
та
оновлення освітньої програми?
 Як організовано і гарантовано оновлення інформації стосовно
програми на здобуття ступеню?
 Чи видається здобувачам вищої освіти Додаток до диплома
європейського зразка?



Оновлення

Життєздатність і
відповідальність
Організація і
інформація
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Додаток 2.

Критерії оцінювання якості освітньої програми
Обов’язковими умовами для акредитації є відповідність освітньої
програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією освітньою
програмою таким критеріям:
Критерій 1. Проєктування та цілі освітньої програми
1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії
та стратегії закладу вищої освіти.
2. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання
визначаються з урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін.
3. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання
визначаються з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці,
галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних
вітчизняних та іноземних освітніх програм.
4. Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання,
визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем
вищої освіти (за наявності).
За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною
спеціальністю та рівнем вищої освіти програмні результати навчання мають
відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного
кваліфікаційного рівня.
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає
вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня
вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за наявності).
2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти,
включені до освітньої програми, становлять логічну взаємопов’язану систему
та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та програмних
результатів навчання.
3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для
неї
спеціальності
(спеціальностям,
якщо
освітня
програма
є
міждисциплінарною).
4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування
індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір
здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому
законодавством.
5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну
підготовку здобувачів вищої освіти, яка дає можливість здобути
компетентності,
потрібні
для
подальшої
професійної
діяльності.

Продовження додатку 2.

6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти
соціальних навичок (softskills), що відповідають заявленим цілям.
7. Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного
стандарту (за наявності).
8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає
фактичному навантаженню здобувачів, досягненню цілей та програмних
результатів навчання.
9. Структура освітньої програми та навчальний план підготовки
здобувачів вищої освіти за дуальною формою у разі її здійснення узгоджені із
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти.
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів
навчання
1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та
зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на
офіційному вебсайті закладу вищої освіти.
2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують
особливості самої освітньої програми.
3. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання,
отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності,
що відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в
Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх учасників
освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми.
4. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання,
отриманих у неформальній освіті, що є доступними для всіх учасників
освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми.
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню
заявлених у освітній програмі цілей та програмних результатів навчання,
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам
академічної свободи.
2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і
зрозуміла інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання,
порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів (у
формі силабуса або в інший подібний спосіб).
3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під
час реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти,
спеціальності та цілей освітньої програми.
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4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі)
оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у
відповідній галузі.
5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з
інтернаціоналізацією діяльності закладу вищої освіти.
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти
та академічна доброчесність
1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої
освіти є чіткими, зрозумілими, дають можливість встановити досягнення
здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього
компонента та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються
заздалегідь.
2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам
стандарту вищої освіти (за наявності).
3. Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів,
що є доступними для всіх учасників освітнього процесу, які забезпечують
об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють процедури запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження результатів
контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно
дотримуються під час реалізації освітньої програми.
4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти
і процедури дотримання академічної доброчесності, яких послідовно
дотримуються всі учасники освітнього процесу під час реалізації освітньої
програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості)
та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії
порушенням академічної доброчесності.
Критерій 6. Людські ресурси
1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до
реалізації освітньої програми, забезпечує досягнення визначених відповідною
програмою цілей та програмних результатів навчання.
2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають
можливість забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для
успішної реалізації освітньої програми.
3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації
освітнього процесу.
4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналівпрактиків, експертів галузі, представників роботодавців.
5 Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через
власні програми або у співпраці з іншими організаціями.
6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності.
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Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення
освітньої програми гарантують досягнення визначених освітньою програмою
цілей та програмних результатів навчання.
2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і
здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних
ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в
межах освітньої програми.
3. Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої
освіти, що навчаються за освітньою програмою, та дає можливість
задовольнити їхні потреби та інтереси.
4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну,
консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що
навчаються за освітньою програмою.
5. Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на
освіту для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються за освітньою
програмою.
6. Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних
ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією
та/або корупцією тощо), які є доступними для всіх учасників освітнього
процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми.
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним
процедур розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
освітньої програми.
2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського
самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду освітньої
програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Позиція
здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої
програми.
3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур
забезпечення її якості як партнери.
4. Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо
кар’єрного шляху випускників освітньої програми.
5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне
реагування на виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з
реалізації освітньої програми.
6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема
зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій)
беруться до уваги під час перегляду освітньої програми.
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7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура
якості, що сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої
діяльності за цією програмою.
Критерій 9. Прозорість та публічність
Цей критерій застосовується з урахуванням вимог та обмежень щодо
оприлюднення
інформації
з
обмеженим
доступом,
встановлених
законодавством.
1. Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права
та обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є доступними для них та яких
послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.
2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої
програми або змін до неї оприлюднює на своєму офіційному вебсайті
відповідний проєкт із метою отримання зауважень та пропозиції
заінтересованих сторін.
3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному
вебсайті точну та достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її
цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для
інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства.
Критерій 10. Навчання через дослідження
Цей критерій застосовується під час акредитації освітніх програм
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам
аспірантів (ад’юнктів) і забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької
та викладацької діяльності в закладах вищої освіти за спеціальністю та/або
галуззю.
2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму
досліджень наукових керівників.
3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах
освітньо-наукової програми можливості для проведення й апробації результатів
наукових досліджень відповідно до тематики аспірантів (ад’юнктів)
(проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до
використання лабораторій, обладнання тощо).
4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів
(ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, зокрема
через виступи на конференціях, публікації, участь у спільних дослідницьких
проєктах тощо.
5. Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у
дослідницьких проєктах, результати яких регулярно публікуються та/або
практично впроваджуються.
6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності
у професійній діяльності наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема
вживає заходів для унеможливлення наукового керівництва особами, які
вчинили порушення академічної доброчесності.
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Рекомендований вибір загальних компетентностей
з переліку проєкту «Гармонізація освітніх структур в Європі
(Tuning Educational Structures in Europe, TUNING)»:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3. Здатність планувати та управляти часом.
4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
11. Здатність бути критичним і самокритичним.
12. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
14. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
15. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
16. Здатність працювати в команді.
17. Навички міжособистісної взаємодії.
18. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
19. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
20. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
21. Здатність працювати в міжнародному контексті.
22. Здатність працювати автономно.
23. Здатність розробляти та управляти проєктами.
24. Навики здійснення безпечної діяльності.
25. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
26. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
27. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
28. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків.
29. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
30. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
31. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
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Конкретизуються вони наступним чином:
1. Інструментальні компетентності:
- здатність до аналізу та синтезу;
- здатність до організації та планування;
- базові загальні знання;
- засвоєння основ базових знань з професії;
- усне і письмове спілкування рідною мовою;
- знання другої мови;
- елементарні комп’ютерні навички;
- навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати
інформацію з різних джерел);
- розв’язання проблем;
- прийняття рішень.
2. Міжособистісні компетентності:
- здатність до критики та самокритики;
- взаємодія (робота в команді);
- міжособистісні навички та вміння;
- здатність працювати в міждисциплінарній команді;
- здатність спілкуватися з експертами з інших галузей;
- позитивне ставлення до несхожості та інших культур;
- здатність працювати в міжнародному середовищі;
- етичні зобов’язання.
3. Системні компетентності:
- здатність застосовувати знання на практиці;
- дослідницькі навички та уміння;
- здатність до навчання;
- здатність пристосовуватись до нових ситуацій;
- здатність породжувати нові ідеї (креативність);
- лідерські якості;
- розуміння культури та звичаїв інших країн;
- здатність працювати самостійно;
- планування і управління проєктами;
- ініціативність та дух підприємства;
- турбота про якість;
- бажання досягти успіху.
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Класифікація навчальних цілей за Б. Блумом
Класифікації навчальних цілей є інструментом, що допомагає визначити
та структурувати результати навчання. Нижче наведена класифікація,
розроблена під керівництвом Б.Блума для когнітивної або пізнавальної сфери
(B. S. Bloom, 1956, Anderson, 2001), ціннісної, афективної або емоційної сфери
(W. Krathwoll, 1964) та психомоторної або маніпуляційної сфери (E. H.
Simpson, 1966, R. H. Dave, 1967, S. R. Kibler, 1970, A. J. Harrow, 1972).
Класифікація – ієрархія результатів навчання (навчальних цілей),
сформульованих у діяльнісних термінах (дієсловах). Класифікація є
загальноприйнятою в міжнародному освітньому середовищі.
Класифікація в когнітивній (пізнавальній) сфері
1. Запам’ятовування, знання (Remembering, Knowledge) – здатність
запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і
процедури, основні поняття, правила і принципи цілісні теорії тощо)
2. Розуміння (Comprehension, Understanding) – здатність розуміти та
інтерпретувати вивчене. Це означає уміння пояснити факти, правила,
принципи; перетворити словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази;
прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань.
3. Застосування (Applying) – здатність використовувати вивчений
матеріал у нових ситуаціях, наприклад, застосувати ідеї та концепції для
розв’язання конкретних задач.
4. Аналіз (Analysing) – здатність розбивати інформацію на компоненти,
розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи
в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість
даних.
5. Синтез (Synthesis, Створення, Creating) – здатність поєднувати
частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю.
6. Оцінювання (Evaluation, Evaluating) – здатність оцінювати важливість
матеріалу для конкретної цілі.
Для формулювання результатів навчання використовуються такі
дієслова:
називати, впорядковувати, збирати, визначати, описувати,
знаходити, перевіряти, дублювати, помічати, складати
Знання
список, повторювати, відтворювати, показувати, казати,
установлювати зв’язок тощо.
класифікувати, асоціювати з, змінювати, з’ясовувати,
перетворювати, будувати, описувати, обговорювати,
виділяти,
оцінювати,
пояснювати,
виражати,
Розуміння
розширювати,
ідентифікувати,
ілюструвати,
інтерпретувати, робити висновок, пояснювати різницю
між, розпізнавати, передбачати, доповідати, вибирати,
переглядати, перекладати, знаходити рішення тощо.
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застосовувати, змінювати, обчислювати, оцінювати,
вибирати,
демонструвати,
розробляти,
виявляти,
Застосування завершувати,знаходити,
ілюструвати,
модифікувати,
знань
організовувати, передбачити, готувати, відносити до,
планувати,
вибирати,
показувати,
перетворювати,
використовувати, окреслювати та інші.
упорядковувати, аналізувати, розділяти на складові,
обчислювати, розділяти на категорії, порівнювати,
класифікувати, поєднувати, протиставляти, критикувати,
Аналіз
дискутувати, визначати, робити висновок, виводити,
виділяти,
розділяти,
оцінювати,
випробовувати,
експериментувати,
ілюструвати,
досліджувати,
співвідносити, тестувати тощо.
аргументувати,
упорядковувати,
поєднувати,
класифікувати, збирати, компілювати, проєктувати,
розробляти, пояснювати, встановлювати, формулювати,
Синтез
узагальнювати,
інтегрувати,
модифікувати,
організовувати, планувати, пропонувати, реконструювати,
установлювати зв’язок із, підсумовувати та інші.
оцінювати, встановлювати, аргументувати, вибирати,
поєднувати, порівнювати, робити висновок, співставляти,
Оцінювання критикувати, захищати, пояснювати, рейтингувати,
розсужувати, виміряти, передбачати, рекомендувати,
співвідносити з, узагальнювати, ухвалювати тощо.
Класифікація в емоційній (афективній) сфері
1. Сприйняття (Receiving). Характеризує бажання (направленість)
студента отримувати необхідну інформацію (уважне вислуховування
співрозмовника, чутливість до соціальних проблем тощо).
2. Реагування (Responding). Стосується активної участі студента в
освітньому процесі (виявлення інтересу до предмету, бажання висловлюватися,
робити презентацію, брати участь у дискусіях, бажання пояснювати та
допомагати іншим).
3. Ціннісна орієнтація (Valuing). Коливається в діапазоні від звичайного
визнання певних цінностей до активної їх підтримки. Приклади: віра в
демократичні цінності, визнання ролі науки в повсякденному житті, турбота
про здоров’я оточуючих, повага до індивідуального та культурного
різноманіття.
4. Організація та концептуалізація (Organization and Conceptualization).
Стосується процесів, з якими стикаються особи, коли треба поєднати різні
цінності, вирішити конфлікти між ними, засвоїти певну систему цінностей.
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Приклади: особа визнає необхідність балансу між свободою та
відповідальністю в демократичному суспільстві, визнає власну відповідальність
за свої вчинки, сприймає стандарти професійної етики, адаптує свою поведінку
до прийнятих системних цінностей.
5. Характеристика системи цінностей (Characterization by a Value or
Value Set). На цьому рівні особа має сформовану систему цінностей, що
визначає її відповідну послідовну та передбачувану поведінку. Приклади:
самостійність і відповідальність у роботі, професійна повага до етичних
принципів, демонстрація доброї професійної, соціальної та емоційної
поведінки, здорового способу життя тощо.
Для формулювання результатів навчання використовуються такі
дієслова:
запитувати, вибирати, описувати, слідувати, давати,
тримати, ідентифікувати, знаходити, називати, вказувати
Сприйняття
на, обирати, сидіти прямо, відповідати, використовувати,
сприймати.
давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення,
допомагати, задовольняти критерії, відповідати вимогам,
обговорювати,
дискутувати,
вітати,
сприяти,
Реагування
зараховувати до категорії, виконувати, тренуватися,
представляти,
читати,
відтворювати,
звітувати,
повідомляти, обирати, розповідати, писати, намагатися,
брати участь
завершувати,
описувати,
розрізняти,
пояснювати,
слідувати,
формувати,
ініціювати,
запрошувати,
Ціннісна
приєднуватися, виправдовувати, доводити, пропонувати,
орієнтація
читати, звітувати, повідомляти, ділитися, вивчати,
працювати, співпрацювати
дотримуватися,
перетворювати,
впорядковувати,
поєднувати,
порівнювати,
завершувати,
захищати,
Організація та виправдовувати, пояснювати, узагальнювати, виявляти,
концептуалізація інтегрувати, змінювати, пристосовувати, організовувати,
готувати, співвідносити, створювати, синтезувати,
інтегрувати
діяти, розмежовувати, демонструвати, впливати, слухати,
Характеристика змінювати, виконувати, практикувати, пропонувати,
за
системою кваліфікувати, ставити питання, переглядати, служити,
цінностей
вирішувати, розв’язувати, використовувати, перевіряти,
кидати виклик, організовувати, осуджувати, поширювати
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Класифікація у психомоторній сфері
1. Імітація (Imitation). Споглядання за поведінкою іншої особи та її
копіювання.
2. Відтворення маніпуляцій (Manipulation). Виконання певних дій за
допомогою інструкцій та практичних навичок.
3. Досягнення точності (Develop Precision). Здатність виконувати
завдання при невеликій кількості помилок і робити це точніше без наявності
фахової допомоги. На цьому етапі навичка вважається засвоєною.
4. Поєднання (Articulation). Здатність координувати серію дій за
допомогою поєднання двох або більше навичок для виконання нетипових
операцій. Ці складові можуть модифікуватися, щоб відповідати певним
вимогам або для розв’язку задачі.
5. Натуралізація (Naturalization). Демонстрація високого рівня виконання
в природному стилі («не роздумуючи»). Навички при цьому поєднуються,
упорядковуються та виконуються стабільно і легко, поєднується розуміння,
здатність та майстерність. Коли студенти досягають цього рівня, вони здатні
створювати свої власні варіанти виконання навички та вчити інших.
Для формулювання результатів навчання використовуються такі
дієслова:
копіювати, наслідувати, повторювати, дотримуватися,
Імітація
спостерігати, ідентифікувати, впізнавати, імітувати,
відтворювати, пробувати
Маніпуляція
відтворювати, будувати, виконувати, впроваджувати
демонструвати, завершувати, показувати, калібрувати,
Досягнення
контролювати,
вдосконалювати,
практикувати,
рівня точності
відпрацьовувати
конструювати, вирішувати, координувати, комбінувати,
Поєднання
інтегрувати, адаптувати, розробляти, формулювати,
модифікувати, вдосконалювати, навчати
проєктувати, виокремлювати, управляти, винаходити,
Натуралізація
керувати проєктом
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА Б. БЛУМОМ, МОДИФІКОВАНА
ШЕВЦОВИМ А. Г., КЛИМЧУКОМ В. О.
Класифікація в когнітивній (пізнавальній) сфері
1. Знання – здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни,
конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи,
цілісні теорії тощо).
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2. Розуміння – здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння
пояснити факти, правила, принципи; перетворювати словесний матеріал у,
наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі
отриманих знань.
3. Застосування – здатність використовувати вивчений матеріал у нових
ситуаціях (наприклад, застосовувати ідеї та концепції для розв’язання
конкретних задач).
4. Аналіз – здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх
взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці
міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних.
5. Синтез – здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з
новою системною властивістю.
6. Оцінювання – здатність оцінювати важливість матеріалу для
конкретної цілі.
7. Створення (творчість) – здатність до створення нового культурного
продукту, творчості в умовах багатовимірності та альтернативності сучасної
культури.
Для формулювання результатів навчання використовуються такі
дієслова:
називати, впорядковувати, збирати, визначати, описати,
знаходити, перевіряти, дублювати, помічати, складати список,
Знання
повторювати,
відтворювати,
показувати,
казати,
установлювати зв’язок тощо.
класифікувати, асоціювати з, змінювати, з’ясовувати,
перетворювати,
будувати,
описувати,
обговорювати,
виділяти, оцінювати,пояснювати, виражати, розширювати,
Розуміння
ідентифікувати, ілюструвати, інтерпретувати, робити
висновок,
пояснювати
різницю
між,
розпізнавати,
передбачати,
доповідати,
вибирати,
переглядати,
перекладати, знаходити рішення тощо.
застосовувати,
змінювати,
обчислювати,
оцінювати,
вибирати,
демонструвати,
розробляти,
виявляти,
Застосування
завершувати,
знаходити,
ілюструвати,
модифікувати,
знань
організовувати, передбачати, готувати, зараховувати до,
планувати,
вибирати,
показувати,
перетворювати,
використовувати, окреслювати та інші.
упорядковувати, аналізувати, розділяти на складові,
обчислювати,
розділяти
на
категорії,
порівнювати,
класифікувати, поєднувати, протиставляти, критикувати,
Аналіз
дискутувати, визначати, робити висновок, виводити, виділяти,
розділяти, оцінювати, випробовувати, експериментувати,
ілюструвати, досліджувати, співвідносити, тестувати тощо.
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Синтез

Оцінювання
Створення
(творчість)

аргументувати, упорядковувати, поєднувати, класифікувати,
збирати, компілювати, проєктувати, розробляти, пояснювати,
встановлювати, формулювати, узагальнювати, інтегрувати,
модифікувати, організовувати, планувати, пропонувати,
реконструйовувати, установлювати зв’язок із, підсумовувати
та інші.
оцінювати, встановлювати, аргументувати, вибирати,
поєднувати, порівнювати, робити висновок, критикувати,
захищати,
пояснювати,
рейтингувати,
розсуджувати,
виміряти, передбачати, рекомендувати, співвідносити з,
узагальнювати, ухвалювати тощо.
генерувати,
створювати,
пропонувати,
придумувати,
розробляти, планувати, писати, будувати, складати, робити

Класифікація у ціннісно-мотиваційній сфері
1. Навчальна спрямованість. Характеризує бажання (направленість)
студента отримувати необхідну інформацію (уважне вислуховування
співбесідника, чутливість до соціальних проблем тощо).
2. Соціальне реагування та комунікативність. Стосується активної участі
студента в освітньому процесі (виявлення інтересу до предмету, бажання
висловлюватися, робити презентацію, брати участь у дискусіях, бажання
пояснювати та допомагати іншим), здатність емпатійно взаємодіяти, вміти
вступати в комунікацію, бути зрозумілим, невимушено спілкуватися;
3. Ціннісна орієнтація. Коливається в діапазоні від звичайного визнання
певних цінностей до активної їх підтримки. (Приклади: віра в демократичні
цінності, визнання ролі науки в повсякденному житті, турбота про здоров’я
оточуючих, повага до індивідуального та культурного різноманіття).
4. Ціннісна організація та концептуалізація. Стосується процесів, з
якими стикаються особи, коли треба поєднати різні цінності, вирішити
конфлікти між ними, засвоїти певну систему цінностей. Приклади: особа визнає
необхідність балансу між свободою та відповідальністю в демократичному
суспільстві, визнає власну відповідальність за свої вчинки, сприймає стандарти
професійної етики, адаптує свою поведінку до прийнятих системних цінностей.
5. Ціннісна детермінація. На цьому рівні особа має сформовану систему
цінностей, що визначає її відповідну послідовну та передбачувану поведінку.
Приклади: самостійність і відповідальність у роботі, професійна повага до
етичних принципів, демонстрація доброї професійної, соціальної та емоційної
поведінки, здорового способу життя тощо.

55

Продовження додатку 4.

Для формулювання результатів навчання використовуються такі
дієслова:
запитувати, вибирати, описувати, слідувати, давати,
Навчальна
тримати, ідентифікувати, знаходити, називати, вказувати
спрямованість на, обирати, сидіти прямо, відповідати, використовувати,
сприймати
давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення,
допомагати, задовольняти критерії, відповідати вимогам,
Соціальне
обговорювати,
дискутувати,
вітати,
сприяти,
реагування та
зараховувати до категорії, виконувати, тренуватися,
комунікативпредставляти,
читати,
відтворювати,
звітувати,
ність
повідомляти, обирати, розповідати, писати, намагатися,
брати участь
завершувати,
описувати,
розрізняти,
пояснювати,
слідувати,
формувати,
ініціювати,
запрошувати,
Ціннісна
приєднуватися, виправдовувати, доводити, пропонувати,
орієнтація
читати, звітувати, повідомляти, ділитися, вивчати,
працювати, співпрацювати
дотримуватися,
перетворювати,
впорядковувати,
Ціннісна
поєднувати,
порівнювати,
завершувати,
захищати,
організація та виправдовувати, пояснювати, узагальнювати, виявляти,
концептуалі- інтегрувати, змінювати, пристосовувати, організовувати,
зація
готувати, співвідносити, створювати, синтезувати,
інтегрувати
діяти, розмежовувати, демонструвати, впливати, слухати,
змінювати, виконувати, практикувати, пропонувати,
Ціннісна
кваліфікувати, ставити питання, переглядати, служити,
детермінація
вирішувати, розв’язувати, використовувати, перевіряти,
кидати виклик, організовувати, осуджувати, поширювати
Класифікація у психомоторній (діяльнісній) сфері
1. Імітація. Споглядання за поведінкою іншої особи та її копіювання.
2. Відтворення маніпуляцій. Виконання певних дій за допомогою
інструкцій та практичних навичок.
3. Досягнення точності. Здатність виконувати завдання при невеликій
кількості помилок і робити це точніше без наявності фахової допомоги. На
цьому етапі навичка вважається засвоєною.
4. Поєднання. Здатність координувати серію дій за допомогою
поєднання двох або більше навичок для виконання нетипових операцій. Ці
складові можуть модифікуватися, щоб відповідати певним вимогам або для
розв’язку задачі.
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5. Натуралізація. Демонстрація високого рівня виконання в природному
стилі («не роздумуючи»). Навички при цьому поєднуються, упорядковуються
та виконуються стабільно і легко, поєднується розуміння, здатність та
майстерність. Коли студенти досягають цього рівня, вони здатні створювати
свої власні варіанти виконання навички та вчити інших.
Для формулювання результатів навчання використовуються такі
дієслова:
копіювати, наслідувати, повторювати, дотримуватися,
Імітація
спостерігати, ідентифікувати, впізнавати, імітувати,
відтворювати, пробувати
Маніпуляція відтворювати, будувати, виконувати, впроваджувати
Досягнення
демонструвати, завершувати, показувати, калібрувати,
рівня
контролювати,
вдосконалювати,
практикувати,
точності
відпрацьовувати
конструювати, вирішувати, координувати, комбінувати,
Поєднання
інтегрувати, адаптувати, розробляти, формулювати,
модифікувати, вдосконалювати, навчати
проєктувати, виокремлювати, управляти, винаходити,
Натуралізація
керувати проєктом
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Послідовність етапів алгоритму дій
згідно з Міжнародним проєктом «Гармонізація освітніх структур в
Європі (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING)»
Крок 1. Підтвердження соціального замовлення на програму, визначення
її профілю.
Крок 2. Формулювання цілей програми та описів результатів навчання.
Крок 3. Визначення загальних (універсальних) та професійних
(професійно-спеціальних) компетентностей, які повинні бути сформульовані
при засвоєнні програми.
Крок 4. Формулювання та опис структури програми (склад освітніх
компонентів та їх обсяг у кредитних годинах).
Крок 5. Перевірка взаємної відповідності структури програми до
результатів навчання та набору компетентностей.
Крок 6. Визначення відповідних освітніх технологій, методик навчання
та оцінки результатів навчання і компетентностей, що формуються.
Крок 7. Створення системи оцінки та забезпечення якості освіти.
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Кроки процесу проєктування освітньої програми
згідно із методикою проєкту «Компетенції в освіті та визнанні 2»
(Competences in Education and Recognition Project 2 – CoRe 2)
1. Визначення потреби та потенціалу програми:
 консультація із зацікавленими сторонами (потенційними здобувачами
вищої освіти, дослідниками, потенційними роботодавцями стосовно потреби у
цій програмі;

прийняти рішення стосовно того, чи запропонована освітня програма
відповідає встановленим або новим професійним вимогам.
2. Визначення профілю та ключових компетентностей, а саме:
• головних предметних галузей, що формують основу освітньої програми;
• орієнтації та вказати тип програми: загальна чи спеціалізована;
• а також опис потенційніх галузей та секторів, де випускники зможуть
знайти місце роботи;
• а також опис внеску програми для розвитку особистого та
громадянського рівня культури;
• ключових програмних компетентностей, розподіливши їх на загальні та
спеціальні, найбільш відповідні для за пропонованої програми.
3. Формулювання програмних результатів навчання (15–20 результатів
відповідно до ключових програмних компетентностей).
4. Вирішення питання щодо модуляризації освітньої програми:
• вирішити, чи кожна одиниця програми повинна мати кратний кредитний
вимір (наприклад, 5–10–15) або довільний вимір, що відповідає реальному
навчальному навантаженню;
• присвоїти кредити ЄКТС кожній одиниці освітньої програми за умови,
що одному семестру відповідає 30 кредитів ЄКТС, а звичайному навчальному
року – 60 кредитів ЄКТС. Одному кредиту ЄКТС відповідають 30 годин
загального навчального навантаження здобувача вищої освіти.
5. Визначення компетентностей та формулювання результатів
навчання для кожного модуля:
• вибрати загальні та спеціальні компетентності, які слід сформувати та
покращити в кожному модулі, на основі ключових програмних
компетентностей;
• сформулювати результати навчання для кожної компетентності, які слід
розвинути в даній структурній одиниці освітньої програми.
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Продовження додатку 6.

6. Визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання:
 погодити спосіб якнайкращого розвитку та оцінювання компетентностей
і досягнень бажаних результатів навчання;
• передбачити різноманітні підходи до навчання, викладання та
оцінювання.
7. Перевірка охоплення ключових загальних і професійних (зі
спеціальності)
та
професійно-спеціальних
(зі
спеціалізації)
компетентностей:
• перевірити
розвиток
ключових
загальних
і
спеціальних
компетентностей;
• перевірити, чи всі програмні ключові загальні та спеціальні
компетентності покриваються модулями/одиницями освітньої програми.
8. Розроблення освітньої програми та її структурних одиниць:
• підготувати опис програми та її структурних одиниць на основі
профілю, ключових програмних компетентностей, програмних результатів
навчання, розподілу кредитів, визначених підходів до навчання та оцінювання.
9. Перевірка збалансованості та реалістичності програми:
• чи завершена програма збалансована, тобто, чи прикладені зусилля варті
компетентностей, які мають бути досягнуті;
• чи кредити присвоєні раціонально, чи студенти здатні завершити окремі
дисципліни та всю освітню програму за визначений час.
10. Моніторинг і вдосконалення програми у процесі її реалізації:
• реалізувати освітню програму та її компоненти відповідно до чіткої
структури та прозорого плану впровадження;
• виконувати моніторинг програми та її компонентів шляхом опитування
студентів і науково-педагогічних працівників з метою оцінювання викладання
та результатів навчання відповідно до показника успішності. Рекомендовано
використовувати контрольний перелік запитань TUNING для оцінки
навчального плану (додаток 9);
• використовувати системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу
результатів оцінювання та очікуваних розробок у предметній сфері з
урахуванням потреб суспільства та наукового середовища;
• використовувати отриману інформацію для вдосконалення програми в
цілому та її компонентів.
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Додаток 7.

Методи навчання, які сприяють досягненню програмних результатів
навчання
Шифр
МН.1.1.
МН.1.2.
МН.1.3.
МН.1.4.
МН.1.5.
МН.2.1.
МН.2.2.
МН.2.3.

МН.3.1.
МН.3.2.
МН.3.3.

Метод навчання
1. Традиційні методи навчання
Усне викладення навчального матеріалу
(розповідь, пояснення, лекція)
Обговорення матеріалу, що вивчається
(бесіда, дискусія, брифінг, диспут)
Наочні методи
(ілюстрація, демонстрація)
Практичні методи
(лабораторна робота, практична робота, пробні вправи, творчі вправи, усні
вправи, практичні вправи, графічні вправи, технічні вправи)
Методи самостійного та індивідуального навчання
(рецептивний, репродуктивний, евристичний, дослідницький)
2. Активні методи навчання
Ігрові
(професійні ігри, професійний тренінг)
Неігрові
(аналіз конкретної ситуації, круглий стіл, навчання через науково-дослідну
роботу)
Неімітаційні
(групова дискусія, індивідуальні практикуми, метод «ХОБО», активні види
лекційних і семінарських занять)
3. Інтерактивні методи навчання
Інтерактивні методи в малих групах
Інтерактивні методи в великих групах
Інтерактивні методи під час самостійної роботи
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Додаток 8.

Методи контролю досягнень програмних результатів навчання
Шифр
МК 1.1
МК 1.2
МК 1.3
МК 1.4
МК 1.5
МК 1.6

Метод контролю навчальних досягнень
1. Попередній контроль
Вибірковий усний
Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи

2. Поточний контроль
МК 2.1
МК 2.2
МК 2.3
МК 2.4
МК 2.5
МК 2.6
МК 2.7
МК 2.8
МК 2.9
МК 2.10

Вибірковий усний
Колоквіум
Контрольна робота
Тестування
Захист звіту з лабораторної роботи
Захист звіту з практичної роботи
Індивідуальна розрахункова робота
Реферат
Виконання нормативу
Виконання вправи

3. Рубіжний контроль
МК 3.1
МК 3.2
МК 3.3
МК 3.4
МК 3.5

Фронтальний письмовий
Фронтальний тестовий
Фронтальний проблемний
Виконання нормативу
Виконання вправи

4. Підсумковий контроль
МК 4.1
МК 4.2
МК 4.3
МК 4.4
МК 4.5

Усний
Письмовий
Тестовий
Проблемний
Практичний

