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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження та оновлення 
освітніх програм в ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» 
розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 
р. № 1556-VII, Стандартів вищої освіти (у разі наявності), до методичних 
рекомендацій щодо розроблення освітніх програм (Лист МОНУ №1/9-239 від 
28.04.2017р.), Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ 
«Нікопольський економічний університет» затвердженого Вченою радою 
ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» та інших нормативних 
документів університету.
1.2. Освітня (освітньо-професійна) програма (надалі -  ОП) -  система освітніх 
компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 
визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 
цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 
вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 
програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 
повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.
ОП розробляють для кожної спеціальності кожного рівня ПВНЗ 
«Нікопольський економічний університет» (надалі -  Університет). На 
спеціальності можуть бути декілька ОП.
1.3. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 
№1556-УІІ підготовка фахівців в Університеті здійснюється за такими ОП:
1.3.1. Освітні програми підготовки бакалаврів обсягом 180-240 кредитів 
ЄКТС.
1.3.2. Освітньо-професійні програми (надалі -  ОШ1) підготовки магістрів 
обсягом 90 кредитів ЄКТС.
1.4. Успішне виконання здобувачами вищої освіти вимог ОП є підставою 
для присудження відповідного ступеня вищої освіти.
1.5. Основні принципи, на базі яких розробляються ОП:

- системність -  дотримання відповідності мети, змісту ОП, методів, форм, 
засобів, технологій і механізмів реалізації освітнього процесу очікуваним 
результатам навчання;
- наступність -  наявність послідовного зв’язку між різними етапами освітнього 
процесу та ступенями вищої освіти;
- інноваційність та інтегрованість освіти і науки -  врахування сучасних 
досягнень розвитку науки та відображення результатів наукових досліджень 
у змісті ОП;
- студентоцентрованість -  зорієнтованість освітнього процесу на студента;
- формування компетентностей студентів як їхніх результатів навчання;



- врахування потреб, інтересів та вимог усіх зацікавлених сторін;
- інтеграція освітнього процесу у Європейський простір вищої освіти;
- збалансованість та реалістичність ОП -  об’єктивність присвоєння кредитів 
компонентам ОП, здатність студентів у визначені терміни навчання набути 
очікувані компетентності за результатами виконання програми;
- гнучкість та мобільність структури ОП -  можливість адаптації структури 
і змісту ОП до змін потреб та інтересів зацікавлених сторін;
- відповідність ОП вимогам стандарту вищої освіти або національній рамці 
кваліфікацій (НРК).
1.6. Вимоги до ОП, які регламентовані стандартами вищої освіти:
- обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 
вищої освіти;
- наявність переліку обов’язкових компетентностей випускника;
- нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання;
- форми атестації здобувачів вищої освіти;
- відповідність вимогам системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти Університету;
- вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

2. Структура та зміст освітніх програм
2.1. ОП складається з:
- титульної сторінки (додаток 1);
- лист погодження ОП (додаток 2);
- передмови (додаток 3);
- опису профілю ОП (додаток 4);
- переліку компонент ОП (додаток 5);

структурно-логічної схеми послідовності вивчення компонент ОП 
(додаток 6);
- інформації про форми атестації здобувачів вищої освіти (додаток 7);
- матриці забезпечення програмних результатів навчання відповідними 
компонентами ОП (додаток 8);

матриці відповідності програмних компетентностей навчальним 
компонентам ОП (додаток 9).
2.2. Зміст ОП:
2.2.1. У передмові ОП вказують перелік зацікавлених сторін, за участю яких 
розроблена ОП (стейкхолдери), зовнішніх рецензентів, склад проектної групи 
спеціальності, гаранта ОП.
2.2.2. Опис профілю ОП відображає основні її риси та найсуттєвішу 
інформацію про неї, визначає предметну галузь, до якої вона належить, 
специфічні особливості, що відрізняють ОП від інших подібних програм. Опис



профілю ОП містить загальну інформацію, мету ОП, характеристику ОП, а 
також інформацію щодо: здатності випускника до працевлаштування та 
подальшого навчання; викладання та оцінювання; програмних 
компетентностей (інтегральних, загальних та фахових); програмних 
результатів навчання (знань, умінь, здатностей до комунікацій, самостійної 
діяльності, відповідальності); ресурсного забезпечення реалізації програми 
та академічної мобільності.
2.2.3. Перелік компонент ОП -  назви обов’язкових і вибіркових компонент 
ОП з їхніми кодами, обсягами в кредитах та формами підсумкового контролю 
у розрізі циклів загальної і професійної підготовки.
2.2.4. Структурно-логічна схема послідовності вивчення компонент ОП -  
схематичне відображення логічної послідовності вивчення навчальних 
дисциплін та інших компонент ОП.
2.2.5. Інформація щодо форм атестації -  форми підсумкової атестації 
здобувачів вищої освіти за результатами виконання ОП (випусковий іспит 
та/або захист кваліфікаційної роботи).
2.2.6. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 
компонентами ОП та матриця відповідності програмних компетентностей 
навчальним компонентам визначають взаємозв’язок програмних результатів 
навчання, програмних компетентностей та компонент ОП.
2.3. Розподіл змісту ОП за групами компонент та циклами підготовки, перелік 
компонент ОП визначає проектна група відповідно до вимог Положення 
про організацію освітнього процесу в ПВНЗ «Нікопольський економічний 
університет».
3. Порядок формування та затвердження освітніх програм
3.1. Для формування ОП спеціальності Вчена рада університету своїм 
рішенням затверджує робочу (проектну) групу, керівник якої є гарантом ОП.
3.2. Гарант ОП повинен відповідати вимогам, визначеним Ліцензійними
умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (Постанова 
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 «Про
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти» зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України 
№347 від 10 травня 2018 р.).
3.3. Основні етапи розроблення та затвердження ОП:
3.3.1. Розроблення ОП проектною (робочою) групою.
3.3.2. Зовнішнє рецензування ОП.
3.3.3. Погодження ОП підготовки бакалаврів та магістрів з відповідними 
структурами Університету;
3.3.4. Затвердження ОП Вченою радою Університету.
3.4. На підставі ОП розробляються навчальні плани.



4. Поточний моніторинг, періодичний перегляд та оновлення освітніх програм
4.1. Моніторинг ОП проводить група забезпечення спеціальності щорічно.
4.2. Моніторинг ОП передбачає оцінювання:
- відповідності ОП досягненням науки у відповідній сфері знань, тенденціям 
розвитку економіки, аналізу ринку праці, запитів роботодавців;
- пропозиції здобувачів вищої освіти щодо змісту освітньої програми та аналіз 
їх спроможності виконати навчальне навантаження ОП та набути очікувані 
компетентності;
- затребуваності на ринку праці фахівців, які здобули вищу освіту за ОП.
4.3. Моніторинг ОП здійснюють з використанням таких методів:
- опитування (анкетування) студентів, працедавців та інших груп зацікавлених 
сторін;
- аналіз результатів оцінювання досягнень студентів;
- порівняння з ОП аналогічних вітчизняних та іноземних програм.
4.4. На підставі результатів поточного моніторингу проектна (робоча) група 

здійснює оновлення ОП.



Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПВНЗ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЗАТВЕРДЖУЮ 
В.о. ректора ПВНЗ «НЕУ» 

____________________В.О.Онищук
«___» __________________20__р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

(назва програми)

Освітній рівень (перший бакалаврський / другий магістерський)

Спеціальність _________________________________________
(шифр та назва)

Галузь знань
(шифр та назва)

Кваліфікація
(назва кваліфікації)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
ВЧЕНОЮ РАДОЮ ПВНЗ «НЕУ» 

Голова вченої ради

Протокол №_________від
«_____» ___________________20__р.

Нікополь 20___р.



ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 
освітньо-професійної програми

Додаток 2

Рівень вищої освіти
Галузь знань _____
Спеціальність ____
Освітня програма _
Кваліфікація _ _ _ _

СХВАЛЕНО 
Проектна(робоча)група
зі спеціальності_______
Гарант ОП

(ПІБ)
«_____»_____________ 20____ р.

РЕКОМЕНДОВАНО 
Методичною радою ПВНЗ «НЕУ»
Голова методичної ради

(ПІБ)
«______»________________20____ р.

ПОГОДЖЕНО
Завідувач кафедри_____________.

(назва кафедри)

(ПІБ)
«_____»_____________ 20____ р.

ПОГОДЖЕНО 
Декан факультету

(назва)

(ПІБ)
«_____»_____________ 20____ р.

ПОГОДЖЕНО
Роботодавці

«____»_____________ 20____р.



Додаток З
ПЕРЕДМОВА

Розроблено проектною (робочою) групою
Спеціальності___________________________________

(шифр та назва)
у складі:
Е ... (гарант ОП)
2 . ...
3 . ...

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів (за наявності):
1.

2.
3 .



Додаток 4
1. Профіль освітньої програми зі спеціальності

ф м аи т
Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу
Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу

Вказується ступінь вищої освіти та повна назва кваліфікації 
мовою оригіналу, які присуджуються на основі успішного 
завершення даної освітньої програми 
Якщо за результатами успішного виконання ОП вищий 
навчальний заклад освіти має право присвоювати професійну(і) 
кваліфікацію©, то подається її назва (перелік назв) та вказуються 
процедури їх присвоєння.

Офіційна назва 
освітньої програми
Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Тип диплому— одиничний, подвійний, спільний 
Обсяг вказується в кредитах ЕКТС та роках. 
Приклад:
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів СКТС, 
термін навчання 1,5 роки

Наявність акредитації Подається інформація про акредитацію ОП, у т.ч. іноземну чи 
міжнародну. Вказується:
. назва організації, яка надала акредитацію даній 
програмі; - країна, де ця організація розташована;
- період акредитації

Цикл/рівень Приклад:
НРК України - 7 рівень (бакалавр), ЕСЕЕНЕА - 
другий цикл,ЕС)Р-ЕЕЕ - 7 рІВеНЬ

Передумови Вимоги щодо попередньої освіти. За необхідності вказується, що 
обмежує перехід на дану ОП.
Приклад:
Наявність освітнього ступеня бакалавра (для магістра)

Мова(и) викладання
Термін дії освітньої 
програми

Вказується термін дії освітньої програми до її наступного 
планового оновлення. Цей термін не може перевищувати періоду 
акредитації або у разі необхідності.

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису освітньої 
програми

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми на 
сайті Університету або кафедри.

- 'І • З С Ш- - - і-Ч** т* Аа*Инн памп ' ' " ' -
Чітке та коротке формулювання (в одному - двох реченнях)

_ _ 3 - Характеристика о т і
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за
наявності))

Зауваження:
Якщо ОП є мульти- чи міждисциплінарною, то вказується 
перелік її основних компонент, а також орієнтовний обсяг кожної 
компоненти у % від загального обсягу ОП.
Якщо ОП є спеціалізованою (формальна спеціалізація в рамках 
спеціальності із відображенням цього в документі про вищу 
освіту), то вона повинна бути зареєстрована в НАЗЯВО.
Опис предметної області є у стандарті вищої освіти (у разі його 
наявності).



Продовження додатка 4
Фахові компетентності 
спеціальності (ФК)

Корелює з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК, 
назви компетентностей формулюються із врахуванням категорій 
компетентностей НРК: знання, уміння, комунікація, автономія і 
відповідальність. Рекомендуються використовувати міжнародні 
зразки (проект Тюнінг, стандарти С>АА тощо)
Виділяються:

компетентності, визначені стандартом вищої освіти 
спеціальності та, за наявності, в професійному стандарті,
- компетентності, визначені ЗВО.
Якщо освітня програма передбачає наявність декількох 
неформальних спеціалізацій, то програмні компетентності 
доцільно формулювати для кожної спеціалізації зокрема. 
Передбачається, що в стандарті вищої освіти буде визначено 15-18 
фахових (спеціальних) компетентностей.

Виділяються:
- програмні результати навчання, визначені стандартом вищої 
освіти спеціальності (стандарт визначає нормативний зміст 
підготовки - 15-20 узагальнених результатів навчання, які 
корелюються з програмними компетентностями) та, за наявності 
професійним стандартом.
- програмні результати навчання, визначені вищим навчальним 
закладом (як правило, не більше 5).
У разі відсутності стандартів вищої освіти програмні результати 
навчання визначаються відповідно до НРК.

Кадрове забезпечення Вказуються специфічні характеристики кадрового забезпечення, 
включаючи можливу участь закордонних фахівців.

Матеріально-технічне
забезпечення

Вказуються специфічні характеристики матеріально-технічного 
забезпечення

Інформаційне та 
навчально-методичне
забезпечення

Вказуються специфічні характеристики інформаційного та 
навчально-методичного забезпечення

Національна кредитна 
мобільність

Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну 
мобільність, про подвійне дипломування тощо

Міжнародна кредитна 
мобільність

Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну 
академічну мобільність (Еразмус+ К1), про подвійне дипломування, 
про тривалі міжнародні проекти, які передбачають включене 
навчання студентів тощо

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних 
громадян.



Продовження додатка 4

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-професійна (для молодшого бакалавра, бакалавра, магістра); 
Освітньо-наукова (магістра, доктора філософії).
Відповідно до МСКО освітньо-професійна та освітньо-наукова 
програма може мати академічну або прикладну орієнтацію.
Доцільно коротко охарактеризувати наукову орієнтацію та 
професійні (спеціалізаційні) акценти.

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації

Загальна/спеціальна освіта в галузі/предметній області/ спеціальності 
Ключові слова

Особливості програми Наприклад: обов'язковий семестр міжнародної мобільності; 
реалізується англійською мовою; вимагає спеціальної практики
тощо.
Також можуть вказуватися узгодженість даної ОП із програмами 
інших країн, експериментальний характер ОП та інші 
особливості, які надає Закон України "Про вищу освіту" в 
контексті академічної автономії.

л о т
. 44Іридд т іп і>  хщиускітків '

>ацешіаштув£най та щ д, лиш и а кт чш ш  л  ^
Придатність до 
працевлаштування

Коротко вказуються види економічної діяльності, професійні 
назви робіт (за ДКП).
Можливості професійної сертифікації

Подальше навчання Вказуються можливості для продовження навчання на вищому 
рівні.

; «; - В«^!їй кння -ш піішвдвашія
Викладання та 
навчання

Коротко (до 3-х рядків) описуються основні підходи, методи та 
технології, які використовуються в даній програмі. Наприклад: 
студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно- 
орієнтоваце навчання, навчання через лабораторну практику тощо.

Оцінювання Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, 
проектна робота тощо.

І< - 6 ~ іїгии паши кг щцШкшмцзгі < 1 |
Інтегральна • 
компетентність

Формулюється шляхом конкретизації інтегральної 
компетентності відповідного стандарту вищої освіти в контексті 
особливостей даної освітньої програми.

Загальні
компетентності (ЗК)

Рекомендується за необхідності із врахуванням особливостей 
конкретної освітньої програми вибирати (додаткові до 
визначених стандартом) компетентності із переліку загальних 
компетентностей проекту Тюнінг.

Виділяються:
- компетентності, визначені стандартом вищої освіти 
спеціальності та, за наявності, в професійному стандарті,
- компетентності, визначені вищим навчальним 
закладом
Передбачається, що в стандарті вищої освіти буде визначено 8-12 
загальних компетентностей, які в основному вибираються з 
переліку проекту Тюнінг.



Додаток 5
2. Перелік компонент освітньо-професійної /наукової програми 

та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент ОП
Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумк.

контролю
1 2 А

3 4
Обов'язкові компоненти ОК

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

• • •

Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти ВК

П рофш ьований пакет дисциплін 1
ВК 1.1.
ВК 1.2.
ВК 1.3.

Профшьований пакет дисциплін 2
ВК 2.1.
ВК 2.2.
ВК 2.3.

Вибіркові дисципліни
вд і.
В Д 2.
вд з. «

Загальний обсяг вибіркових компонент:
Практика
Атестація
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Додаток 6

2.2. Структурно-логічна схема ОП

Короткий опис логічно ї  посл ідовност і  вивчення компонент 
освітньої програми. Рекомендується представляти у вигляді графа.



Додаток 7
3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Подається інформація про види (форми) підсумкової атестації та 

документи, які отримує випускник на основі ї ї  успішного проходження. 
Приклад:
Атестація випускників освітньої програми__________________ _

(назва)
спеціальності____________________ у_

(шифр та назва)
проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та 
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження
йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр з _____________

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Додаток 8
4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми ______________________________

О
К1

0К
2

• О
К

п

В
К

 1
.1

ВК
 1

.2

і

В
К

 2
.1

В
К

 2
.2

1

В
К

ш

Ж  1 • о о • •
Ж  2 • а © в о •
Ж З • • • &

вав
ФКї • а а • • в о
ФК2 е « & • <» о о •
ФКз ® • • в • о « *

Додаток 9
5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми
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