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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
 

1. Положення про освітні програми у Державному університеті 

телекомунікацій (далі – Положення) встановлює єдині вимоги до розробки, 

впровадження, моніторингу, оновлення, модернізації та закриття освітньої 

програми і створено з метою упорядкування, уніфікації та прозорості визначених 

процедур за освітніми програмами. 

2. Це Положення розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про 

вищу освіту», «Про освіту»,«Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення 

якості вищої освіти і Національному стандарті України «Системи управління 

якістю», ДСТУ ISO 9001:2015, Національної рамки кваліфікацій, постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019р. №977 «Про затвердження 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти», інструкцій МОН України, Статуту Університету та 

інших нормативно-правових актів. 

3. Положення є нормативним документом Державного університету 

телекомунікацій(далі – Університет) та є невід’ємною складовою внутрішньої 

системи забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Університету,і є 

обов’язковим для виконання. В тексті Положення також використано інформацію з 

відкритих електронних ресурсів – сайтів (включаючи нормативну базу) 

вітчизняних і закордонних закладів вищої освіти, національних та міжнародних 

установ, асоціацій; освітня і наукова періодика, дані національних та міжнародних 

опитувань тощо. 

4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет 

забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти. 

гарант освітньої програми – працівник, визначений за наказом керівника 

закладу вищої освіти відповідальним за реалізацію відповідної освітньої програми. 

група забезпечення спеціальності – група педагогічних, науково- 

педагогічних та/або наукових працівників, для яких заклад освіти є основним 

місцем роботи і які відповідають за виконання освітніх програм за спеціальністю 

на певних рівнях вищої та фахової передвищої освіти, післядипломної освіти для 

осіб з вищою освітою та осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста, особисто беруть участь в освітньому процесі і відповідають 

кваліфікаційним вимогам, визначеним цими Ліцензійними умовами; 

здобувачі вищої освіти– особи, які навчаються у закладі вищої освіти на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації. 

індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його 

здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на 



виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої 

діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня 

їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в 

закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план. 

ініціативна група освітньої програми (далі – ініціативна група) – група 

науково-педагогічних та/або наукових працівників з числа осіб, що входять до 

групи забезпечення спеціальності, яка на основі відповідного обґрунтування 

висуває пропозицію щодо започаткування (в межах існуючої ліцензії за 

відповідною спеціальністю на певному рівні вищої освіти) нової освітньої 

програми. 

інформаційний пакет (силабус )– скорочений зміст освітньої компоненти 

ОП, який розроблений з метою ознайомлення здобувачами вищої освіти з 

компонентами ОП та оцінювання своїх можливостей під час її вивчення. 

Інформаційний пакет (силабус) включає в себе опис освітньої компоненти, цілі її 

вивчення та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість 

кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги 

викладача, критерії оцінки, список використаної літератури. Інформаційний пакет 

(силабус) розробляється для кожної освітньої компоненти ОП з врахуванням 

логічної моделі викладання дисципліни. 

кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей 

(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується 

відповідним документом про вищу освіту. 

компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, 

провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації 

знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 

якостей. 

кредит ЄКТС – одиниця вимірювання навчального навантаження здобувача 

вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів 

навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Як правило, при 

рівномірному розподілі навчального часу з дисциплін в семестрі, один кредит 

ЄКТС відповідає навчальному навантаженню у три академічні години навчальних 

занять та самостійної роботи у навчальному тижні, не включає в себе час, 

відведений для підсумкового контролю; модуль – навчальний компонент освітньої 

програми, в якій кожний навчальний компонент містить однакову або кратну 

кількість кредитів ЄКТС (наприклад, 6, 12, 18); 

навантаження студента –час, який необхідний студенту для досягнення 

визначених (очікуваних) результатів навчання. Цей час включає всі види 

навчальної роботи: лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, самостійну 

роботу, контрольні заходи, проходження навчальних та виробничих практик тощо; 

освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, 

спрямованих на набуття, примноження і використання знань, умінь та інших 

компетентностей в осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості; 



модернізація ОП – це форма перегляду ОП у вигляді докорінної зміни ОП, 

що проводиться з метою коригування орієнтації ОП і зміни її структури для 

вдосконалення, просування вперед, на розроблення й реалізацію нових цілей, 

завдань, пріоритетів, стратегій. В процесі модернізації може відбуватись зміна 

фахових компетентностейОП та програмних результатів навчання, внаслідок чого 

може проводитись зміна компонентів ОП. 

оновлення ОП – це форма перегляду ОП у вигляді оновлення окремих 

структурних елементів ОП з відповідними змінами в програмах освітніх 

компонентів, навчальному плані ОП і т.д. 

освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на 

організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або 

неформальній освіті; 

освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) 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. 

перезарахування/трансфер кредитів – процес визнання кредитів, 

присвоєних в іншому закладі вищої освіти, з метою отримання кваліфікації. 

Кредити, присвоєні учасникам в межах однієї освітньої програми певного закладу 

освіти, можуть бути переведені для накопичування в іншій програмі, 

запропонованій тим самим або іншим закладом освіти, оскільки результати 

навчання задовольняють деякі або всі вимоги конкретної програми, її частини або 

кваліфікації. 

проектна група – група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових 

працівників, визначена наказом ректора університету, які відповідальні за 

започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на певному рівні вищої 

освіти та у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою і відповідають 

кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами. 

програмні 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 компонентів. 

профіль програми – невід’ємна частина опису програми, створена для 

представлення в усталеній формі основної інформації про освітню програму. 

Дозволяє точно позиціонувати освітню програму серед інших, співвіднести з 

тематикою наукових досліджень, що полегшує її розуміння всіма основними 

зацікавленими особами (стейкхолдерами): студентами, роботодавцями, 

дослідниками, викладачами, агенціями забезпечення якості тощо. Визначає 

предметну область, до якої належить дана освітня програма, її освітній рівень та 

специфічні особливості даної програми, які відрізняють її від інших подібних 

програм. 



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. 

студентоцентроване навчання – підхід до організації освітнього процесу, 

що передбачає: заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і 

відповідальних суб’єктів освітнього процесу; створення освітнього середовища, 

орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема 

надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства між 

учасниками освітнього процесу; 

softskills (т.зв. “м’які навички”, “соціальні навички” чи “навички  

успішності”) – дозволяють випускникам ЗВО бути успішними на своєму робочому 

місці. До softskills зараховують навички комунікації, лідерство, здатність брати на 

себе відповідальність, працювати в критичних умовах, вміння полагоджувати 

конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, розуміння важливості 

deadline (вчасного виконання поставлених завдань), здатність логічно і критично 

мислити, самостійно приймати рішення, креативність тощо. Іноді до соціальних 

навичок також зараховують знання іноземних мов, в першу чергу англійської мови. 

Університет має власну політику стосовно розвитку softskills у своїх здобувачів 

вищої освіти та викладачів. Мова йде про навички, що вважаються цінними на 

будь-якому робочому місці, незалежно від професійної сфери. 

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. 

 
 

2. ВИМОГИ ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
 

 Освітня діяльність в Університеті здійснюється за відповідними 

освітніми програмами на таких рівнях вищої освіти:перший 

(бакалаврський),другий (магістерський) рівень,третій (освітньо-науковий) рівень. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне 

виконання особою відповідної освітньої програми. 

 Освітня програма ( далі - ОП)– це 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 Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, 

необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої 

освіти. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


 ОП містить чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії 

Університету. Цілі освітньої програми та програмні результати навчання 

визначаються з урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін, тенденцій 

розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а 

також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм. 

 ОП розробляються із урахуванням вимог стандарту вищої освіти за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, вимог професійних стандартів 

(за наявності) і прийнятого, на основі затвердженої місії Університету та аналізу 

потреб суспільства щодо загальних компетентностей випускників Університету. 

 За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною 

спеціальністю та рівнем вищої освіти програмні результати навчання мають 

відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного освітнього 

рівня. 

 Обсяг освітніх програм вищої освіти визначається у кредитах ЄКТС і 

складають, як правило (якщо інше не визначене стандартом): 

- за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти – 180-240 кредитів 

ЄКТС; 

- для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього 

ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти – 

Університет має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний 

обсяг яких визначається стандартом вищої освіти; 

- за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (навчання в 

Університеті здійснюється за освітньо-професійними програмами) - 90 кредитів 

ЄКТС. При цьому освітньо-професійна програма підготовки магістрів обов’язково 

включає в себе дослідницьку (наукову) та педагогічну компоненту в обсязі не 

менше 30 кредитів ЄКТС (проходження 3 видів практик: науково-педагогічної, 

науково-дослідної, переддипломної та дипломне проектування); 

- за третім (освітньо-науковим) рівнем - 60 кредитів ЄКТС. 

 Мовою освітнього процесу за ОП в Університеті є державна мова. При 

цьому враховуючи, нову освітню модель (інноваційний зміст навчання в 

Університеті) та побажання здобувачів вищої освіти про збільшення годин для 

вивчення англійської мови, декілька освітніх компонентів освітньої програми 

можуть викладатися англійською мовою забезпечивши при цьому можливість 

вивчення відповідних дисциплін державною мовою. 

 ОПмає містити: перелік освітніх компонентів; їх логічну послідовність; 

вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; 

кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, очікувані 

програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти, форми атестації та вимоги до наявності системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти. 

 Структура ОП має передбачати можливість для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір 

здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому 

законодавством. 



 ОП забезпечує набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок 

(softskills), що відповідають заявленим цілям. 

 Зміст ОП повинен враховувати вимоги відповідногопрофесійного 

стандарту (за наявності). 

 Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи) повинна відповідати фактичному 

навантаженню здобувачів, досягненню цілей та програмних результатів 

 На підставі відповідної ОП розробляється навчальний план, що 

визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну 

послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних 

занять, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю, 

що забезпечують досягнення здобувачем відповідного ступеня вищої освіти 

програмних результатів навчання. 

 ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 

вищої освіти, що дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності. 

 Структура ОП та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти 

за дуальною формою у разі її здійснення повинні бути узгоджені із завданнями та 

особливостями цієї форми здобуття освіти. 

 Зміст освітньо-наукової програми має відповідати науковим інтересам 

аспірантів (ад’юнктів) і забезпечувати їх повноцінну підготовку до дослідницької 

та викладацької діяльності в закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 

галуззю. 

 ОП має містити такі складові: 

- титульна сторінка; 

- загальна характеристика освітньої програми; 

- склад проектної групи, що розробляла цю програму; 

- погодження з структурними підрозділами Університету; 

- погодження з зовнішніми стейкхолдерами, залученими до розробки 

освітньої програми (представниками фірм-партнерів, бізнесу, роботодавцями, 

випускниками, здобувачами вищої освіти, професійними громадськими 

організаціями, іншими стейкхолдерами); 

- профіль програми (містить цілі освітньої програми, опис предметної 

області, працевлаштування та продовження освіти, стиль та методика навчання, 

програмні компетентності випускника, ресурсне забезпечення реалізації програми, 

академічна мобільність); 

- структура та компоненти освітньої програми (розподіл змісту освітньої 

програми та обсягу кредитів ЄКТС за компонентами освітньої програми, 

структурно-логічна послідовність їх вивчення); 

- опис форм атестації здобувачів освіти; 

- матриці відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК, співвідношення результатів навчання та компетентностей, 

співвідношення навчальних дисциплін та результатів навчання; - вимоги 

професійних стандартів (за наявності); 



- вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти. 

 Всі зміни, які вносяться в освітню програмуоформлюються додатками 

до цієї освітньої програми і затверджуються відповідно до п. 5.6 цього Положення. 

 Зразок освітньої програми та її заповнення наведено в додатку 1 цього 

Положення. 

 Освітні програми, що розроблені та запроваджені в освітній процес 

Державного університету телекомунікації, є інтелектуальною власністю 

Університету. 

 
 

3. ВІДКРИТТЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ПРОЦЕДУРА 

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 
 

 Освітні програми Університету відкриваються за ліцензованими 

спеціальностями з метою забезпечення суспільних потреб у висококваліфікованих 

фахівцях, з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці та регіонального і 

галузевого контексту. 

 Пропозиції щодо відкриття нової ОП надає ініціативна група, 

керівництво Університету, Навчально-наукових інститутів. 

 У рамках однієї спеціальності Університет може реалізовувати декілька 

освітніх (освітньо-професійні/ освітньо-наукові) програм. 

 Профільна спрямованість ОП, обумовлена особливостями її предметної 

сфери, переліком програмних компетентностей, програмними результатами чи 

переліком освітніх компонентів, що є підставою для розроблення окремої ОП. 

 Розробленню нової ОП передує: дослідження ринку праці, можливості 

кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення запровадження 

ОП, опитування роботодавців, потенційних здобувачів, аналіз вступної кампанії, 

актуальних тенденцій розвитку економіки та науки, порівняльний аналіз ОП 

аналогічних спрямувань, що реалізовуються у провідних вітчизняних та 

зарубіжних ЗВО, їх змісту, тривалості, переліку навчальних дисциплін, рівня 

викладання,визначення перспективних напрямів ОП на найближчі п’ять років, 

тощо. Таким чином встановлюється реальна суспільна потреба в ОП та її 

відповідність цілям та завданням Стратегії розвитку Університету. 

 ОП для певної спеціальності розробляється проектною групою з числа 

науково-педагогічних працівників (далі – НПП), які працюють у Державному 

університеті телекомунікацій за основним місцем роботи та мають кваліфікацію 

відповідно до спеціальності і не входять (входили) до жодної проектної групи 

такого або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі (крім проектної 

групи з цієї ж спеціальності в даному навчальному закладі). 

 Кількість членів проектної групи для розробки ОП передумовлено 

нормативними документами та становить: 

- для освітнього ступеня бакалавра у складі повинні бути не менш як три 

особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання; 



- для освітнього ступеня магістра у складі повинні бути не менш як три 

особи, які мають науковий ступінь та вчене звання, з них один доктор наук та/або 

професор; 

- для освітньо-наукового ступеня доктора філософії у складі повинні 

бути не менш як три особи, які мають науковий ступінь та вчене звання, з них не 

менше двох докторів наук та/або професорів. 

 Склад проектної групи схвалюються рішенням Вченої Ради та 

затверджується наказом ректора. 

 Керівником проектної групи призначається один з її членів, який має 

науковий ступінь і стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 

десять років для освітньо-наукового ступеня доктора філософії і ступеня магістра 

та п’ять років для освітнього ступеня бакалавра. Керівник проектної групи не може 

в поточному навчальному році одночасно керувати іншими проектними групами, 

за винятком керівництва проектними групами за різними рівнями вищої освіти в 

межах однієї спеціальності в даному закладі вищої освіти. 

 До розробки освітньої програми також залучаються провідні фахівці з 

цієї спеціальності, представники роботодавців, здобувачі вищої освіти та члени 

органу студентського самоврядування. 

 Проектна група під час розробки ОП може звернутися з запитом до 

відповідних структурних підрозділів університету, які зобов’язані надати у 

визначений керівником проектної групи ОП строк відомості, необхідні для 

розроблення ОП. 

 Координацію діяльності проектних груп з розробки освітньо- 

професійних програм університету здійснює проректор з навчальної роботи, а 

освітньо-наукових програм - проректор з науково-педагогічної роботи. 

 Проект освітньої програми розглядається на засіданні відповідної 

кафедри та розміщується на офіційному веб-сайті Університету для громадського 

обговорення учасниками освітнього процесу та роботодавцями. В цей період члени 

проектної групи зобов’язані письмово погодити зміст ОП та отримати рецензії від 

роботодавців. Після отримання листів погоджень та рецензій проектна група подає 

проект програми для узгодження до Навчально-методичного центру, відділу 

моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації, яка проходить перевірку на 

відповідність Ліцензійним умовам по запровадженню нових освітніх програм. 

 Проект ОП проходить громадське обговорення протягом місяця після 

чого членами проектної групи остаточно вносяться зміни до ОП. 

 Уточнений зміст ОП розглядається Вченою радою ННІ, погоджується 

Навчально-науковою радою Університету та затверджується рішенням Вченої ради 

університету і вводиться в дію наказом ректора. 

 На підставі ОП проектна група разом з групою забезпечення 

спеціальності розробляє навчальний план для відповідної освітньої програми. 

Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст навчання та 

регламентує організацію освітнього процесу. 

 Навчальний план ухвалюється Вченою радою Університету і 

затверджуються ректором та скріплюється печаткою Університету. Навчальні 



плани складаються окремо для кожної освітньої програми та за кожною формою 

навчання. 

 Алгоритм запровадження нової освітньої програми та порядок її 

затвердження схематично наведена у додатку 2. 

 Для впровадження в освітній процес ОП групою забезпечення 

спеціальності формується навчально-методичне забезпечення освітньої програми, 

що містить : 

− робочі програми освітніх компонентів; 

− інформаційні пакети освітніх компонентів (силабус); 

− програми практик; 

− методичні рекомендації до виконання курсових, кваліфікаційних робіт; 

− засоби діагностики(комплекти тестів, комплексних завдань, розміщених на 

паперових та електронних носіях). 

− інші документи і матеріали, що регулюють зміст і реалізацію освітнього 

процесу; 

− відомості за формами, передбаченими відповідними додатками до 

Ліцензійних умов (кадрового, матеріально-технічного, інформаційного 

забезпечення впровадження освітньої програми); 

 Інші матеріали (документація), які напрацьовані проектною групою 

(забезпечення спеціальності) під час розроблення ОП формуються в окремий пакет 

документів, який може бути використаний, як доказова база про участь усіх 

учасників освітнього процесу у розробці ОП при проходженні акредитації освітніх 

програм, а саме:протоколи засідань, довідки, аналітичні звіти, порівняльні таблиці, 

опитувальні листи, письмові рекомендації від роботодавців та здобувачів вищої 

освіти, відео та фотозйомка тощо. 

 Відповідальність за впровадження ОП в освітній процес, забезпечення 

виконання навчального плану ОП та якість підготовки здобувачів вищої освіти 

покладається на групу забезпечення відповідної спеціальності. Керівник (гарант, 

завідувач випускової кафедри) групи забезпечення спеціальності несе 

відповідальність за щорічний моніторинг освітньої програми, модернізацію та 

оновлення ОП з залученням до її обговорення роботодавців, здобувачів вищої 

освіти та інших стейкхолдерів. Оновлення змісту освітніх програм періодичного 

перегляду програм та інших процедур забезпечення їх якості повинно 

здійснюватися на основі сучасних наукових досягнень і практик у відповідній 

галузі. 

 
 

4. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ФОРМУВАННЮ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ПАКЕТІВ (СИЛАБУСІВ) ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

 
 

Цей розділ положення встановлює єдині вимоги до змісту, структури та 

порядок формування інформаційних пакетів (силабусів) освітніх компонентів з 

метою підвищення якості освітнього процесу за рахунок пояснення студентові суті 



і форми навчальної дисципліни, оптимізації освітнього процесу, як засобу набуття 

компетентностей. 

 Силабус – це документ, в якому роз’яснюється взаємна 

відповідальність викладача і студента. На відміну від робочого тематичного плану і 

навчально-методичного комплексу дисципліни, силабус створюється для студента. 

В силабусі (профілі навчальної дисципліни) необхідно реалізувати компетентності, 

які прописано в стандарті та освітній програмі, описати види діяльності студента 

при вивченні дисципліни. 

 Силабус розробляють науково-педагогічні працівники кафедри, за 

якими закріплено навчальну дисципліну, відповідно до навчального плану 

підготовки здобувачів вищої освіти. Термін розробки силабусів визначається 

завідувачем кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна, фіксується 

протоколом засідання кафедри. Підготовка силабусу включається в план роботи 

кафедри та індивідуальний план викладача. 

 Силабус розробляється і затверджується до початку навчального 

семестру, є складовою частиною навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу за ОП, зберігається на кафедрі та оприлюднюється на офіційній сторінці 

кафедри, порталі дистанційного навчання Університету Moodle. 

 Цей розділ Положення є основою для розробки силабусівосвітніх 

компонентів ОП та є обов’язковим до виконання. Зразок оформлення силабусів 

надається в додатку 3цього Положення. 

 Складові, що включаються в силабус, повинні відповідати сучасному 

рівню розвитку освіти і науки. Передбачати: логічно послідовний виклад змісту 

силабусу, використання сучасних методів і технічних засобів освітнього процесу, 

що дозволяють здобувачам вищої освіти набути відповідних компетентностей. 

 
 
 

5. ПОРЯДОК  МОНІТОРИНГУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 
 

 Щорічний моніторинг ОП здійснюється з метою об’єктивного 

інформаційного відображення стану й динаміки якості надання освітніх послуг, 

ефективності управління, якості підготовки здобувачів вищої освіти з оцінюванням 

актуальності змісту ОП, ступеня досягнення запланованих результатів навчання 

здобувачами вищої освіти,створення сприятливого й ефективного навчального 

середовища для студентівта готовності випускників до професійної діяльності. 

 Суттєвим елементом визначення якості ОП є встановлення зворотнього 

зв’язку із усіма учасниками освітнього процесу. 

 З урахуванням рекомендацій проекту Tuning для динамічного 

підвищення якості: ОП можуть і повинні удосконалюватись не тільки на основі 

зворотного зв’язку, але й на основі прогнозування, шляхом врахування тенденцій 

розвитку суспільства і відповідної галузі. 

 Моніторинг здійснюється групою забезпечення відповідною 

спеціальності у взаємодії з відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та 



акредитації. До здійснення моніторингу обов’язково долучаються стейкхолдери: 

науково-педагогічні працівники, професіонали – практики, представники органів 

студентського самоврядування, здобувачі вищої освіти, випускники, тощо. 

 Моніторинг ОП здійснюється на локальному і загально 

університетському рівнях. Схема процедури моніторингу ОП наведено у додатку 4. 

 Моніторинг може проводитися шляхом: анкетування, опитування, 

інтерв’ювання (у тому числі здобувачів вищої освіти та випускників з метою 

аналізу їх власного досвіду), моніторинг досягнутих результатів, оцінювання ОП 

на відповідність критеріям забезпечення якості освітніх програм тощо. Систему 

обов’язкових методів і засобів моніторингу визначає відділ моніторингу якості 

освіти ліцензування та акредитації. 

 Терміни проведення щорічних моніторингів визначаються наказом 

ректора. 

 Відповідальність за організацію і проведення локального моніторингу 

ОП покладається на її гаранта (керівника групи забезпечення спеціальності, 

завідувача випускової кафедри). Результати локального моніторингу не менш як 

один раз рік обговорюються на засіданні випускової кафедри та Навчально- 

методичній раді інститутів. 

 При проведенні моніторингу надається оцінка таким критеріям ОП та 

якості освітнього процесу: 

- якості структури та змісту ОП; 

- якості освітніх компонентів; 

- доступність до ОП та визнання результатів навчання; 

- форм контролю і результатів оцінювання здобувачів та дотримання 

принципів академічної доброчесності; 

- якості кадрового забезпечення; 

- якості навчально-методичного забезпечення; 

- наявності інформаційного забезпечення, прозорості та публічності 

інформації про ОП; 

- якості освітнього середовища та матеріально-технічного забезпечення; 

- дотримання принципів студентоцентрованого навчання; 

- якості підготовки фахівців за відгуками роботодавців; 

- урахування потреб стейкхолдерів. 

 При оцінюванні якості структури та змісту ОП група  

забезпечення спеціальності перевіряє: 

- відповідність обсягу ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС)) 

вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня 

вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за наявності); 

- дотримання в ОП логічно взаємопов’язаної системи освітніх компонентів, 

які у сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та очікуваних результатів 

навчання за даною ОП; 

- відсутність дублювання змісту різних освітніх компонентів; 



- відповідність змісту ОП заявленій предметній області, що визначена 

стандартом для даної спеціальності (спеціальностей, якщо ОП є 

міждисциплінарною); 

- наявність в ОП освітніх компонентів, що забезпечують досягнення 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, в тому числі через 

отримання якісної практичної підготовки, необхідної здобувачам вищої освіти для 

подальшої професійної діяльності, а також набуття ними соціальних навичок (soft 

skills), що відповідають заявленим цілям ОП; 

- наявність в ОП можливостей для формування індивідуальних освітніх 

траєкторій, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти освітніх 

компонентів у обсязі, передбаченому чинним законодавством; 

- урахування вимог відповідного професійного стандарту (за наявності) в 

структурі та змісті ОП; 

- узгодженість структури освітньої програми та навчального плану із 

завданнями й особливостями дуальної форми здобуття освіти у разі здійснення 

підготовки здобувачів вищої освіти за цією формою освіти; 

- наявність в структурі ОП можливостей для здобувачів вищої освіти взяти 

участь у національній та міжнародній академічній мобільності. 

Перевірка якості структури ОП на рівні здобувачів освіти проводиться 

шляхом опитування студентів стосовно зрозумілості логіки траєкторії підготовки, 

виявлення освітніх компонентів, для опанування яких відсутні попередньо 

сформовані компетенції, виявлення компонентів, що містять схожі за змістом 

модулі тощо. В разі необхідності змін у структурі ОП проводиться перегляд 

структурно-логічної схеми ОП. 

 При оцінюванні якості освітніх компонентів ОП група забезпечення 

спеціальності перевіряє: 

- чи сприяють досягненню заявлених в ОП цілей наявні форми та методи 

навчання і викладання, чи відповідають освітні компоненти вимогам 

студентоорієнтованого підходу та принципам академічної свободи; 

- чи доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, очікуваних результатів 

навчання, змісту навчальних занять, порядку та критеріїв оцінювання у межах 

окремих освітніх компонентів; 

- чи забезпечується належне поєднання навчання і досліджень у ході 

реалізації ОП, а також відповідна інфраструктура; 

- чи існує практика академічної підтримки здобувачів освіти; 

- чи проводиться оновлення навчально-методичних матеріалів на основі 

наукових досягнень у відповідній галузі. 

Перевірка якості освітніх компонентів на рівні здобувачів вищої освіти 

проводиться після вивчення компонента шляхом опитування здобувачів  

відповідно до розділу 7 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освіти та освітньої діяльності Державного університету телекомунікацій. 

 При оцінюванні доступності до ОП та визнання результатів 

навчання група забезпечення спеціальності перевіряє: 

- наявність та актуальність ключової інформації про ОП (профіль ОП, 

перелік компонентів тощо) у відкритому доступі, зокрема на сайті Університету; 



- наявність (на офіційному веб-сайті) та актуальність правил прийому на 

навчання за ОП, відсутність дискримінаційних положень; 

- наявність у правилах прийому на навчання за ОП врахування 

особливостей самої освітньої програми. 

- можливість коригування рівня початкових компетентностей 

вступників, необхідних для успішного навчання на ОП (компенсаційні заходи); 

- чіткість та зрозумілість правил 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.), доступність для всіх учасників освітнього процесу та 

послідовне дотримання цих правил під час реалізації ОП; 

- чіткість та зрозумілість правил визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті, які є доступними для всіх учасників освітнього 

процесу та послідовне дотримання цих правил під час реалізації ОП. 

 При моніторингу контрольних заходів, форм і результатів 

оцінювання здобувачів та дотримання принципів академічної доброчесності 

групою забезпечення відповідної спеціальності перевіряється: 

- форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої 

освіти (мають бути чіткими, зрозумілими, і такими, що дозволяють встановити 

досягнення очікуваних результатів навчання для окремого освітнього компонента 

та/або освітньої програми в цілому), а також чи проводиться їх оприлюднення; 

- відповідність форм атестації здобувачів вищої освіти вимогам 

стандарту вищої освіти; 

- наявність чітких і зрозумілих правил проведення контрольних заходів, 

їх доступність для всіх учасників освітнього процесу; 

- наявність процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

- наявність та дотримання правил проведення контрольних заходів, 

виконання індивідуальних завдань, порядку повторного проходження контрольних 

заходів, особливості проведення контрольних заходів для здобувачів вищої освіти з 

особливими освітніми потребами, а також порядку оскарження процедури та 

результатів проведення контрольних заходів; 

- наявність і дотримання процедур забезпечення академічної 

доброчесності, використання відповідних технологічних рішень протидії 

порушенням академічної доброчесності; 

- наявність в ОП елементів популяризації принципів академічної 

доброчесності серед здобувачів вищої освіти. 

З метою оцінювання результатів навчання проводиться збір і аналіз 

статистичних даних за такими показниками: 

- розподіл успішності  студентів  за результатами контролю  з освітніх 

компонентів та їх рейтингування; 

- відсоток випускників, які працевлаштовані за фахом або мають намір 

навчатися за наступним освітнім рівнем; 

- кількість зарахованих студентів на наступний рівень вищої освіти; 

 Оцінка якості кадрового забезпечення проводиться шляхом перевірки 

відповідності науково-педагогічних працівників, які задіяні у забезпеченні 



виконання навчального плану ОП Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності, врахування наявності практичного досвіду роботи за фахом, а також 

визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти якістю викладання 

відповідного освітнього компонента викладачем. 

Директори Навчально-наукових інститутів, разом з керівниками груп 

забезпечення відповідних спеціальностей (гарантів освітніх програм): 

- перевіряють кількість, кваліфікацію, рівень професійної й наукової 

активності науково-педагогічних працівників, які забезпечують належний рівень 

викладання освітніх компонентів та реалізацію відповідних ОП; 

- залучають роботодавців, професіоналів-практиків до організації та 

реалізації освітнього процесу; 

- забезпечують постійний професійний розвиток (підвищення 

кваліфікації) викладачів (власна або у співпраці з іншими ЗВО); 

- забезпечують функціонування системи заохочення викладачів, що 

стимулює їх до удосконалення освітньої і наукової діяльності. 

При проведенні оцінювання якості кадрового забезпечення враховуються 

відгуки студентів щодо якості викладання окремим викладачем, зокрема про рівень 

володіння викладачем навчальним матеріалом, зрозумілість стилю та змісту 

викладання та використання новітніх методик, відкритість та доступність 

викладача до спілкування, об’єктивність, чесність та прозорість при оцінюванні 

викладачем знань студентів. 

 Оцінка якості навчально-методичного забезпечення проводиться 

шляхом перевірки забезпеченості досягнення визначених ОП цілей та програмних 

результатів навчання, наявності та доступності всіх необхідних елементів 

навчально-методичного забезпечення відповідно до Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності та нормативних документів Університету. 

Доступність оцінюється наявністю навчальних матеріалів у бібліотеці, 

електронному репозиторії, в навчальній платформі MOODLE тощо. Враховуються 

також відгуки здобувачів вищої освіти щодо якості навчально-методичного 

забезпечення відповідного освітнього компонента, зокрема робочої програми 

та/або профілю навчальної дисципліни (силабусу) чи іншого документа, що 

розкриває зміст компонента. 

 Оцінка наявності інформаційного забезпечення, прозорості та 

публічності інформації про ОП проводиться шляхом перевірки наявності всіх 

необхідних елементів інформаційного забезпечення. 

Зокрема, мають забезпечуватись вимоги розміщення публічної інформації 

щодо: 

- громадського обговорення змісту ОП, які запроваджуються та які за 

результатами моніторингу потребують змін; 

- процедур моніторингу, оновлення, модернізації та закриття освітніх 

програм; 

- результатів опитувань здобувачів вищої освіти щодо їх рівня 

задоволеності змістом освітніх компонентів, якістю викладання, освітньою 

програмою в цілому ОП, порядком формування індивідуальної освітньої 

траєкторії; 



- результатів моніторингу, оновлення та модернізації освітніх програм; 

 Оцінка якості освітнього середовища та матеріально-технічного 

забезпечення проводиться шляхом аналізу: відповідності Ліцензійним умовам, в 

тому числі щодо якості забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, які навчаються 

за ОП, а також наявності чіткої і зрозумілої політики та процедур вирішення 

конфліктних ситуацій (включаючи, але не виключно, пов’язаних з різними 

формами дискримінації, сексуальними домаганнями, корупцією тощо), яка є 

доступною для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під 

час реалізації ОП. Опитування проводиться серед здобувачів вищої освіти, 

випускників, викладачів та інших стейкхолдерів. 

 Контроль дотримання принципів студентоцентрованого навчання 

проводиться шляхом опитування здобувачів вищої освіти та викладачів. При 

опитуванні, зокрема, оцінюється задоволеність здобувачів вищої освіти умовами, 

процесом і результатами навчання, визначається ступінь залученості здобувачів 

вищої освіти до формування та оновлення даної ОП, в т.ч. при визначенні 

компетентностей та формулюванні результатів навчання. Також  проводиться 

аналіз відповідності ОП наступним індикаторам: 

- наявність процедур оцінювання результатів навчання та коригування 

способів надання освітніх послуг і педагогічних методик; 

- наявність механізму вільного вибору освітніх компонентів здобувачами 

вищої освіти; 

- доступність навчання за різними формами (денна, заочна, дистанційна); 

- доступність отримання вищої освіти для осіб з обмеженими 

можливостями; 

- можливість навчання студентів за індивідуальним графіком. 

- наявність вільного доступу здобувачів вищої освіти до критеріїв 

оцінювання результатів навчання за кожним освітнім компонентом; - наявність 

механізмів вільного доступу здобувачів вищої освіти до власних результатів 

навчання; 

- наявність системи рейтингування студентів за ступенем досягнення 

результатів навчання; 

- регулярність та системність зустрічей студентів з адміністрацією 

Університету для вирішення проблемних питань; 

- частка звернень, що вирішені на користь студентів; 

- наявність структурного підрозділу, який займається моніторингом 

рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітнім процесом; 

- наявність системи анкетування студентів щодо всіх аспектів освітньої 

діяльності; 

- частка студентів, залучених до опитувань; 

 Оцінка якості підготовки фахівців за відгуками роботодавців 

проводиться шляхом опитування роботодавців. При цьому, зокрема, 

встановлюється оцінка про: достатність (повноту) змісту ОП (за визначеними 

компетенціями і результатами навчання) для успішної роботи за фахом; 

відповідність переліку та змісту освітніх компонентів даної ОП тим компетенціям, 



що необхідні для професійної діяльності (визначаються компоненти, які доцільно 

вилучити, такі, що необхідно включити до ОП або для яких змінити кількість 

кредитів); достатність практичної підготовки, яку закладено в ОП; коректність 

структурно-логічної схеми ОП. 

Для оцінки цього критерію також можливе використання даних рейтингів 

закладів вищої освіти роботодавцями, рецензії та листи погодження від 

роботодавців, або фірм – партнерів, безпосередня їх участь у розробці, оновленні, 

модернізації ОП. 

 Моніторинг ефективності ОП через урахування потреб 

стейкхолдерів проводить група забезпечення відповідної спеціальності з метою 

забезпечення відповідності ОП до потреб здобувачів вищої освіти, суспільства та 

роботодавців. При цьому проводиться: 

- моніторинг відповідності ОП до Національної та галузевої рамок 

кваліфікацій; 

- актуалізація результатів навчання, що надає змогу найкращого 

працевлаштування випускників за фахом; 

- перегляд змісту ОП фахівцями-практиками на відповідність потреб 

ринку праці. 

- опитуванням випускників даної ОП, які працюють за фахом, а також 

опитуванням роботодавців, в яких працюють випускники, які навчались за даною 

ОП. 

- наявність механізмів збору і аналізу інформації про задоволеність 

споживачів освітніх послуг, здобувачів вищої освіти і випускників, підприємств- 

роботодавців; 

- наявність практики збирання, аналізу та врахування інформації щодо 

кар’єрного шляху випускників освітньої програми. Коригування профілю ОП, що 

базується на виявленій та визнаній суспільством потребі у відповідних фахівцях, 

має відбуватись тільки на основі широких консультацій між внутрішніми та 

зовнішніми стейкхолдерами. Це можуть бути консультації з соціальними групами, 

професійними організаціями на місцевому, національному чи міжнародному рівні. 

Оскільки профілі є не лише професійними, але й академічними, то проводиться 

перевірка відповідності до вимог академічної спільноти на національному та 

міжнародному рівнях. 

 Освітні програми третього (освітньо-наукового – далі ОНП) рівня 

вищої освіти додатково оцінюються ще й за такими критеріями забезпечення 

якості: 

- відповідність змісту ОНП науковим інтересам аспірантів і чи забезпечена їх 

повноцінна підготовка до дослідницької та викладацької діяльності в закладах 

вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю; 

- відповідність наукової діяльності аспірантів напряму досліджень наукових 

керівників; 

- наявність апробації результатів наукових досліджень відповідно до 

тематики аспірантів; 



- частка аспірантів, які залучені до міжнародної академічної спільноти за 

спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у 

спільних дослідницьких проєктах тощо; 

- участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, 

результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються. 

 За результатами проведеного локального моніторингу керівники груп 

забезпечення відповідних спеціальностей заповнюють форму, що наведена у 

додатку 5. 

 Оцінювання ОП та освітньої діяльності за ОП здійснюється за кожним 

критерієм, зазначеним у п 5.9. за такими рівнями відповідності: задовольняє, 

частково задовольняє, не задовольняє. При оцінюванні критерію як «частково 

задовольняє» або «не задовольняє» керівник групи забезпечення повинен надати 

письмово пропозиції щодо усунення недоліків ОП у вищенаведеній формі. 

 Після проведення локального моніторингу проводиться загально 

університетський моніторинг метою якого є узагальнення результатів 

моніторингів, надання пропозицій стосовно модернізації або закриття ОП, 

поширення кращих практик в межах Університету, своєчасне виявлення 

негативних тенденцій, допомога у формуванні відомостей про самооцінювання 

освітньої програми для акредитації тощо. 

 Відповідальність за проведенні даного виду моніторингу покладається 

на Навчально-науковий центр та відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та 

акредитації. Керівники цих підрозділів після проведеного загально 

університетського моніторингу узагальнюють отримані результати та формують 

пропозиції, які надають проректору з навчальної роботи для розгляду на 

Координаційній раді з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(питання внесення змін до ОП, її модернізації, оновлення або закриття) і прийняття 

відповідного рішення. 

 Остаточне рішення стосовно внесення змін до ОП, їх модернізація, 

оновлення або закриття приймає Координаційна рада з питань якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти і здійснюються із дотриманням тих самих умов, і 

у тому самому порядку, що і затвердження нової ОП. 

 

6. ПОРЯДОК ОНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 
 

 Рішення про необхідність перегляду ОП приймається Координаційною 

радою з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету на 

основі аналізу та оцінки результатів моніторингу, проведеного згідно п.5.9. цього 

Положення. 

Результатом перегляду ОП можуть бути рішення про оновлення ОП, та/або її 

модернізацію, або закриття. 

 Освітня програма може щорічно оновлюватися групою забезпечення 

спеціальності (під керівництвом керівника групи забезпечення спеціальності, 

гарант ОП) в частині усіх компонентів, крім місії (цілей) і програмних навчальних 

результатів. 



Підставою для оновлення ОП можуть бути: 

- ініціатива і пропозиції гаранта ОП та/або НПП, які її реалізують. 

- рішення Координаційної ради з питань забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Університету за результатами оцінки та 

моніторингу ОП. 

- зміни законодавства та інноваційного розвитку відповідної галузі. 

- зміни інфраструктурного, кадрового, інших ресурсних умов реалізації ОП. 

 Оновлення відображається у відповідних структурних елементах ОП 

(матриці та структурно-логічна схема) та оформлюється як додаток до існуючої 

освітньої програми. Крім цього до ОП докладається узгоджена порівняльна 

таблиця змінених освітніх компонентів та відповідних програмних результатів 

навчання. 

 Порівняльна таблиця змінених освітніх компонентів для узгодження 

надається до Навчально-методичного центру, відділу моніторингу якості освіти, 

ліцензування та акредитації, а також оприлюднює не пізніше ніж за два тижні до 

засідання НМР на офіційному веб-сайті Університету для подальшого 

громадського обговорення. 

 На засіданні НМР Університету гарант ОП представляє зміст внесених 

змін з урахуванням зауважень, наданих під час громадського обговорення. 

 Після розгляду змісту змін в структурних елементах ОП на НМР 

університету на основі протоколу науково-методичної ради Університету директор 

Навчально-методичного центру готує службове подання на Вчену раду 

Університету про ухвалення й затвердження відповідних змін. 

 Якщо зібрана інформація показує розбіжність між передбаченим 

навантаженням і часом, який фактично необхідний більшості здобувачів вищої 

освіти для досягнення визначених результатів навчання, необхідно переглянути 

навчальне навантаження, кредити, результати навчання, методи навчання та 

викладання. Це може також потребувати перепроектування ОП та її освітніх 

компонентів. 

 Внесення змін до освітніх компонентів ОП, які пов’язані з оновленням 

їх змісту, затверджуються на засіданні відповідної випускової кафедри за участю 

представників органів студентського самоврядування, роботодавців та інших 

стейкхолдерів. 

 Освітня програма, яка оновлена та приведена у відповідність до 

затверджених державних стандартів не вважається новою. Порядок оформлення 

здійснюється додатком до основної освітньої програми з приведенням у додатку 

таблиці відповідності компетенцій та програмних результатів існуючої програми з 

проведеними змінами. 

 Модернізація освітньої програми має на меті більш значну зміну в її 

змісті та умовах реалізації, ніж при плановому оновленні, і може стосуватися 

також мети (місії), програмних навчальних результатів. Зміна виду освітньої 

програми також відноситься до удосконалення. 

 Модернізація ОП може проводитися з: 

- прийняття нового або зміна існуючого стандарту вищої освіти за 

спеціальністю. 



- ініціативи керівництва Університету / ННІ у разі незадовільних висновків 

про її якість в результаті самооцінки або аналізу динаміки набору здобувачів вищої 

освіти; 

- ініціативи гаранта освітньої програми та / або приймальної комісії за 

відсутності набору вступників на навчання; 

- ініціативи проектної групи з метою врахування змін, що відбулися в 

науковому професійному полі, в яких реалізується ОП, а також змін ринку освітніх 

послуг або вимог ринку праці. 

- наявності висновків про недостатньо високу якість за результатами різних 

процедур оцінки якості ОП як зовнішніх так і внутрішніх. 

 Для проведення модернізації ОП створюється проектна група, склад якої 

затверджується Вченою радою. До модернізації освітніх програм також 

залучаються усі учасники освітнього процесу (здобувачі вищої освіти, науково- 

педагогічні працівники, роботодавці). Також можуть залучатися зовнішні експерти, 

це академічна спільнота з інших закладів освіти, як національних так і 

міжнародних. 

 Модернізована освітня програма разом з обґрунтуванням внесених до неї 

змін має пройти затвердження в установленому порядку. 

 Якщо ОП потребує зміни назви, оновлення, більш ніж 50% змісту 

освітніх компонентів, зміни видів практик та їх обсягу в кредитах ЄКТС тощо, ОП 

вважається новою та затверджується у встановленому порядку. 

6.8 Після проведення оновлення, модернізації ОП також підлягають 

перегляду та оновленню навчальні плани, та робочі навчальні програми дисциплін. 

 

7. ЗАКРИТТЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 

 За поданням Координаційної Ради рішення про закриття ОП приймає 

Вчена рада Державного університету телекомунікацій. 

 Закриття освітньої програми здійснюється за наступних умов: 

- у   разі   відсутності  набору  здобувачів вищої  освіти на навчання за 

відповідною освітньою програмою; 

- низький показник внутрішньої оцінки якості освіти за відповідною ОП. 

 
 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 Відомості про освітні програми розміщуються на сайті Державного 

університету телекомунікацій на сторінці відповідної кафедри. 

 Відповідальними за формування і зберігання паперових версій ОП та 

своєчасне розміщення публічної інформації на сайті Університету є її керівник 

групи забезпечення спеціальності (гарант, завідувач кафедри) та директор 

відповідного Навчально-наукового інституту. 

 Інформацію про ОП для внесення до ЄДБО в електронному вигляді 

надає керівник групи забезпечення спеціальності (гарант, завідувач кафедри) 

відповідальній особі за підтримку ЄДБО в актуальному стані. 



 



Додаток 1 
до Положення про освітні програми 

Державного університету телекомунікацій 

 

Зразок оформлення та заповнення освітньої програми 

Титульна сторінка 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 
 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 122 Комп’ютерні наукита інформаційні 

технології 

Освітня кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій 

Професійна кваліфікація: 3121 Фахівець з 

інформаційних технологій 

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮРАДОЮ 

Голова вченої ради 

 

Протокол № 11  від  «24» березня 2016 р. 
 

Освітня програма вводиться в дію з 01.09. 2016 р. 

Ректор Толубко В.Б. /  _/ 

Наказ  №  147 від  «05» квітня 2016 р. 
 

Київ2016 

 
*Червоним кольором відмічено зразок заповнення полів форми 



Додаток 1 (продовження) 
РS:Заповнення титульного аркушу опису освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програми здійснюється з врахуванням зазначення повної назви програми, її профілю, 

відповідності рівню вищої освіти та зазначенням освітньої кваліфікації відповідно до 

стандарту вищої освіти та професійної кваліфікації відповідно до Державного класифікатора 

професій ДК 003:2010: 

 

Програма Рівень ВО Освітня кваліфікація Професійна кваліфікація 

освітньо-професійна 

програма 

першого 

(бакалаврського) 

бакалавр з (назва 

спеціальності) 

дивитись перелік 

Державного 

класифікатора професій 

ДК 003:2010 розділ 3. 

Фахівці 

освітньо-професійна 

програма 

другого 

(магістерського) 

магістр з (назва 

спеціальності) 

дивитись перелік 

Державного 

класифікатора професій 

ДК 003:2010 розділ 2. 

Професіонали 

освітньо-наукова 

програма 

третього 

(освітньо- 
наукового) 

доктор філософії з 

(назва спеціальності) 
- 

Номер та назва спеціальності та номер та назва галузі знань вказується відповідно до переліку 

Переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти в Університеті. 



Додаток 1 (продовження) 

Обґрунтування запровадження нової освітньої програми 

 
 

1. Короткий опис програми 

2. Назва програми    

3. Освітній рівень (ступінь)    

4. Найменування спеціальності _  _   

5. Обсяг програми (в кредитах ЄКТС і роках)  _ 

6. Мета програми    

7. Предметна область    

8. Орієнтація програми    

9. Особливості програми    

10. Актуальність відкриття нової програми (в довільній формі: навіщо 

відкривати цю програму, які переваги вона надає випускникам, які позитивні 

очікування для Університету від відкриття цієї програми – у тому числі 

прогноз кількості студентів в розрізі формі сплати за навчання, очікування 

щодо впливу цієї програм на контингент інших програм). 

11. Унікальність програми (в довільній формі:пояснення неможливості 

досягнення цілей нової програми в рамках існуючих програм, які результати 

навчання не можна сформувати в межах існуючих програм). 

12. Опис матеріально-технічного, інформаційного та кадрового потенціалу 

кафедри для задоволення Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

за новою освітньою програмою 

13. Опис ринку зацікавлених сторін (в довільній формі: які підприємства чи 

організації зацікавлені у новій програмі і чому, де будуть працевлаштовані 

випускники, чому вони матимуть конкурентні переваги перед випускниками 

інших програм цієї ж спеціальності) 

14. Склад проектної групи 

(посада, науковий ступінь, вчене звання)  ПІБ 

(посада, науковий ступінь, вчене звання)  ПІБ 

(посада, науковий ступінь, вчене звання)  ПІБ 

 

 
 

Керівник проектної групи 

(посада, науковий ступінь, вчене звання)  _ ПІБ 

(підпис) 



Додаток 1 (продовження) 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
галузь знань 12 Інформаційні технології 

спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

освітня кваліфікація бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій 

професійна кваліфікація 3121 Фахівець з інформаційних технологій 

 

 

 

Проректор з навчальної роботи    _________ А.М. Явтушенко 

  

Директор Навчально-методичного центру_  В.В. Гуменюк  

1. Вчена рада Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації 

Протокол №3_ від «_17 »_березня  2016 року 
 

Голова Вченої Ради ННІМІП  _ О.Є.Гудзь 

 

2. Кафедра інформаційних технологій 

Протокол №_7_ від «_09 »_березня  2016р. 

Завідувач кафедри  В.В. Вишнівський 

 

 

3. Представники ринку праці: 
Рецензії – відгуки зовнішніх стейкхолдерів (є додатками до освітньо-професійної 

програми): 

1. Winncom Technologies 

2. Lantec 

 
РS: Заповнення Листів погодження передбачає висвітлення інформації про всі етапи 

ухвалення ОП. Заповнення п 5. «Представники ринку праці» передбачає висвітлення інформації 

про: зовнішню апробацію з зазначенням отриманих відгуків і рецензій, які є додатками до 

освітньої програми, врахування пропозицій стейкхолдерів, рекомендацій професійних асоціацій 

тощо. 



Додаток 1 (продовження) 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
галузь знань 12 Інформаційні технології 

спеціальність 122 Комп’ютерні наукита інформаційні технології (Комп’ютерні науки)* 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

освітня кваліфікація бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

професійна кваліфікація 3121 Фахівець з інформаційних технологій 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«ПОГОДЖЕНО» «ПОГОДЖЕНО» 

  _ 

МП. 
 

«  »  _ 20_ р. 

    

МП. 
 

«  »  _ 20  р. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

РS: Заповнення цього Листа погодження передбачає підпис керівників фірм - партнерів, які 

надали рецензію на освітню програму 



Додаток 1 (продовження) 
 

ПЕРЕДМОВА 

 

Розроблено проектною групою Навчально-наукового інституту 

телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій у 

складі (рішення Вченої ради протокол №10 від 18 лютого 2016р)_: 

Керівник – Степанов Михайло Миколайович – кандидат технічних наук 

зі спеціальності «Військове озброєння та техніка», старший дослідник по кафедрі 

інформаційних технологій; завідувач кафедри комутаційних систем Навчально- 

наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету 

телекомунікацій; 

Члени проектної групи: 

Амірханов Ельдар Данирович – кандидат технічних наук зі спеціальності 

«Комп’ютерні системи та компоненти», старший викладач кафедри 

радіотехнологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації 

Державного університету телекомунікацій; 

Гайдур Галина Іванівна - кандидат технічних наук зі спеціальності 

«Телекомунікаційні системи та мережі», доцент кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та 

інформатизації Державного університету телекомунікацій. 

 

 

 
 

РS: Інформація про розробників ОП передбачає зазначення членів проектної групи, яка 

затверджена рішенням Вченої ради приклад заповнення наведено вище 



Додаток 1 (продовження) 

1. Профіль освітньої програми 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 
підрозділу 

Державний університет телекомунікацій, 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та 

інформатизації 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр зкомп’ютерних наук та інформаційних 

технологій 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Комп’ютерні науки 

 

 
Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний 

Обсяг освітньої програми: 

-на базі повної середньої освіти становить 240 

кредитів ЄКТС- термін навчання 4 роки; 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- 

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 

становить не більше ніж 180 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Розробляється вперше 

 

Цикл/рівень 

НРК України – 6 рівень/ Бакалавр, 

QF-EHEA- перший цикл, 

EQF-LLL – 6 рівень 

 

Передумови 

Наявність атестату про повну загальну середню освіту 

або диплому молодшого бакалавра (освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст) 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 
Введена в дію з 01.09.2016 року 

Інтернет - адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

 

http://www.dut.edu.ua/ua/1744-pidgotovka-magistriv- 

kafedra-komp'yuternih-nauk 

2 – Мета освітньої програми 

Метою бакалаврської програми є формування та розвиток загальних і 
професійних компетентностей за освітнім ступенем «бакалавр», спеціальністю 
112 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», що направлені на здобуття 
студентом властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як 
соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі діяльності, 
за умови оволодіння компетенціями щодо вирішення певних проблем і задач 
соціальної   діяльності,    інструментальних,    загально-наукових    і професійних 

http://www.dut.edu.ua/ua/1744-pidgotovka-magistriv-


компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область, 

напрям (галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 122 “Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології” 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми 

Загальна програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Особливості 

програми 

Цілі навчання:Програма передбачає підготовку 
фахівців, здатних застосувати математичні основи, 
алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, 
розробці та супроводі інформаційних систем і 
технологій; здійснювати розробку, впровадження і 
супровід інтелектуальних систем аналізу та обробки 
даних в організаційних, технічних, природничих та 
соціально-економічних системах. 

Об’єкти вивчення та/або діяльності:математичні, 

інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, 

об'єктів, систем і процесів; моделі подання даних і 

знань;моделі, методи і технології отримання, 

зберігання, обробки, передачі і використання 

інформації;теорія, аналіз, розробка, оцінка 

ефективності, реалізація алгоритмів; методи та 

алгоритми оперативного багатовимірного та 

інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень; 

високопродуктивні обчислення, у тому числі 

паралельні обчислення та великі дані;системний 

аналіз об’єктів і процесів комп’ютеризації; моделі 

предметних областей і методи побудови 

інтелектуальних систем, заснованих на знаннях і 

технологіях прийняття рішень;методи та алгоритми 

розпізнавання сенсорних сигналів, звуків, зображень і 

образів;математичне забезпечення автоматизованих 

систем обробки інформації і управління, та 

інформаційної підтримки життєвого циклу 

промислових виробів, програмних систем і 

комплексів, систем підтримки прийняття 

рішень;математичне і програмне забезпечення 

процесу автоматизації проектних робіт, технології 

візуалізації даних;лінгвістичне, інформаційне і 

програмне забезпечення систем різного призначення. 

Теоретичний зміст предметної області:сучасні 

моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та 



 способи отримання, представлення, обробки, аналізу, 

передачі, зберігання даних в інформаційних системах 

з метою їх систематизації та виявлення потрібних 

фактів інформаційного характеру. 

Методи, методики та технологіїматематичні моделі, 

методи та алгоритми розв’язання теоретичних і 

прикладних задач, що виникають при розробці ІТ та 

ІС; сучасні технології і платформи програмування; 

методи збору, аналізу та консолідації розподіленої 

інформації; технології та методи проектування, 

розроблення та забезпечення якості складових ІТ та 

ІС; методи комп’ютерної графіки та технології 

візуалізації даних; технології інженерії знань. 
Інструменти та обладнання:CASE-технології 
моделювання та проектування ІТ та ІС; розподілені 
обчислювальні системи; комп’ютерні мережі; хмарні 
технології, системи управління базами даних, 
операційні системи. 
Програма будується на основі реалізації вимог 
Європейської рамки ІКТ-компетецій (TheEuropean e- 
Competence Framework 2.0) та 
ComputerScienceCurricula 2013 з підготовки фахівця 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
Програма розвиває технологію процесно- 
компентністного підходу при конструюванні змісту 

профільних навчальних дисциплін та організації 
навчання. 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

 

 

 

 

Придатність до 

працевлаштування 

Професійна діяльність як фахівця з розробки 

математичного, інформаційного та програмного 

забезпечення інформаційних систем, у галузі 

інформаційних технологій, а також адміністратора баз 

даних і систем. 

Випускники можуть працювати за професіями згідно 

з Національним класифікатором професій ДК 

003:2010: 

3121.2 Фахівець з інформаційних технологій 

3121.2 Фахівець з розробки та тестування 

програмного забезпечення 

3121.2 Фахівець з розроблення комп'ютерних програм 

Подальше навчання 
Продовжити освіту за другим (магістерським) 

освітнім рівнем вищої освіти 



5 – Викладання та оцінювання 

 

 

 

 

 

 

Викладання та 

навчання 

Стиль навчання: 

*поєднання репродуктивного та творчого стилів 

навчання як взаємодоповнюючих з домінуючим 

творчим компонентом; 

*емоційно-ціннісний стиль навчання з поєднанням 

емоційно-імпровізаційного та емоційно-методичного 

стилів. 

Методика навчання: 

узгодження декількох навчальних технологій: 

інформаційної технології навчання; технології 

моделюючого навчання; розвивальної технології 

навчання; активізуючої технології навчання; технології 

виробничого навчання; технології випереджаючого 

навчання, технології дистанційного навчання. 

Організація навчального процесу: 

кредитно-модульна система. 

 

 
Оцінювання 

Модульно-рейтингова система оцінювання 

Тестування  знань, усні презентації, звіти про 

лабораторні роботи, звіти про практику, письмові есе, 

портфоліо, контрольні роботи, курсові  (проектні) 

роботи, усні та письмові екзамени, захист дипломної 

роботи. 

6 - Програмні компетенції 

 

 

Інтегральна 

компетентність 

Бакалавр (FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 

рівень, HPK – 6 рівень) здатний розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

комп’ютерних наук або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів 

комп’ютерних наук, інформаційних технологій і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

 

 

 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Інтегральна ціннісно-орієнтаційна підготовленість 
фахівця. 

ЗК2.Ділова комунікативна компетентність, здатність до 
мовної та іншомовної ділової діяльності. 

ЗК3. Здатність  до використання закономірностей 

політологічних, естетичних, економіко-правових і 

соцально-екологічних процесів. 

ЗК4. Ґрунтовна математична підготовка з теоретичних, 
методичних і фізичних основ явищ і процесів. 

ЗК5. Володіння основами розробки і використання 



 інформаційних систем та технологій. 

ЗК6. Володіння принципами побудови сучасних баз 
даних та систем управління базами даних. 

ЗК7. Володіння принципами аналізу та синтезу. 

ЗК8.Володіння основами збору, обробки, пересилки і 

використання інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фахові компетенції 

(ПП) 

ПП1.Володіння методами для розв’язування теоретичних 

і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук. 

ПП2.Володіння методами чисельних розрахунків та 

математичних досліджень. 

ПП3.Володіння інтегральними навичками 

проектування. 

ПП4.Володіння методами системного аналізу. 

ПП5.Володіння методами інтелектуального аналізу 
даних. 

ПП6.Володіння основами штучного інтелекту. 

ПП7.Володіння сучасними технологіями моделювання. 

ПП8. Володіння методами алгоритмізації та широким 
спектром мов програмування. 

ПП9.Володіння навичками побудови складних 

децентралізованих систем обробки даних, оволодіння 

навичками реалізації систем розподілених об’єктів та 

паралельного програмування. 

ПП10. Володіння основними компонентами WEB- 

технології та WEB-дизайну, основними 

інструментальними засобами створення WEB-ресурсів. 

ПП11Концептуальні здібності управління. 

ПП12.Навички з маркетингових комунікацій. 

ПП13.Володіння мережевими технологіями, основами 
мережевої безпеки та захисту інформації. 

ПП14.Володіння технологіями ефективного програмного 

забезпечення для керування обчислювальними ресурсами 

в багатокористувальницьких операційних системах. 

ППк1.Володіння інфокомунікаційними технологіями. 

ППк2.Володіння технологіями з тестування програмного 

забезпечення. 

ППк3. Володіння технологіями з проектування та 

розробки програмного забезпечення із застосуванням 

різних парадигм програмування. 

ППк4. Володіння серверними технологіями. 

ППк5. Володіння технологіями безпеки програм та 
даних. 



 ППк6.Володіння технологіями хмарних сервісів і 

технологій, паралельних і розподілених обчислень при 

розробці та експлуатації розподілених систем паралельної 

обробки інформації. 
 7 – Програмні результати навчання 

 ПРН1.Здатність до аналізу історії України як історії 

окремого народу та його держави, так і в контексті 

загальноєвропейської та світової історії і культури; 

оперувати набутими історико-філософськими 

знаннями. 

ПРН2. Здатність правильно використовувати мовні та 

іншомовні засоби відповідно до умов, мети і змісту 

комунікації; правильно використовувати терміни у 

професійному мовленні; складати різні типи 

документів, застосовуючи інструментарій сучасної 

ділової комунікації та групової динаміки. 

ПРН3. Здатність аргументовано відстоювати свої 

погляди і переконання в дискусіях; користуватися 

категорійно-понятійним апаратом науки; мати 

громадянську позицію, оцінювати свої ідеї та вчинки, 

явища і процеси духовного життя з позицій 

гуманістичної моралі, політології, економіко-правого 

забезпечення, соціально-екологічної безпеки, етики та 

естетики. 

ПРН4. Здатність до математичного мислення та 

математичної культури, достатніх для використання 

широкого спектру математичних методів і засад, 

математичного моделювання та законів фізики в 

подальшій практичній діяльності. 

ПРН5. Здатність до використання сучасних 

перспективних компонентів та засобів інформаційних 

та інфокомунікаційних технологій, створення 

інтелектуальних сервісів обробки інформації, 

використання прогресивних інфокомунікаційних 

технологій для аналізу та прийняття рішень, технологій 

проектування, вимірювання і побудови 

телекомунікаційних, комп’ютерних та корпоративних 

інфокомунікаційних систем. 

ПРН6.  Здатність  розробляти  логічну  структуру  бази 
даних за допомогою методу нормалізації відношень, 

розробляти та створювати архітектуру баз даних, 

описувати алгоритми, організовувати структури баз 

даних,   визначати   можливості   використання готових 

алгоритмів. 

ПРН7. Здатність приймати обґрунтовані рішення з 



 розв’язання соціально-економічних проблем, 

застосування правових норм у виробничо-службовій 

діяльності. 

ПРН8. Здатність до використання сучасних 

інформаційних технологій збору, зберігання, передачі, 

обробки і надання інформації за сферами застосування. 

ПРН9.Здатність на основі знання і розуміння основних 

наукових і математичних принципів застосовувати 

інформаційні технології для розв'язання широкого кола 

завдань, обґрунтовувати, встановлювати, 

налаштовувати та обслуговувати інфраструктуру 

інформаційної системи. 

ПРН10. Здатність застосовувати теорію алгоритмів, 

чисельні методи розрахунків та математичні методи 

дослідження операцій для вирішення практичних задач, 

будувати алгоритми та математичні моделі проблемних 

ситуацій. 

ПРН11. Здатність до проектування інформаційних 

систем, цифрових радіорелейних ліній та волоконно- 

оптичних систем передачі за допомогою 

використанням методів комп’ютерної та інженерної 

графіки і технологій комп’ютерного проектування, а 

також стандартів проектування та оформлення 

проектної документації, системного підходу до 

проектування, топології та архітектури інформаційних 

систем; структурної, об'єктно-орієнтованої та типової 

технології проектування; моделей даних та моделей 

процесів. 

ПРН12. Здатність застосовувати системне мислення, 

усвідомлення необхідності застосування основних 

засад системного аналізу до завдань управління та 

прийняття рішень, до дослідження складних явищ і 

процесів у соціально-економічних системах. 

ПРН13. Здатність до проведення аналізу поставлених 

проблем, впровадження сучасних методів 

інтелектуального аналізу даних, перевірки якості та 

практичності отриманих результатів аналізу. 

ПРН14. Здатність застосовувати принципи побудови та 

технологію розробки систем штучного інтелекту; 

моделі та методи розв’язання задач у 

слабоформалізованих сферах, використовувати системи 

штучного інтелекту для вирішення прикладних задач. 

ПРН15. Здатність  до застосування теоретичних та 

методологічних основ моделювання, набуття 

практичних навичок імітаційного моделювання 



 складних систем, технологій 3D моделювання. 

ПРН16. Здатність аналізувати завдання з 

програмування і розробляти постановку задачі, 

підбирати типові алгоритми та структури даних і 

використовувати їх при алгоритмізації обчислювальних 

задач, складати власні алгоритми і структури даних, 

перетворювати алгоритми і проектувати структуру 

програми, користуючись прийомами структурного 

програмування, проектувати компоненти програмного 

забезпечення, здійснювати написання коду, 

передбачати появу додаткових викликів при 

використанні архітектури програм, що орієнтована на 

події, узагальнювати функціональність класів для 

використання компонентного підходу при розробці 

програм, формувати та здійснювати систематичні 

процедури тестування програм щодо відповідності 

проектним специфікаціям. 

ПРН17. Здатність до застосування теоретичних та 

методологічних основ побудови складних розподілених 

систем, базових технологій побудови складних 

програмних систем; принципів реалізації паралельних 

програм. 

ПРН18. Здатність використовувати різні 

інструментальні засоби розробки WEB-сторінок і WEB- 

вузлів; самостійно розробляти гіпертекстові документи 

з використанням основних компонентів WEB- 

технології; розміщувати WEB-застосування на сервері; 

орієнтуватися в сучасних інформаційних технологіях, 

їх можливостях, перспективах розвитку. 

ПРН19. Здатність виділяти та класифікувати проекти і 

задачі менеджменту проектів, використовувати 

прикладні засоби підтримки менеджменту проектів, 

розробляти загальний план проекту, що вимагає 

значного об’єму робіт, використовувати методи 

керування проектами, як гнучкими, так і традиційними. 

ПРН20. Здатність до проведення фінансово- 

комерційних операцій з використанням електронних 

засобів і нових комп’ютерно-телекомунікаційних 

технологій, а також можливостей застосування цих 

технологій у різних сферах фінансово-економічної 

діяльності для підвищення якості роботи підприємств і 

організацій, використання сучасних комп’ютерно- 

телекомунікаційних технологій для купівлі і продажу 

товару, виконання фінансово-розрахункових операцій, 

організації електронного документообігу. 



 ПРН21. Здатність використовувати основні принципи 

побудови сучасних комп’ютерних систем та мереж на 

основі HP FlexNetwork architecture, використовувати 

переваги мережної архітектури нового покоління: 

відкрите стандартизоване рішення; масштабованість за 

трьома параметрам – функціональність, структурність, 

продуктивність; безпечність; гнучкість; централізоване 

управління. 

ПРН22. Здатність використовувати операційні системи, 

маніпулювати основними командами та елементами 

файлової структури ОС, управляти процесами 

мультипрограмної ОС, користуватися програмними 

оболонками ОС, оперувати механізмом вводу/виводу, 

користуватися мережевими можливостями ОС. 

ПРН23. Здатністьпроводити дослідження та 

розгортання інфокомунікаційних систем та технологій, 

розробляти перспективні компоненти і засоби 

інфокомунікаційних технологій та програмні мережні 

засобів для створення інфокомунікаційних систем та 

технологій, користуватись концептуальними 

принципами побудови інфраструктура мереж 

майбутнього. 

ПРН24. Здатність до реалізації політики мережевої 

безпеки та технологій захисту інформації, моніторингу 

та вжиття заходів проти вторгнень та порушення 

безпеки або витоків, аналізу ризиків безпеки по 

відношенню до корпоративних даних і інформації, 

розробки рекомендацій для безперервного підвищення 

безпеки. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 
Висококваліфікований науково-педагогічний склад та 

фахівці фірм-партнерів. 

 

 

 

 

 
Матеріально-технічне 

забезпечення 

− Windows, Linux, Mac OS, Virtual box, Wmvare - 

проектування, налаштування та супровід об'єктів 

інформаційних систем з різною архітектурою 

операційних систем під час вирішенні задач 

адміністрування; 

− мережні комутатори ProVision, Comware, точка 

доступу Aruba Instant, обладнання для доступу до 

інтерфейсів комутаторів, операційні системи 

комутатора ProVision, Comware, система управління 

PCM+,  IMC,  програма  «Трафік-генератор»,  програма 

«Сервер DHCP», програмна платформа Certification - 

проектування, розробка, управління та обслуговування 

мережних       рішень,       забезпечення     відповідності 



 мережної інфраструктури потребам інформаційного 

обміну; 

− Java Development Kit (JDK), Eclipse - практичне 

оволодіння сучасною технологією програмування для 

розробки прикладного програмного забезпечення, 

серверних та веб-додатків; 

− SWI-Prolog, MATLAB, JADE - методи і 

алгоритми штучного інтелекту, моделі подання знань, 

засвоєння базових принципів еволюційних обчислень, 

штучних нейронних мереж та отримання основних 

навичок аналізу, подання і обробки інформації цими 

методами, 

− Windows, Linux, VMware vSphere ESXi, vSphere 

Client, Hyper-V, Vіrtual box, Power Advisor, iLO - 

технології хмарних обчислень, архітектури та 

особливості проектування «хмарних» сервісів, 

отримання навичок розробки додатків для основних 

існуючих «хмарних» платформ. 

 
Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Всі дисципліни навчального плану забезпечені 

інформаційними та навчально-методичними 

матеріалами, засобами системи дистанційного  

навчання Moodle у т.ч. доступом до електронної 

бібліотеки Державного університету телекомунікацій. 

 9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

Наявність двосторонніх договорів між ДУТ та вищими 

навчальними закладами України забезпечує 

національну кредитну мобільність 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Зміст навчання відповідає світовим освітнім 

стандартам, що дозволяє приймати участь у програмах 

подвійних дипломів та бути конкурентоспроможним на 

світовому ринку праці 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

 

Дозволяє можливість навчання іноземним громадянам 

 

РS: Інформація про заповнення ОП 
Розділ 1 . ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

1)  Загальна інформація 

– у комірці Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації зазначають інформацію 

відповідно до того, який ступінь буде присуджено з та яку кваліфікацію буде присвоєно 

здобувачу вищої освіти на основі успішного завершення даної ОП (відповідно до Стандарту 

вищої освіти (далі СВО) та/або професійного стандарту): 

для бакалаврів для магістрів для докторів філософії 

cтупінь ВО– бакалавр 
освітня кваліфікація – 

ступінь ВО– магістр 
освітня кваліфікація – 

ступінь ВО – доктор 
філософії 



бакалавр назва 

спеціальності, за 

спеціалізацією «назва» 

(за наявності) 

магістр назва 

спеціальності, за 

спеціалізацією «назва» 

(за наявності) 

освітня кваліфікація – 

доктор філософії назва 

спеціальності 

 

– у комірці Тип диплому та обсяг освітньої програми зазначають інформацію 

відповідно до рівня програми та до СВО: 

для бакалаврів для магістрів для докторів філософії 

диплом бакалавра, 

одиничний, 240 кредитів 

ЄКТС, термін навчання 

3 роки 10 місяців 

диплом магістра, 

одиничний, 90 кредитів 

ЄКТС, термін навчання 

1 рік 4 місяці 

диплом доктор 

філософії, 

освітня складова 60 

кред.ЄКТС, 

термін підготовки 4 

роки Наукова складова 

передбачає проведення 

власного наукового 

дослідження та 

оформлення його 

результатів у вигляді 

дисертації. 

 

– у комірці Наявність акредитації подається інформація про останню акредитацію ОП, 

у т.ч. іноземну чи міжнародну. Вказується: назва організації, яка надала акредитацію даній 

програмі; країна, де ця організація розташована; період акредитації (у роках) або зазначається, 

що Програма неакредитована і вказується назва організації, яка ймовірно надасть акредитацію 

даній програмі і термін коли передбачається подача програми на акредитацію; 

– у комірці Цикл/рівень програми вказуються рівні відповідно до НРК України та 

EQFLLL й цикл відповідно до FQ-ЕНЕА, наприклад: 
 

для бакалаврів для магістрів для докторів філософії 

НРК України – 7 рівень 

QF-EHEA – перший цикл 

ЕQF-LLL – 6 рівень 

НРК України – 8 рівень 

QF-EHEA – другий цикл 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

НРК України – 9 рівень 

QF-EHEA – третій цикл 

ЕQF-LLL – 8 рівень 

– у комірці Передумови зазначаються Вимоги щодо попередньої освіти та, за 

необхідності, вказується, що обмежує перехід на дану програму, наприклад: 

 

для бакалаврів для магістрів для докторів філософії 

наявність атестату про 

повну загальну середню 

освіту або диплому 

молодшого бакалавра 

(освітньо- 

кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст) 

наявність диплому 

бакалавра 

наявність диплому 

магістра 

– у комірці Термін дії освітньої програми вказується термін дії ОП до наступного 

планового перегляду. Цей термін не може перевищувати 5 років та/або періоду акредитації; 

– у комірці Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми 

вказується адреса сторінки даної освітньої програми (наприклад http://www.dut.edu.ua/ua/1744- 

pidgotovka-magistriv-kafedra-komp'yuternih-nauk). 
 

 2). Мета освітньої програми: чітке та коротке формулювання мети (цілей) ОП: 

– Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії 

Університету. 

http://www.dut.edu.ua/ua/1744-pidgotovka-magistriv-kafedra-komp%27yuternih-nauk
http://www.dut.edu.ua/ua/1744-pidgotovka-magistriv-kafedra-komp%27yuternih-nauk
http://www.dut.edu.ua/ua/1744-pidgotovka-magistriv-kafedra-komp%27yuternih-nauk


– Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та 

потреб заінтересованих сторін. 

– Цілі ОП 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. 

 3). Характеристика освітньої програми – Предметна область зазначається згідно з 

Описом предметної області у відповідному СВО. 

– у комірці Орієнтація освітньої програми вказується: 

для бакалаврів для магістрів для докторів філософії 

освітньо-професійна освітньо-професійна освітньо-наукова 

 

Також орієнтацію ОП можна конкретизувати, наприклад: «Освітньо-професійна. 

Акцент на побудову та програмування сучасних електронних мікро- і наноприладів, 

експлуатацію електронного обладнання і сенсорних систем, інструментах наукових та 

інженерних досліджень з використанням сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій» 

– у комірці Основний фокус ОП зазначається загальний або спеціальний фокус програми, 

наприклад:    «Загальна  освіта  за  спеціальністю  » «Спеціальна освіта з за 

спеціальністю  . Ключові слова:  » «Програма базується на загальновідомих 

наукових положеннях із врахуванням сьогоднішнього стану розвитку електроніки,  орієнтує 

на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: 

комп’ютерні технології та наноматеріали в електроніці (загальна, теоретична та прикладна). 

Ключові слова: електроніка, сенсор, наноматеріали, комп’ютерні технології.» 

– у комірці Особливості ОП зазначаються суттєві особливості предметної сфери 

програми, особливості обумовлені переліком програмних компетентностей, програмних 

результатів навчання, освітніх компонентів. Також тут може бути зазначено вимоги до 

міжнародної мобільності, обов’язкових видів практики, стажування або інформація про 

узгодження даної програми з програмами інших країн, експериментальний характер програми 

тощо. Наприклад: «Реалізація програми передбачає залучення до аудиторних занять 
професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців» «Науково-дослідна 

практика студентів; окремі спецкурси викладаються англійською мовою». 

 4) Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

– у комірці Придатність до працевлаштування коротко вказують про види економічної 

діяльності, професійні назви робіт (відповідно до ДК 003:2010) які може виконувати випускних 

відповідного рівня вищої освіти. 

– у комірці Подальше навчання вказується можливості для продовження навчання на 
вищому рівні ВО (як в межах основної предметної області, так і поза нею), наприклад: 

для бакалаврів для магістрів для докторів філософії 

Продовження навчання 

на другому 

(магістерському) рівні 

вищої освіти та/або 

набуття       додаткових 

кваліфікацій у системі 

післядипломної освіти. 

Продовження навчання 

на третьому (освітньо- 

науковому) рівні вищої 

освіти та/або набуття 

додаткових кваліфікацій 

в системі освіти 

дорослих. 

Продовження освіти в 

докторантурі та/або 

участь у 

постдокторських 

програмах 

 5) Викладання та оцінювання 

– у комірці Викладання та навчання коротко описуються основні підходи, методи та 

технології, які використовуються в даній програмі. Наприклад:  «студентоцентроване 

навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через лабораторну 

практику тощо»; «загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Викладання 

проводиться у формі: лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні заняття в малих 

групах (до 8 осіб), самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем, індивідуальні 



заняття, застосування інформаційно-комунікаційних технологій (e-learning, онлайн-лекції, OCW, 

дистанційні курси) за окремими освітніми компонентами.» також, може бути зазначено, що 

«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». – для ОНП доктора філософії в комірці Викладання та 

навчання додатково можна зазначити як реалізується навчання через дослідження, 

відповідаючи на питання: Як забезпечується повноцінна підготовка до дослідницької та 

викладацької діяльності в Університету за спеціальністю та/або галуззю? Як за програмою 

реалізуються можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень 

відповідно до тематики аспірантів (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, 

доступ до використання лабораторій, обладнання тощо)? 

– у комірці Оцінювання вказуються основні стратегії та методи оцінювання, наприклад: 

«Поточний та семестровий контроль у вигляді лабораторних звітів, презентацій, есе, 

письмових і усних екзаменів та захист кваліфікаційної роботи оцінюються відповідно до 

визначених критеріїв Рейтингової системи оцінювання.» 

 6) Програмні компетентності 

– Інтегральна компетентність формулюється шляхом конкретизації інтегральної 

компетентності відповідного СВО в контексті особливостей даної ОП. 

– Загальні (ЗК) та Фахові (ФК) компетентності поділяються в свою чергу на 

компетентності визначені СВО і професійним стандартом (за наявності) та на 

компетентності визначені проектною групою ОП. Як правило, в стандарті визначено по 8- 10 

загальних і фахових компетентностей, рекомендовано доповнити їх ще 3-7 програмними ЗК та 

ФК. Формулюючи програмні компетентності рекомендовано використовувати міжнародні 

зразки (проект Тюнінг, стандарти QAA тощо). 

 7) Програмні результати навчання Заповнюючи даний підрозділ потрібно врахувати, що 

виділяються програмні результати навчання (ПРН) визначені СВО (як правило, 15-20 

узагальнених ПРН, які корелюються з програмними компетентностями) та професійними 

стандартами (за наявності), програмні результати мають бути доповнені 3-5 ПРН, які 

формують особливість ОП. За бажаням розробників програми ПРН можуть бути 

класифіковані або за QF-EHEA (Знання та розуміння, Застосування знань та розумінь, 

Формування суджень) або за НРК України (знання, вміння, комунікація, автономність, 

відповідальність). 

 8) Ресурсне забезпечення реалізації програми – 
у комірці Кадрове забезпечення вказують специфічні характеристики кадрового 

забезпечення включаючи можливу участь закордонних фахівців та/або зазначається 

відповідність Ліцензійним умовам; 

– у комірці Матеріально-технічне забезпечення вказують специфічні характеристики 

матеріально-технічного забезпечення реалізації ОП та/або зазначається відповідність 

Ліцензійним умовам; – 

у комірці Інформаційне та навчально-методичне забезпечення вказують особливості 

інформаційного та навчально-методичного забезпечення реалізації ОП та/або зазначається 

відповідність Ліцензійним умовам. 

 9) Академічна мобільність 

– у комірці Національна кредитна мобільність вказують, наприклад про укладені угоди 

про академічну мобільність, про подвійне дипломування тощо; – у комірці Міжнародна 

кредитна мобільність вказують, наприклад про укладені угоди про міжнародну академічну 

мобільність (Еразмус+ К1), про подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти, які 

передбачають включене навчання студентів тощо; 

– у комірці Навчання іноземних здобувачів вищої освіти зазначаються умови та 

особливості програми в контексті навчання іноземних громадян, наприклад: «для іноземних 

громадян навчання здійснюється англійською мовою, а українська мова вивчається як 

іноземна». 



Додаток 1 (продовження) 

2.Перелік компонент освітньо-професійної /наукової програми та їх логічна 

послідовність 

 Зміст підготовки за освітньою програмою компетентності та 

результатами навчання 

№ 
п.п. 

 

Дисципліна 
 

Шифр 
 

Компетентність 
Результат 
навчання 

1. Цикл дисциплін загальної підготовки 

1 
Групова динаміка і 
комунікації 

ЗК6.1.01 ЗК2 ПРН2 

2 Ділові комунікації ЗК6.1.02 ЗК2 ПРН2 

3 Філософія ЗК6.1.03 ЗК1 ПРН1 

4 
Засади відкриття власного 
бізнесу 

ЗК6.1.04 ЗК3, ЗК7 
ПРН7, ПРН19, 
ПРН20 

5 Іноземна мова* ЗК6.1.05 ЗК2 ПРН2 

6 Вища математика ЗК6.1.06 ЗК4 ПРН4, ПРН10 

7 Дослідження операцій ЗК6.1.07 ЗК4 ПРН4, ПРН10 

8 
Соціально-екологічна 
безпека життєдіяльності 

ЗК6.1.08 ЗК3 ПРН3 

9 
Основи інформаційних 
технологій 

ЗК6.1.09 ЗК5, ЗК6, ЗК8 ПРН5, ПРН8 

10 Теорія надійності ЗК6.1.10 ЗК4 ПРН4, ПРН9 

11 
Історія української 
державності і культури 

ЗК6.1.11 ЗК3 ПРН1 

12 
Теорія ймовірностей та 
математична статистика 

ЗК6.1.12 ЗК4 ПРН4, ПРН10 

13 Комп'ютерна графіка ЗК6.1.13 ЗК4, ЗК7 ПРН11 

14 
Методи та засоби 
комп'ютерних ІТ 

ЗК6.1.14 ЗК8 
ПРН5, ПРН8, 
ПРН9 

2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 

1 Програмування-JAVA ПП6.2.01 ПП8, ПП9 ПРН16, ПРН17 

2 
Прикладне програмування- 

JAVA 
ПП6.2.02 ПП8, ПП9 ПРН16, ПРН17 

3 Теорія алгоритмів ПП6.2.03 ПП2, ПП8 ПРН10, ПРН16 

4 
Системне програмування та 
архітектура комп'ютерів 

ПП6.2.04 ПП8, ПРН16, ПРН21 

5 
Організація баз даних та 
знань 

ПП6.2.05 ПП2, ПП5 
ПРН6, ПРН10, 
ПРН13 

6 
WEB-технології та WEB- 
дизайн 

ПП6.2.06 ПП10 ПРН18 

7 
Перспективні компоненти 
та засоби ІКТ ч.2 

ПП6.2.07 ПП13 
ПРН5, ПРН22, 
ПРН23 

8 
Серверні операційні 
системи 

ПП6.2.08 ПП14 ПРН22 

9 
Проектування інженерної 
інфраструктури ЦОД 

ПП6.2.09 ПП1, ПП3 
ПРН8, ПРН11, 
ПРН21 

10 Основи CCNA Security ПП6.2.10 ПП13 ПРН24 

11 
Комп'ютерна графіка та 

обробка зображень 
ПП6.2.11 ПП3 ПРН11 



12 
Серверні платформи НРЕ 
ч.2 

ПП6.2.12 ПП9 
ПРН12, ПРН22, 
ПРН23 

13 
Сучасні комп'ютерні 
системи та мережі 

ПП6.2.13 ПП3, ПП8, ПП13 
ПРН11, ПРН16, 
ПРН21 

14 
Парадигми комп'ютерної 
обробки даних 

ПП6.2.14 ПП3, ПП8, ПП9 
ПРН11, ПРН16, 
ПРН17 

15 
Моделювання 
інформаційних систем 

ПП6.2.15 ПП7 ПРН15 

16 Управління ІТ-проектами ПП6.2.16 ПП11 
ПРН5, ПРН11,- 
ПРН19 

17 
Спеціалізовані мови 
програмування 

ПП6.2.17 ПП8 ПРН16 

18 Штучний інтелект ПП6.2.18 ПП6 ПРН14 

19 
Об’єктно-орієнтоване 
програмування 

ПП6.2.19 ПП8, ПП9 ПРН16, ПРН17 

 
20 

Основи інженерії 

програмного 

забезпечення 

 
ПП6.2.20 

 
ЗК4, ЗК6 

 
ПРН16,-ПРН19 

21 Системний аналіз ПП6.2.21 ПП4, ПП12 
ПРН12, ПРН20, 
ПРН23 

 

22 
 

Ознайомча практика 
 

ПП6.2.22 
 

ПП1, ПП3, ПП8, 
ПРН1, ПРН2, 

ПРН5, ПРН8, 

ПРН11, ПРН16, 

 

 
23 

 

 
Виробнича практика 

 

 
ПП6.2.23 

 
ПП1, ПП2, ПП3, 

ПП5, ПП8, ПП 10, 

ПП13, ПП14, 

ПРН5, 

ПРН8,ПРН10, 

ПРН11, ПРН13, 

ПРН16, ПРН18, 

ПРН21, ПРН22, 

ПРН24 

 

 

 
24 

 

 

 
Переддипломна практика 

 

 

 
ПП6.2.24 

 
ПП1, ПП2, ПП3, 

ПП4, ПП5, ПП6, 

ПП7, ПП8, ПП10, 

ПП11, ПП12, 

ПП13, ПП14, 

ПРН5, 

ПРН8,ПРН10, 

ПРН11, ПРН12, 

ПРН13, ПРН14, 

ПРН15, ПРН16, 

ПРН18, ПРН20, 

ПРН21, ПРН22, 

ПРН24 

 

 

 
25 

 

 

 
Кваліфікаційна робота 

 

 

 
ПП6.2.25 

 

ПП1, ПП2, ПП3, 

ПП4, ПП5, ПП6, 

ПП7, ПП8, ПП9, 

ПП 10, ПП11, 

ПП12, ПП13, 

ПП14 

ПРН5, 

ПРН8,ПРН10, 

ПРН11, ПРН12, 

ПРН13, ПРН14, 

ПРН15, ПРН16, 

ПРН17, ПРН18, 

ПРН20, ПРН21, 

ПРН22, ПРН24 

26 Підсумкова атестація    

*При підготовці іноземців та осіб без громадянства іноземна мова замінюється на «українську мову як 

іноземна». 



 Перелік компонент ОП 

 
Код н/д* 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількіс 

ть 

кредиті 

в 

 

Формапідсумков 

ого контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

ЗК6.1.01 Групова динаміка і комунікації 3 Залік 

ЗК6.1.02 Ділові комунікації 3 Іспит 

ЗК6.1.03 Філософія 3 Залік 

ЗК6.1.04 Засади відкриття власного бізнесу 3 Залік 

ЗК6.1.05 Іноземна мова 6 Залік/іспит 
ЗК6.1.06 Вища математика 11 Залік 
ЗК6.1.07 Дослідження операцій 3 Іспит 

 

ЗК6.1.08 
Соціально-екологічна безпека 
життєдіяльності 

5 Іспит 

ЗК6.1.09 Основи інформаційних технологій 5 Іспит 
ЗК6.1.10 Теорія надійності 4 Іспит 
ЗК6.1.11 Історія української державності і культури 4 Іспит 

 

ЗК6.1.12 
Теорія ймовірностей та математична 

статистика 
4 Іспит 

ЗК6.1.13 Комп'ютерна графіка 3 Іспит 

ЗК6.1.14 Методи та засоби комп'ютерних ІТ 3 Іспит 

ПП6.2.01 Програмування-JAVA 9 Залік/іспит 

ПП6.2.02 Прикладне програмування-JAVA 4 Іспит 

ПП6.2.03 Теорія алгоритмів 5 Іспит 
 

ПП6.2.04 
Системне програмування та архітектура 

комп'ютерів 
3 Іспит 

ПП6.2.05 Організація баз даних та знань 8 Залік/іспит 

ПП6.2.06 WEB-технології та WEB-дизайн 5 Іспит 
 

ПП6.2.07 Перспективні компоненти та засоби ІКТ ч.2 5 
Залік/курсова 

робота 

ПП6.2.08 Серверні операційні системи 9 Іспит 
 

ПП6.2.09 
Проектування інженерної інфраструктури 
ЦОД 

3 Залік 

ПП6.2.10 Основи CCNA Security 3 Залік 

ПП6.2.11 Комп'ютерна графіка та обробка зображень 3 Залік 
 

ПП6.2.12 Серверні платформи НРЕ ч. 2 5 
Іспит/ курсова 

робота 

ПП6.2.13 Сучасні комп'ютерні системи та мережі 3 Залік 

ПП6.2.14 Парадигми комп'ютерної обробки даних 3 Іспит 

ПП6.2.15 Моделювання інформаційних систем 3 Іспит 
 

ПП6.2.16 Управління ІТ-проектами 5 
Іспит/ курсова 
робота 



ПП6.2.17 Спеціалізовані мови програмування 3 Залік 

ПП6.2.18 Штучний інтелект 10 Іспит 

ПП6.2.19 
Об'єктно-орієнтоване програмування 

6 
Іспит/ курсова 

робота 

ПП6.2.20 Основи інженерії програмного забезпечення 4 Іспит 

ПП6.2.21 Системний аналіз 3 Залік 

ПП6.2.22 Ознайомча практика 3 Залік 

ПП6.2.23 Виробнича практика 3 Залік 
ПП6.2.24 Переддипломна практика 6 Залік 
ПП6.2.25 Кваліфікаційна робота 5  

 Підсумкова атестація 1  

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 180  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 60  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  

*ЗК6.1.01- де ЗК – загальні компетенції, 6- номер випускової кафедри, 1 – цикл загальної підготовки, 01 – порядковий номер освітньої компоненти в 

ОП; ПП6.2.01. – де ПП –фахові компетенції, 6- номер випускової кафедри, 2 – цикл професійної та практичної підготовки, 01 – порядковий номер 

освітньої компонентив ОП; 

Нумерація випускових кафедр Державного університету телекомунікацій, що 

використовується при розробці освітніх програм для шифрування освітніх 

компонентів 
 

 

 

 

Назва випускової кафедри Порядковий номер 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

Телекомунікаційні системи та мережі 1 

Мобільних та відеоінформаційних 
технологій 

2 

Системного аналізу 10 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

Комп’ютерних наук 6 

Інформаційних систем та технологій 7 

Комп’ютерної інженерії 8 

Інженерії програмного забезпечення 9 

Штучного інтелекту 21 

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

Інформаційної та кібернетичної безпеки 11 

Систем технічного захисту інформації 12 

Управління інформаційною та 
кібернетичною безпекою 

13 

Публічного управління та 
адміністрування 

20 

Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

Менеджменту 14 

Маркетингу 15 



Підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності 

16 

Документознавства та інформаційної 
діяльності 

17 

Економіки підприємств та соціальних 

технологій 

18 

19 



Структурологічна схема (приклад бакалаврської програми) 
 

 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       11       12       13       14       15       16       17      18       19 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Іноземна мова* Управління ланцюгами постачань 
Іноземна мова професійного спрямування* Маркетинг відносин 
Соціально-відповідальний маркетинг Прогнозування попиту та кон’юнктура ринку 
Маркетинг особистості Копірайтинг 
Психологія маркетингу Іміджелогія 

Маркетингові ризики в сфері телекомунікацій Етика ділового спілкування та риторика 

CRM системи в маркетингу Бізнес-адміністрування 
Маркетинг у соціальних мережах Управління персоналом 

Маркетинговий супровід проєктів 
телекомуніка-ційних підприємств 

Організація торгівлі та торгівельна 
діяльність 

Блогінг Бізнес-планування в системі “Project-expert” 
Інформаційний маркетинг Міжнародна економіка 

Промисловий маркетинг Фінанси, гроші та кредит 

Вища математика 

(4) 
Іноземна мова (5) 

Застосування ІКТ засобів 

(6) 
Маркетинг (5) 

Основи 

рекламної 

презентації (4) 

Основи 

менед- 

жменту (3) 

Економічна 

теорія (3) 

Вища математика 

(4) 
Іноземна мова (5) 

Групова 
Сучасні види 

динаміка та 
маркетингу (4) 

комунікації (4) 

Економіка 

підприєм- 

ства (3) 

Маркетингові 
Економічна

 

офісні технології 
теорія (3)

 

(4) 

Стат. модел. 

і прогноз. 

економ. 

процесів (3) 

Маркетингові 

комунікації (4) 

Маркетинг Мерчандайзинг 

закупівель (4) (4) 

Маркетингові 

дослідження і бізнес- 

аналітика+ КУРСОВА 

РОБОТА(5) 

Дисципліна вільного 
Дисципліна вільного

 

вибору студента 
вибору студента (5) 

(5) 

Ділові 

Філософія (3) 
комунікації 

(Укр.мова 

проф.спр.)(3) 

Облік і 

аудит (3) 

Інтернет-маркетинг ОЗНАЙОМЧА 

(5) ПРАКТИКА (3) 

Дисципліна вільного 

вибору студента 

(5) 

Маркетинг 

інновацій (4) 

Електронний Поведінка 

бізнес (4) споживачів (4) 

Дисципліна вільного 

Основи реклами (5) вибору студента 

(5) 

Основи 

Штучний 
Фінансовий 

інтелект (3) 
маркетинг

 
(3) 

маркетингового 
Логістика (3) 

менеджменту+
 

КУРСОВА РОБОТА (5) 

Засади 

відкриття 
Управління 

власного 
продажами та 

бізнесу (3) 
брендами (4) 

Маркетингові 

Міжнародний  чинники 

маркетинг (4) результативності 

бізнесу (4) 

Конкуренто- 

спроможність 

підприємства + 

КУРСОВА РОБОТА (5) 

Дисципліна вільного 

вибору студента 

(5) 

Дисципліна вільного 

вибору студента (5) 

Маркетингова товарна та цінова 

політика (8) 

ПЕРЕДДИПЛОМНА 

ПРАКТИКА (6) 

 

Дисципліна вільного 

вибору студента 

(5) 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА 

(5) 

Підсумкова атестація (1) 

 

Дисципліна вільного 

вибору студента 

(5) 

 

 
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (6) 

 
Дисципліна вільного 

вибору студента (5) 

 
Дисципліна вільного 

вибору студента (5) 

 
Дисципліна вільного 

вибору студента (5) 

 
Хмарні 

технології (3) 

 
Дисципліна вільного 

вибору студента (5) 

 

Українське 

державо- 

творення (3) 

 

Соціально- 

екологічна 

БЖД (3) 

 
8 

семестр 

 
7 

семестр 

 
6 

семестр 

 
5 

семестр 

 
4 

семестр 

 
3 

семестр 

 
2 

семестр 

 
1 

семестр 



Структурологічна схема (приклад магістерської програми) 
 

кр
е

д
и

т
и

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 
 Дисципліни вільного вибору студента: 

  
Управління лояльністю споживачів Таргетивний маркетинг 

В2В - маркетинг Digital технології в управлінні маркетингом 

Крос-культурний маркетинг Креативні рекламні технології  

Інноваційні технології в маркетинговій діяльності Етика та естетика маркетингових комунікацій 
 

Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності Стратегічне управління 
 

Інтерактивний маркетинг 
Управління змінами 

 

Захист професійної 

діяльності в галузі (3) 

Педагогіка та психологія у вищій 

школі (3) 

Аналіз і планування 

маркетингової діяльності (3) 

Математичні методи моделювання 

та оптимізації процесів (3) 

Науково- 

педагогічна 

практика (6) 

Оцінка ефективності 

маркетингових рішень (4) 

Організація проведення наукових 

досліджень (3) 

 

Маркетингова система взаємодії 

(3) 

Науково- 

дослідницька 

практика (6) 

Дисципліна вільного вибору 

студента (5)  Маркетингові технології 

управління Інтернет-проектами (3) 

Дисципліна вільного вибору 

студента (5) 
Стратегічний маркетинг (5) 

Переддипломна 

практика (9) 

Дисципліна вільного вибору 

студента (5) 

Дисципліна вільного вибору 

студента (5) 

   

Дисципліна вільного вибору 

студента (5) 

Дисципліна вільного вибору 

студента (5) 

Підготовка 

магістерської 

роботи (9) 

11 семестр 10 семестр 9 семестр 



Додаток 1 (продовження) 
 

 

 

 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація бакалаврів з комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій здійснюється у формі 

публічного захисту кваліфікаційної 

роботи.(заповнюється відповідно до стандартів вищої 

освіти) 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат згідно 

«Положення про запобігання академічному плагіату у 

Державному університеті телекомунікацій». 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 
 З

К
 

6
.1

.0
 

1
 

З
К

 

6
.1

.0
 

2
 

З
К

 

6
.1

.0
 

3
 

З
К

 

6
.1

.0
 

4
 

З
К

 

6
.1

.0
 

5
 

З
К

 

6
.1

.0
 

6
 

З
К

 

6
.1

.0
 

7
 

З
К

 

6
.1

.0
 

8
 

З
К

 

6
.1

.0
 

9
 

З
К

 

6
.1

.1
 

0
 

З
К

 

6
.1

.1
 

1
 

З
К

 

6
.1

.1
 

2
 

З
К

 

6
.1

.1
 

3
 

З
К

 

6
.1

.1
 

4
 

ПРН1   +        +    

ПРН2 + +   +          

ПРН3        +       

ПРН4      + +   +  +   

ПРН5         +     + 

ПРН6         +      

ПРН7    +           

ПРН8         +     + 

ПРН9          +    + 

ПРН10      + +     +   

ПРН11             +  

ПРН12               

ПРН13               

ПРН14               

ПРН15               

ПРН16               

ПРН17               

ПРН18               

ПРН19    +           

ПРН20    +           

ПРН21               

ПРН22               

ПРН23               

ПРН24               



 

П
П

6
.2

.0
1

 

П
П

6
.2

.0
2

 

П
П

6
.2

.0
3

 

П
П

6
.2

.0
4

 

П
П

6
.2

.0
5

 

П
П

6
.2

.0
6

 

П
П

6
.2

.0
7

 

П
П

6
.2

.0
8

 

П
П

6
.2

.0
9

 

П
П

6
.2

.1
0

 

П
П

6
.2

.1
1

 

П
П

6
.2

.1
2

 

П
П

6
.2

.1
3

 

П
П

6
.2

.1
4

 

П
П

6
.2

.1
5

 

П
П

6
.2

.1
6

 

П
П

6
.2

.1
7

 

П
П

6
.2

.1
8

 

П
П

6
.2

.1
9

 

П
П

6
.2

.2
0

 

П
П

6
.2

.2
1

 

П
П

6
.2

.2
2

 

П
П

6
.2

.2
3

 

П
П

6
.2

.2
4

 

П
П

6
.2

.2
5

 

ПРН1                      +    

ПРН2                      +    

ПРН3                          

ПРН4                          

ПРН5  +     +               + + + + 

ПРН6     +                     

ПРН7                          

ПРН8  +                    + + + + 

ПРН9  +                        

ПРН10   +  +                  + + + 

ПРН11         +  +  + +        + + + + 

ПРН12            +         +   + + 

ПРН13     +                  + + + 

ПРН14                  +      + + 

ПРН15               +         + + 

ПРН16 + + + +         + +   +  + +  + + + + 

ПРН17 +             +     +      + 

ПРН18      +                 + + + 

ПРН19                +    +      

ПРН20                     +   + + 

ПРН21    +         +          + + + 

ПРН22       + +    +           + + + 

ПРН23       +     +         +     

ПРН24          +             + + + 

 

Гарант освітньої програми 

 

Завідуючий кафедрою комутаційних систем 

кандидат технічних наук, старший дослідник М.М. Степанов 



ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 

* Ця освітньо-професійна програма з 01.09.2017 року діє в рамках спеціальності 

122 Комп’ютерні науки. (Підстава Постанова Кабінету Міністрів України від 

01.02.2017 року №53, якою внесені зміни до переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року №266, 

де спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології розділені на 

дві спеціальності 122 Комп’ютерні науки та 126 Інформаційні системи та 

технології у межах однієї галузі 12 Інформаційні технології). 

1.  Оновлення (змісту освітніх компонентів) 

Затверджено рішення випускової кафедри протокол №   

«  _»  _ 202_р. 

Завідувач кафедри  П.І.Б. 
(підпис) 

2.  Оновлення (освітніх компонентів) 

Затверджено рішення випускової кафедри протокол №   

«  _»  _ 202_р. 

Завідувач кафедри  П.І.Б. 
(підпис) 

від 

 

 
 

від 

Схвалено рішенням ВР ННІ протокол №   від «  »_  202_р. 

Голова ВРННІ  П.І.Б. 
(підпис) 

Директор Навчально-методичного центру   
(підпис) 

 

Затверджено рішенням Вченої Ради Університету протокол №   

«  _»  _ 202_р. 

Введена в дію наказом ректора №  від «  _»  _ 202_р. 

 

3.  Модернізація освітньої програми 

Підстава для модернізації ОП       

Затверджено рішення випускової кафедри протокол №   

«  _»  _ 202_р. 

Завідувач кафедри  П.І.Б. 
(підпис) 

від 

 

 

 
 

від 

Схвалено рішенням ВР ННІ протокол №   від «  _»_  202_р. 

Голова ВРННІ  П.І.Б. 
(підпис) 

Директор Навчально-методичного центру   
(підпис) 



Затверджено рішенням Вченої Ради Університету протокол №   

«  _»  _ 202_р. 

від 

Голова Вченої Ради Університету  _   В.Б.Толубко 

Введена в дію наказом ректора №   від «  _»_   _ 202_р. 
 

4.  Закриття освітньої програми 

Підстава для закриття ОП      

Рішення Вченої Ради Університету протокол №    

«  _»  _ 202_р. 

 

 
від 

Голова Вченої Ради Університету  _   В.Б.Толубко 

Наказ ректора  про закриття ОП №  _ від «  »   202_р. 



Приклад оформлення процедури оновлення та модернізації освітніх програм , що 

додається додатком до освітньої програми 

 Приклад 1 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 

 Оновлення (змісту освітніх компонентів) 

Перелік освітніх компонентів, які 

переглянуті:_      
 

 
 

До перегляду залучені:  _ 
 

 

 

  _ 

 Короткий опис зміну змісту ОК: 

Затверджено  рішення  випускової  кафедри  менеджменту протокол №  _ 

від    

Завідувач кафедри ( гарант ОНП)  О.Є.Гудзь 

 

 

 Приклад 2 
 

ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 

 

 Оновлення (освітніх компонентів) освітньої програми 

 та освітніх компонентів програми) наказу ректора №88 від 23.04.2020 

 року та рекомендацій стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти, академічної 

спільноти, акредитаційних комісій (вказати) 

 

Затверджено  рішення  випускової  кафедри  менеджменту протокол №  _ 

від    

Завідувач кафедри ( гарант ОНП)   О.Є.Гудзь 

Затверджено рішенням Вченої Ради ННІ менеджменту та підприємництва 

протокол №  від    

Затверджено   рішенням  Вченої  Ради Університету  протокол №  від 

 



Введена в дію наказом ректора №  від  року 
 

 

6- Програмні компетентності 

 

 

Інтегральна 

компетентність 

здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та 

професійної практики у сфері менеджменту, проводити 

наукові розвідки, генерувати нові наукові знання, 

формувати теоретико-методологічний базис розвитку 

менеджменту за викликів та запитів сьогодення. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Абстрактне обґрунтування та моделювання 

проблеми – здатність визначати відповідні проблеми та 

окреслювати їх так. щоб просувати та трансформувати 

наукові знання та розуміння. 

ЗК2. Дослідницька здатність – компетентності ініціювати 

та виконувати (індивідуально або в науковій групі) наукові 

дослідження. 

ЗК3. Самостійна праця, керування часом – здатність 

організовувати набуття теоретичних та практичних 

інструментів, скеровуючи зусилля та об'єднувати 

результати різних досліджень та аналізів, 

представляючи остаточний результат до визначеного 

кінцевого терміну. 

ЗК4. Групова робота – здатність працювати у великій 

науковій групі, мотивувати людей та досягати спільних 

цілей, розробляти та управляти проектами, приймати 

обґрунтовані рішення, розуміючи відповідальність за 

результати роботи, а також беручи до уваги бюджетні 

витрати та персональні обов’язки. 

ЗК5. Креативність – потенціал креативності у 

генерування ідей та досягненні наукових цілей. 

ЗК6. Комунікативні навички – здатність ефективно 

спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями, а 

також представляти складну інформацію у зручний та 

зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи 

відповідну наукову термінологію та методи. 

ЗК7. Міжнародний кругозір – здатність працювати у 

великій інтернаціональній групі, ставитися із повагою до 

національних та культурних традицій інших членів групи. 

ЗК8. Управлінські здатності – здатність працювати в 

умовах обмеженого часу та ресурсів, а також мотивувати та 

керувати   роботою   інших   для   досягнення   поставлених 



 цілей. 
ЗК9. Викладацькі здатності – компетентність навчати 

студентів бакалаврського рівня на практичних та 

лабораторних заняттях. 

ЗК10. Якість та етичні зобов’язання – знання 

стандартів та типу мислення,  необхідних  для 

наукового дослідження та опублікування його 

результатів, зокрема критична обізнаність та 

інтелектуальна чесність. Демонструвати прихильність до 

етичних зобов’язань та етики поведінки в наукових 

дослідженнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Фахові компетенції 

(ПП) 

ПП1. Інтелектуальні компетентності – здатність до 

аналітико-прогностичної та інноваційної діяльності, 

розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних 

управлінських рішень у сфері менеджменту. 

ПП2. Когнітивні компетентності – знання і розуміння 

найважливіших фактів, концепцій, принципів і теорій 

менеджменту, уміння застосовувати ці знання для 

розв’язання задач якісного і кількісного характеру. 

ПП3. Інтегративні здатності – компетентність до 

інтеграції знань, умінь і навичок та їх ефективного 

використання в умовах швидкої адаптації організацій до 

вимог зовнішнього середовища, приймати інтегровані 

рішення в менеджменті, організовувати управлінську 

інформаційну систему, організовувати пошук 

партнерів. 

ПП4. Навики критичності та самокритичності – 

здатність рецензувати публікації та презентації з 

менеджменту, а також брати участь у міжнародних 

наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою 

позицію. 

ПП5. Управлінські соціально-психологічні здатності – 

емоційна, перцептивна, концептуальна і поведінкова 

компетентність - здатність до лідерства, до цілепокладання, 

уміння реалізувати стратегії, плани і здатність до 

новаторської діяльності, знання і вміння у сфері 

сприйняття, розуміння поведінки людей, мотивація їх 

діяльності, високий рівень емпатичності й комунікативної 

культури. 

ПП6. Організаційні здатності – компетентність у 

специфічних сферах управлінської діяльності - прийнятті 

рішень, збиранні й аналізі інформації, методах роботи з 

людьми, раціональної організації праці тощо. 

ПП7. Міжособистісні здібності – співпраця в 



 місцевому та  міжнародному  середовищі  для 

завершення  спеціальних  завдань, пов'язаних  з 

менеджментом (збирання та опрацювання даних, 

розвиток аналізу, подання та обговорення результатів). 

ПП8. Ділові здатності – компетентність до управлінських 

вмінь і навичок: діагностувати організаційну систему, 

інтерпретувати  ситуацію і робити  висновки, оперативно 

приймати і реалізовувати нестандартніірішення тощо. 

ПП9. Функціональні компетентності – широке 

застосування інновацій, ІТ - технологій та процедур й 

інструментів у менеджменті, налагодження співпраці із 

науковими партнерами, асоціаціями, державними та 

європейськими й міжнародними інституціями, навички 

інноваційних управлінських технологій та управління 

людськими ресурсами, управління процесами 

інноваційного розвитку. 

ПП10. Інформаційні технології – здатність вільно 

використовувати ІТ для наукових розробок та 

впровадження проектів, визначати, отримувати, 

аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, 

документів та текстів для розгляду відповідних 

проблем менеджменту. 

 7 – Програмні результати навчання 

 ПРН1.Уміти визначати відповідні проблеми та 

окреслювати їх так, щоб просувати та трансформувати 

наукові знання та розуміння, ініціювати та виконувати 

(індивідуально або в науковій групі) наукові дослідження. 

ПРН2. Уміти ініціювати та виконувати (індивідуально або 

в науковій групі) наукові дослідження. 

ПРН3.Уміти самостійно виконувати наукові дослідження, 

формувати теоретико-методологічну базу та розробляти 

практичні рекомендації з питань удосконалення основних 

складових управлінської діяльності, ясно та чітко 

описувати результати наукової роботи, вміти оформити 

виконане дослідження відповідно до нормативних вимог, 

підготувати та успішно захистити дисертаційну роботу на 

основі індивідуальних досліджень. 

ПРН4.Уміти організовувати набуття теоретичних та 

практичних інструментів, скеровуючи зусилля та 

об'єднуючи результати різних досліджень та аналізів, 

представляючи остаточний результат до визначеного 

кінцевого терміну. 

ПРН5.Уміти працювати у великій науковій групі (у т.ч. 

інтернаціональній), мотивувати людей та досягати 



 спільних цілей, розробляти та управляти проектами, 

приймати обґрунтовані рішення, розуміючи 

відповідальність за результати роботи, а також беручи до 

уваги бюджетні витрати та персональні обов’язки. 

ПРН6.Розвивати потенціал креативності щодо генерування 

ідей та досягнення наукових цілей. 

ПРН7.Уміти ефективно спілкуватися із спеціальною та 

загальною аудиторіями, а також представляти складну 

інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і 

письмово, використовуючи відповідну наукову 

термінологію та методи. 

ПРН8.Здатність працювати у великій інтернаціональній 

групі, ставитися із повагою до національних та культурних 

традицій інших членів групи. 

ПРН9.Уміти працювати в умовах обмеженого часу та 

ресурсів, а також мотивувати та керувати роботою інших 

для досягнення поставлених цілей. 

ПРН10.Навчати студентів бакалаврського рівня на 

практичних та лабораторних заняттях, використовуючи 

різні методичні підходи та освітні технології. 

ПРН11.Використовувати знання стандартів та типу 

мислення, необхідних для наукового дослідження та 

опублікування його результатів, зокрема критичну 

обізнаність та інтелектуальну доброчесність, 

демонструвати прихильність до етичних зобов’язань та 

етики поведінки в наукових дослідженнях 



 

 

 

Таблиця відповідності освітніх дисциплін компетенціям та програмним результатам навчання ОП 
 

Перелік компетенцій та програмних результатів 

навчання 

Освітні компоненти ОП Нові освітні 
компоненти 

ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів. Вміння виявляти, 

аналізувати і структурувати проблеми і розробляти рішення. 

ПП1. Знання і розуміння теоретико-економічних засад 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності. 

ПРН1. Вміти використовувати в процесі стратегічного та 

операційного планування підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності знання й уміння критичного мислення, 

аналізу та синтезу в професійних цілях. 

Економічна теорія Основи підприємництва 



2. Перелік компонент освітньо-наукової програми та їх логічна 

послідовність 

 

Зміст підготовки за освітньою програмою, компетентностями та 

результатами навчання 
 

 

 

№ 
з/п 

Освітні компоненти Шифр Компетентність 
Результат 
навчання 

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1 Філософія 
ЗК 14.1.01 

ЗК1, 

ЗК10 

ЗК2, ЗК5, ПРН1, 

ПРН3, 

ПРН11 

ПРН2, 

ПРН6, 

2 Іноземна мова * ЗК 14.1.02 ЗК4, ЗК6, ЗК7 ПРН5, 
ПРН8 

ПРН7, 

3 Основи наукових 

досліджень та організації 

науки 

 
ЗК 14.1.03 

ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК8, 

ЗК9 

ПРН2, ПРН3, 

ПРН4, ПРН6 

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

1  

Креативний менеджмент 

 

ПП 14.2.01 
ПП1, ПП2, ПП3, 

ПП4, ПП5, ПП6, 
ПП8, ПП9, ПП10 

ПРН2, ПРН3, 

ПРН4, ПРН6 

2 Інноваційні технології 
менеджменті підприємства 

у ПП 14.2.02 ПП7, ПП9 ПРН2, ПРН3, 
ПРН4, ПРН6 

3 
Управління ризиками та кризами 

ПП 14.2.03 ПП1, ПП2, ПП3, 
ПП6, ПП8 

ПРН9 

4 Управління стратегічними 

змінами 

ПП 14.2.04 ПП1, ПП3, ПП5, ПП6, 

ПП7, ПП8 

ПРН4 

5 Менеджмент комунікацій 
ПП 14.2.05 ПП9, ПП10 ПРН7 

6 Педагогічна практика 
ПП 14.2.06 ПП6, ПП7 ПРН6, ПРН10 

* Дисципліна «Іноземна мова» для підготовки іноземців та осіб без громадянства замінюється на 

дисципліну «Українська мова як іноземна». 



 Перелік компонент ОП 
 

 
 

 

Код в/д 
 

Освітні компоненти 
Кількість 

креди 
тів 

Форма підсумкового 

контролю 

Обов’язковікомпоненти ОП 

ЗК 14.1.01 Філософія 3 Залік 

ЗК 14.1.02 Іноземна мова 18 Залік, іспит 

ЗК 14.1.03 Основи наукових досліджень та 
організації науки 

3 Залік 

ПП 14.2.01 
Креативнийменеджмент 

3 Іспит 

ПП 14.2.02 Інноваційнітехнології у 

менеджментіпідприємства 
3 Іспит 

ПП 14.2.03 
Управління ризиками та кризами 

3 Іспит 

ПП 14.2.04 
Управління стратегічними змінами 

3 Іспит 

ПП 14.2.05 
Менеджмент комунікацій 

3 Залік 

ПП 14.2.06 
Педагогічна практика 

6 Залік 

 40  

Вибірковікомпоненти ОП 

ППк 14.3.01.01 Дисципліна за вибором здобувача 3 Залік 

ППк 14.3.01.02 Дисципліна за вибором здобувача 3 Залік 

ППк 14.3.01.03 Дисципліна за вибором здобувача 3 Залік 

ППк 14.3.01.04 Дисципліна за вибором здобувача 3 Залік 

ППк 14.3.01.05 Дисципліна за вибором здобувача 3 Залік 

 15  

Всього 
60  



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми 

атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація докторів філософії з менеджменту 

здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної 

роботи після успішного складання іспитів і заліків 

освітньої складової програми. 

 

 

Вимоги до 

дисертаційної 

роботи 

Дисертаційна робота має містити новизну щодо 

досліджуваної проблематики в сфері менеджменту, що 

передбачає удосконалення методики оцінки того чи 

іншого управлінського процесу або теоретичних 

положень із застосуванням теорій та методів економічної 

науки. 

Має бути перевірена на плагіат відповідно до «Кодекс 

академічної доброчесності Державного університету 

телекомунікацій» та оприлюднена у репозитарію 

Університету 



 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
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ЗК 1          

ЗК 2   +       

ЗК 3   +       

ЗК 4  +        

ЗК 5   +       

ЗК 6  +        

ЗК 7  +        

ЗК 8   +       

ЗК 9   +       

ЗК10 +         

ПП1    +  + +   

ПП2    +  +    

ПП3    +  + +   

ПП4    +      

ПП5    +   +   

ПП6    +  + +  + 

ПП7     +  +  + 

ПП8    + + + +   

ПП9    +    +  

ПП10    +    +  

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання 

(ПРН) відповідними компонентами освітньої програми 
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ПРН1 +         

ПРН2 +  + + +     

ПРН3 +  + + +     

ПРН4   + + +  +   

ПРН5  +        

ПРН6 +  + + +    + 

ПРН7  +      +  

ПРН8  +        

ПРН9      +    

ПРН10         + 

ПРН11 +         

 

Гарант освітньо-наукової програми 

Завідувач кафедри Управління інноваційною діяльністю 

Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва 

Державного університету телекомунікацій, 

доктор економічних наук, професор О.Є.Гудзь 



Алгоритм запровадження нової ОП 
Додаток 2 

 

 



 



 

до Положення про освітні програми 

Державного університету телекомунікацій 

Зразок заповнення інформаційного пакета (силабусу) освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми 075 «Маркетинг» 
(назва) 

Освітнього рівня  бакалавр 

Спеціальності  075 

«Маркетинг» 

Галузь знань  07 «Управління і адміністрування» 
 

1. Назва освітньої компоненти  «Групова динаміка та комунікації» 
(назва дисципліни) 

 

2. Тип основна, вибіркова (вказати) 

 

 
3. Обсяг: 

 

Кредитів ECTS 

 

Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять 
Лабораторних 

занять 
Самостійна 
підготовка 

3 90 18 - 36 - 36 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 
компоненти, які 

передують 
вивченню 

 

БАЗОВИЙ 

Освітні 
компоненти для 
яких є базовою 

1. Маркетингові комунікації 
2. Практикум рекламної презентації 
3. Поведінка споживачів 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. ЗК 6. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 
діяльності. 

1. ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні. 

 2. ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 



 3. ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
 4. ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 5. ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
 6. ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
 7. ЗК 11. Здатність працювати в команді. 

 8. ЗК 12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності). 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1) поняття та структуру особистої відповідальності; 1)проявити свої індивідуальні особливості; 

2) індивідуально-психологічні особливості, щовпливають на роботувкоманді; 2)застосовувати сучасні підходи до наукової організації праці; 
3) основні положеннятаінструментарійТайм-менеджменту 3)оптимально розподіляти свійчас, 

4) сутність івидистресу; основні причини тарисипсихічногоі організаційного стресу; 4)ефективно планувати діяльність та визначати пріоритетивирішеннязавдань. 
5) поняття та складові стрес-менеджменту; 5)оптимально реагувати на екстремальнийвплив; 

6) поняттямотивації, види мотивів; поняттяі видипотреб; 6)застосовувати методикиподолання та профілактики стресу. 

7) складові самомотивації; сутність самореалізації, саморозвитку, самоприйняття, 
самопрогнозування; 

7)застосовувати методики самопрезентації, самомотивації, саморозвитку і самореалізації якскладові успішної 
майбутньої кар’єри; 

8) складові професіоналізму фахівця. 8) сформуватиі розвинути бажання і прагнення працюватиз повноювіддачею творчих сил, здібностей і знань 
9) сутність тавидикомунікацій; специфіку процесуміжособистісної комунікації; 9)застосовувати методикиміжособистісних комунікацій; 
10) характеристикуметодів комунікацій; 10) оцінювати рівеньміжособистісних комунікацій; 

11) вимоги до формування комунікативних компетенцій; 11) застосовувати видикомунікативних засобів (вербальне та невербальне спілкування); 
12) складові комунікативного потенціалуособистості; 12) проявлятилідерські якості в процесі управлінського спілкування; 

13) типивзаємодії та компонентивзаєморозуміння; 13) формуватита реалізовувати лідерські якостівміжособистісних комунікаціях 

14) особливості управлінського спілкування; рольлідерства в міжособистісних комунікаціях 14) вирішувати суперечки в групах; проявляти стійкість та готовність доконфліктів в професійних 
комунікаціях; 

15) сутність татипиміжособистісних стосунків; сутність, критерії різновидиміжособистісної 
суміснос¬ті; сутність та типиконфлікту; стадії протікання конфлікту; 

15) формувати стратегію поведінки уконфліктних ситуаціях; 

16) причинивиникненняконфліктних ситуацій; симптомиі тактики конфлікту; 16) залагоджувати конфліктні ситуації та запобігатиїхньому виникненню 
17) чинники, щовпливають нахідконфлікту; 17) застосовувати навички підвищення групової згуртованості; 

18) місце конфліктів в професійних комунікаціях та шляхи їх вирішення 18) володіти навиками фахової взаємодії; застосовувати різні методики групового ухвалення досягати 
соціально-психологічного ефекту групової роботи; 

19) поняття, ознаки та види груп; причинивиникнення груп; 19) застосовувати методи діагностики психологічного клімату угрупі; використовувати навичкигрупової 
саморегуляції засобамивнутрігрупового контролю; 

20) стадії розвиткугрупи; характеристики групової роботи; 20) оптимізувати процеси взаємодіїз друзями, сокурсниками, викладачами та майбутніми колегамиі 
клієнтами. 

21) особливості групових і функціональних ролей; 21) застосовувати інструменти перетворення групи в команду; 

22) поняття групової згуртованості; 22) здійснювати ефективне позиціонування, (оптимально будувати систему розподілу відповідальності в 
команді та визначення основних функціональних позиційїї членів взалежності від ситуації); 

23) особливості методів ухваленнярішень угрупісоціально-психологічні особливостігрупи; 23) залучатизаходи тимбілдингу. 

24) характеристикигрупових ролейвзалежності відситуації; 24) організувати ефективну діяльність віртуальної робочої команди; 

25) особливості поведінки особистості угрупі; 25) оптимальновизначати часизборів віртуальної робочої команди; 

26) видипсихологічних помилок керівника в оцінці діяльності підлеглих; 26) застосовувати принципи комп'ютерної та хакерської етики 

27) типи конформізму;  



28) види групових ефектів та ознаки їхнього прояву;  

29) проблеми міжкомандної координації вгруповій роботі;  

30) чинники, щовизначають соціально-психологічний клімат групи  

31) сутність групової динаміки; основнийзмістпоняття«команда» та її ознаки;  

32) відмінності командивідгрупи; складові процесукомандоутворення;  

33) характеристикурівнів розвиткукоманди;  

34) складові кривої командної ефективності;  

35) етапипроведення тимбілдинг - тренінгів;  

36) «Підводні камені» вроботі команд.  

37) особливості управління командами розробників програмного забезпечення;  

38) поняття, перевагиі можливі дисфункції віртуальної команди; різновиди віртуальних робочих 

команд; складові ефективної діяльності віртуальної робочої команди; сутність, 

 

39) основні принципиі заповіді комп'ютерної етики; етичний кодексрозробників програмного 
забезпечення; 

 

40) змістпоняття«хакерство»; чинникирозвитку хакерського руху в Україні; загальні принципи 
хакерської етики 

 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які 
характеризують результативність такої діяльності. 

ПРН 10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних 
структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

ПРН 12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН 14. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення. 

ПРН 16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки.  

ПРН 18. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ 

Вид 

заняття 

 

Тема 

 

Знати 

 

Вміти 
План 

заняття 

Лекція, 
методична 

розробка 

Розділ 1. СКЛАДОВІ ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

  

 
Лекція 1 

 
Тема: Розвиток 

особистої 

відповідальності 

1) поняття та структуру особист 

відповідальності; 

2) індивідуально-психологічні особливості, 

впливають на роботу в команді; 

3)основні положення та інструментарій Тай 
менеджменту 

1) проявити свої індивідуальні особливості; 
2) застосовувати сучасні підходидо наукової організації 

щ праці; 
3) оптимально розподіляти свій час, ефективно 

планувати свою діяльність та визначати пріоритети 

вирішеннязавдань. 

 

http://dl.dut.ed 

u.ua/course/vi 

ew.php?id=20 

22 

 
http://dl.dut.edu.ua 

/course/view.php?i 

d=2022 

 
Лекція 2 

 

Тема: Стрес 

менеджмент 

1) сутність і види стресу; основні причини та риси 
психічногоі організаційного стресу; 
2) поняття та складові стрес-менеджменту; 

1) оптимально реагувати на екстремальнийвплив; 

2) застосовувати методики подолання та профілактики 

стресу. 

http://dl.dut.ed 

u.ua/course/vi 

ew.php?id=20 

22 

http://dl.dut.edu.ua 

/course/view.php?i 

d=2022 

Лекція 3 Тема: 1) поняття мотивації, види мотивів; поняття і види 1) застосовувати методики самопрезентації, http://dl.dut.ed http://dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2022
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2022
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2022
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2022
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2022
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2022
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2022
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2022


  Саморозвиток і 
самореалізація 

потреб; 
2) складові самомотивації; сутність самореалізації, 
саморозвитку, самоприйняття, само прогнозування; 
складові професіоналізму фахівця. 

самомотивації, саморозвитку і самореалізації як 
складові успішної майбутньої кар’єри; 

2) сформувати і розвинути бажання і прагнення 

працювати з повною віддачею творчих сил, здібностей і 
знань 

u.ua/course/vi 
ew.php?id=20 
22 

/course/view.php?i 
d=2022 

 
Прак- 

тичне 

занят я1 

 
Тема: Розвиток 

особистої 

відповідальності 

1) поняття та структуру особист 
відповідальності; 

2) індивідуально-психологічні особливості, 

впливають на роботу в команді; 

3)основні положення та інструментарій Тай 

менеджменту 

1) проявити свої індивідуальні особливості; 
2) застосовувати сучасні підходидо наукової організації 

щ праці; 
3) оптимально розподіляти свій час, ефективно 
планувати діяльність та визначати пріоритети 

вирішеннязавдань. 

http://www.du 
t.edu.ua/ua/21 

5-metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 
marketingu 

http://www.dut.ed 
u.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 
marketingu 

 
Прак- 

тичне 

занят я2 

 
 

Тема: Стрес 

менеджмент 

 
1) сутність і види стресу; основні причини та риси 
психічногоі організаційного стресу; 
2) поняття та складові стрес-менеджменту; 

 
1) оптимально реагувати на екстремальнийвплив; 
2) застосовувати методики подолання та профілактики 
стресу. 

http://www.du 
t.edu.ua/ua/21 

5-metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 
marketingu 

http://www.dut.ed 
u.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 
marketingu 

 
Прак- 

тичне 
занят я3 

 
Тема: 

Саморозвиток і 
самореалізація 

1) поняття мотивації, види мотивів; поняття і види 
потреб; 
2) складові самомотивації; сутність самореалізації, 
саморозвитку, самоприйняття, само -прогнозування; 
3)складові професіоналізму фахівця. 

1) застосовувати методики самопрезентації, 
самомотивації, саморозвитку і самореалізації як 
складові успішної майбутньої кар’єри; 

2) сформувати і розвинути бажання і прагнення 

працювати з повною віддачею творчих сил, здібностей і 
знань 

http://www.du 
t.edu.ua/ua/21 

5-metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 
marketingu 

http://www.dut.ed 
u.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 
marketingu 

 

 

 
 

 
Самос- 
тійна 

робота 

 

 
 

Тема1: Розвиток 

особистої 
відповідальності 

Тема2:  Стрес 

менеджмент  

Тема3: 

Саморозвиток і 

самореалізація 

 

1) поняття та структуру особистої відповідальності; 
2) індивідуально-психологічні особливості, що 
впливають на роботув команді; 
3) основні положення та інструментарій Тайм- 
менеджменту 
4) сутність і види стресу; основні причини та риси 
психічногоі організаційного стресу; 
5) поняття та складові стрес-менеджменту; 
6) поняття мотивації, види мотивів; поняття і види 
потреб; 
7) складові самомотивації; сутність самореалізації, 
саморозвитку, самоприйняття, самопрогнозування; 
8) складові професіоналізму фахівця. 

1) проявити свої індивідуальні особливості; 
2) застосовувати сучасні підходи до наукової 
організації праці; 
3) оптимально розподіляти свій час, ефективно 
планувати діяльність та визначати пріоритети 
вирішеннязавдань. 
4) оптимально реагувати на екстремальнийвплив; 
5) застосовувати методики подолання та профілактики 
стресу. 
6) застосовувати методики самопрезентації, 
самомотивації, саморозвитку і самореалізації як 
складові успішної майбутньої кар’єри; 
7) сформувати і розвинути бажання і прагнення 
працювати з повною віддачею творчих сил, здібностей 
і знань 

 

 

 

http://www.du 
t.edu.ua/ua/21 

5-metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 

marketingu 

 

 

 

http://www.dut.ed 
u.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 

marketingu 

Розділ 2. МІЖОСОБИСТІСНІ КОМУНІКАЦІЇ 

  
Лекція 4 

 

Тема: Лідерство і 

комунікації 

1) сутність та види комунікацій; специфіку 
процесу міжособистісної комунікації; 
2) характеристику методів комунікацій; 
3) вимоги до формування комунікативних 

1) застосовувати методики міжособистісних 
комунікацій; 
2) оцінювати рівень міжособистісних 
комунікацій; 

http://dl.dut.ed 

u.ua/course/vi 

ew.php?id=20 
22 

http://dl.dut.edu.ua 

/course/view.php?i 

d=2022 
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   компетенцій; 
4) складові комунікативного потенціалу 
особистості; 
5) типи взаємодії та компоненти 
взаєморозуміння; 
6) особливості управлінського спілкування; 
роль лідерства в міжособистісних 
комунікаціях 

3) застосовувати види комунікативних 
засобів (вербальне та невербальне 
спілкування); 
4) проявляти лідерські якості в процесі 
управлінського спілкування; 

5) формувати   та   реалізовувати лідерські 

якості в міжособистісних комунікаціях 

  

 

 

 
Лекція 5 

 

 

Тема: Конфлікти в 

міжособистісних 
комунікаціях 

1) сутність та типи міжособистісних 
стосунків; сутність, критерії різновиди 
міжособистісної сумісності; сутність та типи 
конфлікту; стадії протікання конфлікту; 
2) причини виникнення конфліктних ситуацій; 
симптоми і тактики конфлікту; 
3) чинники, що впливають на хід конфлікту; 
4) місце конфліктів в професійних 
комунікаціях та шляхи їх вирішення 

 

1) вирішувати суперечки в групах; проявляти 
стійкість та готовність до конфліктів в 
професійних комунікаціях; 
2) формувати стратегію поведінки у 
конфліктних ситуаціях; 
3) залагоджувати конфліктні ситуації та 
запобігати їхньому виникненню 

http://dl.dut.ed 
u.ua/course/vi 

ew.php?id=20 

22 

 

 

http://dl.dut.edu.ua 

/course/view.php?i 
d=2022 

 

 

 
Лекція 6 

 

 
Тема: 

Характеристика 
групи 

1) поняття, ознаки та види груп; причини 
виникнення груп; 
2) стадії розвитку групи; характеристики 
групової роботи; 
3) особливості групових і функціональних 
ролей; 
4) поняття групової згуртованості; 
5) особливості методів ухвалення рішень у 
групі 

 

1) застосовувати навички підвищення 
групової згуртованості; 
2) володіти навиками фахової взаємодії; 
застосовувати різні методики групового 
ухвалення рішень 

http://dl.dut.ed 

u.ua/course/vi 
ew.php?id=20 

22 

 

 
http://dl.dut.edu.ua 

/course/view.php?i 

d=2022 

 

 

 
 

Прак- 

тичне 

занят я4 

 

 

 

 
Тема: Лідерство і 

комунікації 

1) сутність та види комунікацій; специфіку 
процесу міжособистісної комунікації; 
2) характеристику методів комунікацій; 
3) вимоги до формування комунікативних 
компетенцій; 
4) складові комунікативного потенціалу 
особистості; 
5) типи взаємодії та компоненти 
взаєморозуміння; 
6) особливості управлінського спілкування; 
роль лідерства в міжособистісних 
комунікаціях 

1) застосовувати методики міжособистісних 
комунікацій; 
2) оцінювати рівень міжособистісних 
комунікацій; 
3) застосовувати види комунікативних 
засобів (вербальне та невербальне 
спілкування); 
4) проявляти лідерські якості в процесі 
управлінського спілкування; 
5) формувати   та   реалізовувати лідерські 

якості в міжособистісних комунікаціях 

http://www.du 

t.edu.ua/ua/21 
5-metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 

marketingu 

http://www.dut.ed 

u.ua/ua/215- 
metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 

marketingu 

 
Прак- 

тичне 

занят я5 

 
Тема: Конфлікти в 

міжособистісних 

комунікаціях 

1) сутність та типи міжособистісних 
стосунків; сутність, критерії різновиди 
міжособистісної сумісності; сутність та типи 
конфлікту; стадії протікання конфлікту; 
2) причини виникнення конфліктних ситуацій; 
симптоми і тактики конфлікту; 

1) вирішувати суперечки в групах; проявляти 
стійкість та готовність до конфліктів в 
професійних комунікаціях; 
2) формувати стратегію поведінки у 
конфліктних ситуаціях; 
3) залагоджувати конфліктні ситуації та 

http://www.du 

t.edu.ua/ua/21 

5-metodichni- 

rekomendacii- 
kafedra- 

marketingu 

http://www.dut.ed 

u.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 
kafedra- 

marketingu 
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   3) чинники, що впливають на хід конфлікту; 
4) місце конфліктів в професійних 
комунікаціях та шляхи їх вирішення 

запобігати їхньому виникненню   

 

 

Прак- 

тичне 

занят я6 

 

 

Тема: 

Характеристика 

групи 

1) поняття, ознаки та види груп; причини 
виникнення груп; 
2) стадії розвитку групи; характеристики 
групової роботи; 
3) особливості групових і функціональних 
ролей; 
4) поняття групової згуртованості; 
5) особливості методів ухвалення рішень у 
групі 

 

1) застосовувати навички підвищення 
групової згуртованості; 
2) володіти навиками фахової взаємодії; 
застосовувати різні методики групового 
ухвалення рішень 

http://www.du 

t.edu.ua/ua/21 

5-metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 

marketingu 

http://www.dut.ed 

u.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 

marketingu 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Самос- 

тійна 
робота 

 

 

 
 

 

 

 
Тема4: Лідерство і 

комунікації 

Тема5: Конфлікти в 

міжособистісних 
комунікаціях 

Тема6: 

Характеристика 

групи 

1) сутність та види комунікацій; специфіку процесу 
міжособистісної комунікації; 
2) характеристикуметодів комунікацій; 
3) вимоги до формування комунікативних 
компетенцій; 
4) складові комунікативного потенціалуособистості; 
5) типивзаємодії та компонентивзаєморозуміння; 
6) особливості управлінського спілкування; роль 
лідерства вміжособистісних комунікаціях 
7) сутність та типи міжособистісних стосунків; 
сутність, критерії різновиди міжособистісної 
суміснос¬ті; сутність та типи конфлікту; стадії 
протікання конфлікту; 
8) причини виникнення конфліктних ситуацій; 
симптомиі тактики конфлікту; 
9) чинники, щовпливають нахідконфлікту; 
10) місце конфліктів в професійних комунікаціях та 
шляхиїх вирішення 
11) поняття, ознаки та види груп; причини виникнення 
груп; 
12) стадії розвитку групи; характеристики групової 
роботи; 
13) особливості групових і функціональних ролей; 
14) поняття групової згуртованості; 
15) особливості методів ухваленнярішень угрупі 

 

 
1) застосовувати методикиміжособистісних 
комунікацій; 
2) оцінювати рівеньміжособистісних комунікацій; 
3) застосовувати видикомунікативних засобів 
(вербальне та невербальне спілкування); 
4) проявлятилідерські якості в процесі 
управлінського спілкування; 
5) формуватита реалізовувати лідерські якостів 
міжособистісних комунікаціях 
6) вирішувати суперечки в групах; проявляти 
стійкість та готовність до конфліктів в професійних 
комунікаціях; 
7) формувати стратегію поведінки уконфліктних 
ситуаціях; 
8) залагоджувати конфліктні ситуації та запобігати 
їхньому виникненню 
9) застосовувати навички підвищення групової 
згуртованості; 
10) володіти навиками фахової взаємодії; 
застосовувати різні методики групового ухвалення 

http://www.du 

t.edu.ua/ua/21 

5-metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 

marketingu 

http://www.dut.ed 

u.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 

marketingu 

Розділ 3. ЕФЕКТИВНА КОМАНДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

 
Лекція 7 

 

Тема: Лідерство і 
комунікації 

1)соціально-психологічні особливостігрупи; 
2)характеристикигрупових ролейвзалежності від 
ситуації;                                                            
3)особливості поведінки особистості угрупі; 
4)види психологічних помилок керівника в оцінці 
діяльності підлеглих; 

1) досягатисоціально-психологічного ефекту 
групової роботи; 
2) застосовувати методи діагностики психологічного 
кліматуугрупі; використовувати навички групової 
саморегуляції засобамивнутрігрупового контролю; 
3) оптимізувати процеси взаємодіїз друзями, 

http://dl.dut.ed 
u.ua/course/vi 
ew.php?id=20 

22 

 
http://dl.dut.edu.ua 

/course/view.php?i 
d=2022 
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   5)типи                                           конформізму; 
6)види групових ефектів та ознаки їхнього прояву; 
7)проблеми міжкомандної координації вгруповій 
роботі; 
8)чинники, щовизначають соціально-психологічний 
клімат групи 

сокурсниками, викладачами тамайбутніми колегами і 
клієнтами. 

  

 

 

 
Лекція 8 

 

 
Тема: Динаміка 
розвитку групи і 
команди. 

1) сутність групової динаміки; основнийзмістпоняття 

«команда» та її ознаки; 
2) відмінності командивідгрупи; складові процесу 
командоутворення; 

3) характеристикурівнів розвиткукоманди; 

4) складові кривої командної ефективності; 

5) етапипроведення тимбілдинг - тренінгів; 
6) «Підводні камені» вроботі команд. 

1) застосовувати інструменти перетворення групи в 
команду; 
2) здійснювати ефективне позиціонування, 

(оптимально будувати систему розподілу 

відповідальності в команді тавизначення основних 

функціональних позицій її членів взалежності від 

ситуації); залучатизаходи тимбілдингу. 

http://dl.dut.ed 

u.ua/course/vi 

ew.php?id=20 

22 

 

 
http://dl.dut.edu.ua 
/course/view.php?i 

d=2022 

 

 

 

 
Лекція 9 

 

 
Тема: Галузеві 

особливості 

ефективної 

командної 

діяльності 

1) особливості управління командами розробників 
програмногозабезпечення; 
2) поняття, перевагиі можливі дисфункції віртуальної 
команди; різновиди віртуальних робочих команд; 
складові ефективної діяльності віртуальної робочої 
команди; сутність, 
3) основні принципиі заповіді комп'ютерної етики; 
етичнийкодекс розробників програмногозабезпечення; 
4) змістпоняття«хакерство»; чинникирозвитку 
хакерського руху в Україні; загальні принципи 
хакерської етики 

 

 
1) організувати ефективну діяльність віртуальної 

робочої команди; 

2) оптимальновизначати часизборів віртуальної 
робочої команди; 

3) застосовувати принципи комп'ютерної та хакерської 

етики 

http://dl.dut.ed 

u.ua/course/vi 

ew.php?id=20 
22 

 

 

 
http://dl.dut.edu.ua 

/course/view.php?i 
d=2022 

 
 

 
 

Прак- 

тичне 

занят я7 

 
 

 

 
Тема: Лідерство і 

комунікації 

1)соціально-психологічні особливостігрупи; 
2)характеристикигрупових ролейвзалежності від 
ситуації;                                                            
3)особливості поведінки особистості угрупі; 
4)види психологічних помилок керівника в оцінці 
діяльності підлеглих; 
5)типи                                           конформізму; 
6)види групових ефектів та ознаки їхнього прояву; 
7)проблеми міжкомандної координації вгруповій 
роботі; 
8)чинники, щовизначають соціально-психологічний 
клімат групи 

 

1) досягатисоціально-психологічного ефекту 
групової роботи; 
2) застосовувати методи діагностики психологічного 
кліматуугрупі; використовувати навички групової 
саморегуляції засобамивнутрігрупового контролю; 
3) оптимізувати процеси взаємодіїз друзями, 
сокурсниками, викладачами тамайбутніми колегами і 
клієнтами. 

http://www.du 

t.edu.ua/ua/21 

5-metodichni- 

rekomendacii- 
kafedra- 

marketingu 

http://www.dut.ed 

u.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 
kafedra- 

marketingu 

 
 

Прак- 

тичне 

занят я8 

 
 

Тема: Динаміка 

розвитку групи і 

команди. 

1) сутність групової динаміки; основнийзмістпоняття 
«команда» та її ознаки; 

2) відмінності командивідгрупи; складові процесу 

командоутворення; 

3) характеристикурівнів розвиткукоманди; 

4) складові кривої командної ефективності; 
5) етапипроведення тимбілдинг - тренінгів; 

1) застосовувати інструменти перетворення групи в 

команду; 

2) здійснювати ефективне позиціонування, 

(оптимально будувати систему розподілу 

відповідальності в команді тавизначення основних 

функціональних позицій її членів взалежності від 
ситуації); залучатизаходи тимбілдингу. 

http://www.du 

t.edu.ua/ua/21 

5-metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 

marketingu 

http://www.dut.ed 

u.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 

marketingu 
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   6) «Підводні камені» вроботі команд.    

 

 

 
Прак- 

тичне 
занят я9 

 

 
Тема: Галузеві 
особливості 

ефективної 

командної 

діяльності 

1) особливості управління командами розробників 
програмногозабезпечення; 
2) поняття, перевагиі можливі дисфункції віртуальної 
команди; різновиди віртуальних робочих команд; 
складові ефективної діяльності віртуальної робочої 
команди; сутність, 
3) основні принципиі заповіді комп'ютерної етики; 
етичнийкодекс розробників програмного забезпечення; 
4) змістпоняття«хакерство»; чинникирозвитку 
хакерського руху в Україні; загальні принципи 
хакерської етики 

 
 

1) організувати ефективну діяльність віртуальної 

робочої команди; 

2) оптимальновизначати часизборів віртуальної 

робочої команди; 

3) застосовувати принципи комп'ютерної та хакерської 

етики 

http://www.du 

t.edu.ua/ua/21 

5-metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 

marketingu 

http://www.dut.ed 

u.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 

marketingu 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Самос- 

тійна 

робота 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Тема 7: Лідерство і 

комунікації 

Тема 8: Динаміка 

розвитку групи і 

команди. 

Тема  9: Галузеві 

особливості 

ефективної 
командної 

діяльності 

1) соціально-психологічні особливостігрупи; 
2) характеристикигрупових ролейвзалежності від 

ситуації; 

3) особливості поведінки особистості угрупі; 

4) видипсихологічних помилок керівника в оцінці 
діяльності підлеглих; 

5) типи конформізму; 

6) види групових ефектів та ознаки їхнього прояву; 

7) проблеми міжкомандної координації вгруповій 

роботі; 

8) чинники, щовизначають соціально-психологічний 

клімат групи 

9) сутність групової динаміки; основнийзмістпоняття 

«команда» та її ознаки; 

10) відмінності командивідгрупи; складові процесу 

командоутворення; 

11) характеристикурівнів розвиткукоманди; 

12) складові кривої командної ефективності; 

13) етапипроведення тимбілдинг - тренінгів; 

14) «Підводні камені» вроботі команд. 

15) особливості управління командами розробників 

програмногозабезпечення; 

16) поняття, перевагиі можливі дисфункції віртуальної 
команди; різновиди віртуальних робочих команд; 

складові ефективної діяльності віртуальної робочої 

команди; сутність, 

17) основні принципиі заповіді комп'ютерної етики; 

етичнийкодекс розробників програмного забезпечення; 

18) змістпоняття«хакерство»; чинникирозвитку 

хакерського руху в Україні; загальні принципи 
хакерської етики 

 
 

 

 
1) досягатисоціально-психологічного ефекту групової 
роботи; 

2) застосовувати методи діагностики психологічного 

кліматуугрупі; використовувати навички групової 
саморегуляції засобамивнутрігрупового контролю; 

3) оптимізувати процеси взаємодіїз друзями, 

сокурсниками, викладачами тамайбутніми колегами і 
клієнтами. 

4) застосовувати інструменти перетворення групи в 

команду; 

5) здійснювати ефективне позиціонування, 

(оптимально будувати систему розподілу 

відповідальності в команді тавизначення основних 

функціональних позицій її членів взалежності від 

ситуації); залучатизаходи тимбілдингу. 

6) організувати ефективну діяльність віртуальної 
робочої команди; 

7) оптимальновизначати часизборів віртуальної 

робочої команди; 

8) застосовувати принципи комп'ютерної та хакерської 

етики 

http://www.du 

t.edu.ua/ua/21 

5-metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 
marketingu 

http://www.dut.ed 

u.ua/ua/215- 

metodichni- 

rekomendacii- 

kafedra- 
marketingu 
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8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці на державній мові; 
електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Виноградова О.В., Євтушенко Н.О. Групова динаміка і комунікації. Навчальний посібник. – Київ: ДУТ, 2018. – 223 с. - http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097 

2. Чкан А. С. Самоменеджмент : навчальний посібник для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Менеджмент» / А.С. Чкан, С.В. 
Маркова, Н.М. Коваленко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 84 с. - http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097 

3. Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. Самоменеджмент: практикум: навч. посіб. для студ. екон. вузів/ Орликовський М.О., Осовська Г.В., Ткачук В.І. - К.: Кондор- 
Видавництво, 2012. -410 с. - http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097 

4. Психологія управління. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. – Підручник. – К. « Центр учбової літератури». - 2011.-664 с. - 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097 

5. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 
м. Переяслав-Хмельницький. Сайт - http://sdc.phdpu.edu.ua/ 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 

Семестровий контроль (залік) 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

• Вставити лабораторію ( назва) з комп’ютерами та програмним забезпеченням ( Microsoft PowerPoint – візуалізація даних якими) 

• Moodle – дистанційне навчання і контроль 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці кафедри 

на англійській мові 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097
http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097
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Додаток 4 

до Положення про освітні програми 

Державного університету телекомунікацій 

МОНІТОРИНГ ТА ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОП 
 

ЛОКАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ 

Відповідальні: Гарант (керівник групи забезпечення спеціальності, завідувач випускової 
кафедри) 

 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ОП 

 Якість структури та змісту ОП 

 Якість освітніх компонентів 
 Доступність до ОП та визнання результатів навчання 

 Форми контролю і результати оцінювання здобувачів та дотримання принципів 
академічної доброчесності 

 Якість кадрового забезпечення 
 Якість навчально-методичного забезпечення 
 Наявність інформаційного забезпечення, прозорості та публічності інформації 

про ОП 
 Якість освітнього середовища та матеріально-технічного забезпечення 
 Дотримання принципів студентоцентрованого навчання 
 Якість підготовки фахівців за відгуками роботодавців 
 Врахування потреб стейкхолдерів 
 ОНП додатково оцінюються за критеріями наведеними у п5.9.12 цього 

Положення 
 

 

 
 

 

 
 

Підготовка Звіту (заповнюється відповідна форма) 

 

ВНУТРІШНЬОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МОНІТОРИНГ 

Відповідальні Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації, 
Навчально-методичний центр 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Розгляд пропозицій Координаційною радою та прийняття рішення 
 

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОП 
ОНОВЛЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКРИТТЯ 

ОП може щорічно оновлюватися в частині усіх компонентів, крім місії (цілей) і програмних навчальних 

результатів. 

Підставою для оновлення ОП можуть бути: ініціатива і пропозиції гаранта ОП та/або НПП, які її 

реалізують;рішенняКоординаційноїрадизарезультатамиоцінкита моніторингуОП;зміни законодавства 

та інноваційного розвитку відповідної галузі ;зміни інфраструктурного, кадрового, інших ресурсних умов 

реалізаціїОП 

ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ (внесення часткових змін)→ Навчально-методичний 

центр,відділмоніторингу якостіосвіти, ліцензуваннята акредитації(узгодження) →веб-сайтУніверситету 

(громадське обговорення) → доопрацювання → НМР Університету (узгодження змін) → Вчена рада 

Університету(затвердження). 

Модернізаціяосвітньоїпрограмипередбачаєбільшзначнузмінув їзмістіта умовахреалізації,і 

можестосуватисятакожмети(місії),ПРН. 

ПРОЕКТНА ГРУПА(внесення суттєвих змін)→ НМЦ, відділ моніторингу якості освіти, 

ліцензування та акредитації (узгодження) → веб-сайт Університету (громадське обговорення) 

→ доопрацювання → НМР Університету (узгодження змін) → Вчена рада Університету 

(затвердження). 

ЯкщоОПпотребуєзміниназви,оновлення,більшніж50%змістуосвітніхкомпонентів,зміни 

видів практикта їх обсягув кредитах ЄКТСтощо,ОП вважаєтьсяновоюта затверджуєтьсяу 

встановленомупорядку. 

За поданням Координаційної Ради рішення про закрит я ОП 

приймаєВченарадаУніверситету 

Закрит яосвітньоїпрограмиздійснюєтьсязанаступнихумов: 

-уразівідсутностінаборуздобувачіввищоїосвітинанавчання 

завідповідноюОП; 

-низькийпоказниквнутрішньоїоцінкиякостіосвітизаОП. 

ВиключеннязперелікуОПУніверситету. 
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Додаток 5 

до Положення про освітні програми 

Державного університету телекомунікацій 

 

Критерії оцінювання освітньої програми 

(локальний моніторинг) 
Критерії Оцінка 

«задовольняє», «частково 
задовольняє», 

«не 
задовольняє». 

якість структури та змісту ОП 

відповідність обсягу ОП та окремих освітніх 

компонентів (у кредитах Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (далі - ЄКТС) вимогам законодавства 

щодо навчального навантаження для 
відповідного рівня вищої освіти та відповідного 

стандартувищої освіти (занаявності); 

обсяг ОП та всі освітні 

компоненти відповідають 

вимогам законодавства 

щодо навчального 

навантаження для 

відповідного рівня вищої 

освіти та відповідного 
стандартувищої освіти 

обсяг ОП відповідає , 

хоча б одна освітня 

компонента не 

відповідає вимогам 

законодавства  щодо 

навчального 

навантаження   для 
відповідного рівня 
вищої освіти та 
відповідного    стандарту 
вищої освіти 

обсяг ОП не відповідає 

вимогам законодавства 

щодо навчального 

навантаження для 

відповідного рівня 

вищої освіти та 

відповідного стандарту 
вищої освіти 

дотримання в ОП логічно взаємопов’язаної 

системи освітніх компонентів, які у сукупності 
дозволяють досягти заявлених цілей та 

очікуванихрезультатів навчанняза даною ОП; 

всі освітні компоненти 

логічно взаємопов’язані і 

дозволяють досягти 

заявлених цілей та 

очікуваних результатів 

навчаннязаданоюОП. 

не всі освітні 

компоненти логічно 

взаємопов’язані і, але це 

не впливає на 

досягнення заявлених 

цілей та очікуваних 

результатів навчання за 
даноюОП 

структурно-логічна 

система  вивчення 

освітніх компонентів не 

дозволяє в повній мірі 

досягти заявлених цілей 

та очікуваних 

результатів навчання за 
даноюОП. 

відсутність дублювання змісту різних освітніх 
компонентів; 

дублювання освітніх 

компонентів відсутні 

окремі складові освітніх 

компонентів мають 
дублювання 

є хоча б  одне 

дублювання  освітніх 
компонентів 

відповідність змісту ОП заявленій предметній 

області, що визначена стандартом для даної 
спеціальності (спеціальностей, якщо ОП є 

міждисциплінарною); 

зміст ОП повністю 

відповідає заявленій 

предметній області, що 

визначено стандартом для 

даної спеціальності 

(спеціальностей, якщо ОП 
єміждисциплінарною); 

зміст ОП, окремі освітні 

компоненти не повній 

мірі відповідають 

заявленій предметній 

області, що визначено 

стандартом для даної 
спеціальності 

зміст ОП не відповідає 

заявленій предметній 

області, що визначено 

стандартом для даної 

спеціальності 

наявність в ОП освітніх компонентів, що 

забезпечують досягнення загальних та 
спеціальних(фахових)компетентностей, втому 

числі через отримання якісної практичної 

підготовки, необхідної здобувачам вищої освіти 

для подальшої професійної діяльності, а також 
набуття ними соціальних навичок (soft skils), 
щовідповідають заявленимцілям ОП 

Всі заявлені освітні 

компоненти дозволяють 

забезпечити у повній мірі 

hardskills, soft skils,  що 

відповідають заявленим 

цілям ОП 

Є окремі освітні 

компоненти які не 

відповідають заявленим 

цілям ОП 

Освітні компоненти не 

забезпечують 

досягнення загальних та 

спеціальних (фахових) 

компетентностей та не 

відповідають заявленим 

цілям ОП 

наявність в ОП можливостей для формування 

індивідуальних освітніх траєкторій, зокрема 
через індивідуальний вибір здобувачами вищої 

освіти освітніх компонентів у обсязі, 

передбаченомучиннимзаконодавством; 

Освітні компоненти, 

представлені для вільного 

вибору є у достатній 

кількості, забезпечують 

досягнення компетенцій, 

що вимагають 

роботодавці 

Освітні компоненти, 

представлені для 

вільного вибору є у 

достатній кількості, але 

не всі відповідають 

заявленимцілямОП 

Освітні компоненти 

для вільного вибору 

представлені в 

обмеженій кількості, що 

є недостатніми для 

формування 

індивідуальної освітньої 

траєкторії та отримання 
необхідних результатів 

урахування вимог відповідного професійного 

стандарту (за наявності) в структурі та змісті 

Зміст ОП повністю 
враховує професійний 

стандарт(за наявності) 

Зміст ОП на 80% 
враховує професійний 

стандарт(за наявності) 

Зміст ОП менше 80% 
враховує професійний 

стандарт(за наявності) 



ОП;    

узгодженість структури освітньої програми та 

навчального плану із завданнями й 

особливостями дуальної форми здобуття освіти 
у разі здійснення підготовки здобувачів вищої 

освіти зацієюформою освіти 

Структура освітньої 

програми та навчального 

плану     узгоджені             із 

завданнями й 

особливостями     дуальної 
формиздобут яосвіти 

Структура освітньої 

програми та 

навчального плану 

частково враховує 

особливості        дуальної 
формиздобут яосвіти 

Структура освітньої 

програми та 

навчального плану  не 

враховує особливостей 

дуальної форми 
здобут яосвіти 

наявність в структурі ОП можливостей для 

здобувачів вищої освіти взяти участь у 

національній та міжнародній академічній 
мобільності. 

В структурі ОП 

передбачено можливість 

для здобувачів вищої 

освіти взяти участь у 

національній та 

міжнародній академічній 
мобільності. 

В структурі ОП 

частково передбачено 

можливість здобувачам 

вищої освіти взяти 

участь у національній та 

міжнародній 
академічніймобільності 

В структурі ОП не 

передбачено 

можливість здобувачам 

вищої освіти взяти 

участь у національній та 

міжнародній 
академічніймобільності 

якість освітніх компонентів 

чи сприяють досягненню заявлених в ОП цілей 

наявні форми та методи навчання і викладання, 
чи відповідають освітні компоненти вимогам 

студентоорієнтованого підходу та принципам 

академічної свободи 

Всі освітні компоненти, 

методи  та форми 

викладання відповідають 

у повній  мірі 

студентоорієнтованому 

підходу та принципам 

академічної свободи 

Окремі освітні 

компоненти, методи та 

форми викладання не в 

повній  мірі 

відповідають 

студентоорієнтованому 

підходу та принципам 

академічної свободи 

Освітні компоненти, 

методи та форми 

викладання   не 

відповідають 

студентоорієнтованому 

підходу   та/або 

принципам академічної 

свободи 

чи доступна і зрозуміла інформація щодо цілей, 
очікуваних результатів навчання, змісту 
навчальних занять, порядку та критеріїв 

оцінювання у межах окремих освітніх 

компонентів 

Інформація щодо цілей, 

очікуваних результатів 
навчання, змісту 

навчальних занять, 

порядку та критеріїв 

оцінювання у межах 

окремих освітніх 

компонентів є доступною 

тазрозумілою. 

Інформація щодо цілей, 

очікуваних результатів 
навчання, змісту 

навчальних занять, 

порядку та критеріїв 

оцінювання у межах 

окремих освітніх 

компонентів є 

доступною та частково 

зрозумілою. 

Інформація щодо цілей, 

очікуваних результатів 
навчання, змісту 

навчальних занять, 

порядку та критеріїв 

оцінювання у межах 

окремих освітніх 

компонентів         є     не 

доступною та 

незрозумілою. 

чи забезпечується належне поєднання навчання 

і досліджень у ході реалізації ОП, а також 
відповідна інфраструктура 

Забезпечується належне 

поєднання навчання і 

досліджень у ході 

реалізації ОП, а також 

відповідна 
інфраструктура 

Забезпечується   

належне поєднання 

навчання і досліджень у 

ході реалізації ОП, але 

відсутня відповідна 
інфраструктура 

Не забезпечується 

належне поєднання 

навчання і досліджень у 

ході реалізації ОП, та 

відсутня відповідна 
інфраструктура 

чи існує практика академічної підтримки 

здобувачів освіти 

Існує практика 

академічної підтримки 

здобувачівосвіти 

Існує вибіркова 

практика академічної 

підтримки здобувачів 
освіти 

Практики академічної 

підтримки здобувачів 

освітинеіснує 

чи проводиться оновлення навчально- 

методичних матеріалів на основі наукових 
досягнень увідповідній галузі 

Проводиться оновлення 

навчально-методичних 

матеріалів на основі 

наукових досягнень у 

відповіднійгалузі 

Частково проводиться 

оновлення навчально- 

методичних матеріалів 

на основі наукових 

досягнень у відповідній 
галузі 

Не проводиться 

оновлення навчально- 

методичних матеріалів 

на основі наукових 

досягнень у відповідній 
галузі 

доступність до ОП та визнання результатів навчання 

наявність та актуальність ключової інформації 

про ОП (профіль ОП, перелік компонентів 
тощо) у відкритому доступі, зокрема на сайті 

Університету 

На сайті  Університету 

у відкритому доступі 

наявна та актуальна 

ключова інформація про 

ОП (профіль ОП, перелік 

компонентів тощо 

На сайті 
Університету у 

відкритому доступі 

наявна, але є застаріла 

інформація щодо 

перелікукомпонентів 

На сайті 
Університету у 

відкритому доступі 

відсутня або не 

актуальна інформація 

про ОП (профіль ОП, 
перелік         компонентів 
тощо 

наявність (на офіційному веб-сайті) та 

актуальність правил прийому на навчання за 
ОП, відсутність дискримінаційнихположень 

Наявні (на офіційному 

веб-сайті) та актуальні 

правила прийому на 

навчання за ОП, 
дискримінаційні 

Не в повному 

обсязі наявні (на 

офіційному      веб-сайті) 

актуальні правила 
прийому на навчання за 

Наявні (на офіційному 

веб-сайті) , але не 

актуальні               правила 

прийому на навчання за 
ОП,       дискримінаційні 



 положеннявідсутні ОП, дискримінаційні 
положеннявідсутні 

положеннявідсутні 

наявність у правилах прийому на навчання за 

ОП врахування особливостей самої освітньої 

програми 

Наявні правила прийому 

на навчання за ОП 

враховують в повній мірі 

особливості самої 

освітньої програми 

Наявні  правила 

прийому на навчання за 

ОП частково 

враховують особливості 

самої освітньої 
програми 

Наявні правила 

прийому на навчання за 

ОП не враховують 

особливостей самої 

освітньої програми 

можливість коригування рівня початкових 

компетентностей вступників, необхідних для 

успішного навчання на ОП (компенсаційні 
заходи) 

Передбачено 

(компенсаційні заходи) 

коригування   рівня 

початкових 

компетентностей 

вступників, необхідних 

для успішного навчання 
на ОП 

Частково передбачено 

(компенсаційні заходи) 

коригування рівня 

початкових 

компетентностей 

вступників, необхідних 

для успішного навчання 
на ОП 

Не передбачено 

(компенсаційні заходи) 

коригування рівня 

початкових 

компетентностей 

вступників, необхідних 

для успішного навчання 
на ОП 

чіткість та зрозумілість правил 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.), 
доступність для всіх учасників освітнього 

процесу та послідовне дотримання цих правил 

під час реалізації ОП 

Доступні чіткі та зрозумілі 

для всіх учасників 

освітнього процесу 

правила визнання 

результатів навчання, 

отриманих в інших 

закладах освіти, зокрема 

під час академічної 

мобільності,та послідовно 

дотримуютьсяцих правил 
підчасреалізації ОП 

Доступні чіткі  та 

зрозумілі   для всіх 

учасників  освітнього 

процесу    правила 

визнання результатів 

навчання, отриманих в 

інших закладах освіти, 

зокрема під час 

академічної 

мобільності,та   не 
завжди дотримуються 

цих правил під час 
реалізаціїОП 

Відсутні правила 

визнання результатів 

навчання, отриманих в 

інших закладах освіти, 

зокрема під час 

академічноїмобільності 

чіткість та зрозумілість правил визнання 

результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті, які є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу та послідовне 

дотриманняцихправилпід часреалізації ОП. 

Наявні чіткі та зрозумілі 
правила визнання 

результатів навчання, 

отриманих  у 

неформальній освіті, які є 

доступними для всіх 

учасників освітнього 

процесу та послідовне 

дотримання    цих  правил 
підчасреалізації ОП 

Наявні нечіткіта/абоне 
зрозуміліправила 

визнаннярезультатів 

навчанняотриманиху 

неформальнійосвіті,які 

є доступнимидлявсіх 

учасників освітнього 

процесута послідовне 

дотриманняцих правил 
підчасреалізації ОП 

Відсутні правила 
визнаннярезультатів 

навчанняотриманиху 

неформальнійосвіті,які 

є доступнимидлявсіх 

учасників освітнього 

процесута послідовне 

дотриманняцих правил 

підчасреалізації ОП 

форми контролю і результати оцінювання здобувачів та дотримання принципів академічної 
доброчесності 

форми контрольних заходів та критерії 

оцінювання здобувачів вищої освіти (мають 

бути чіткими, зрозумілими, і такими, що 
дозволяють встановити досягнення очікуваних 

результатів навчання для окремого освітнього 

компонента та/або освітньої програми в 

цілому), а також чи проводиться їх 
оприлюднення 

Форми контрольних 
заходів та критерії 

оцінювання здобувачів 

вищої освіти є чіткими, 

зрозумілими, і такими, що 

дозволяють встановити 

досягнення очікуваних 

результатів навчання для 

окремого освітнього 

компонента. Здобувачі 

своєчасно ознайомлені з 

ними. 

Форми контрольних 
заходів та критерії 

оцінювання здобувачів 

вищої освіти наявні, але 

частково дозволяють 

встановити досягнення 

очікуваних результатів 

навчання для окремого 

освітньогокомпонента 

Форми контрольних 
заходів та критерії 

оцінювання здобувачів 

вищої освіти не 

дозволяють встановити 

досягнення очікуваних 

результатів навчання 

для окремого освітнього 

компонента та/або 

освітньої програми в 

цілому), а також не 

проводиться їх 
оприлюднення 

відповідність форм атестації здобувачів вищої 

освіти вимогамстандартувищої освіти 

Форми атестації 
здобувачів вищої освіти 

відповідають вимогам 

стандартувищої освіти 

Форми атестації 
здобувачів вищої освіти 

частково відповідають 

вимогам стандарту 
вищої освіти 

Форми  атестації 
здобувачів вищої освіти 

не відповідають 

вимогам стандарту 
вищої освіти 

наявність чітких і зрозумілих правил 
проведення контрольних заходів, їх доступність 

для всіхучасників освітньогопроцесу 

Правила проведення 
контрольних заходів 
доступні            для         всіх 

учасників              освітнього 

Правила проведення 
контрольних заходів, не 
своєчасно       доводяться 

до  учасників освітнього 

Відсутні правила 
проведення 
контрольних заходів, 



 процесу, чіткітазрозумілі процесу та не завжди 
зрозумілі 

 

наявність процедури запобігання та 

врегулюванняконфліктуінтересів 

Дотримання процедури 

запобігання та 

врегулювання конфлікту 
інтересів 

Часткове дотримання 

процедури запобігання 

та врегулювання 
конфліктуінтересів 

Відсутність процедури 

запобігання та 

врегулювання 
конфліктуінтересів 

наявність та дотримання правил проведення 

контрольних заходів, виконання 

індивідуальних завдань, порядку повторного 
проходження контрольних заходів, особливості 

проведення контрольних заходів для здобувачів 

вищої освіти з особливими освітніми 
потребами, а також порядку оскарження 

процедури та результатів проведення 

контрольних заходів 

Дотримання      правил 

проведення контрольних 

заходів,   виконання 

індивідуальних завдань, 

порядку повторного 

проходження 

контрольних     заходів, 

особливості проведення 

контрольних заходів для 

здобувачів вищої освіти з 
особливими    освітніми 

потребами,  а    також 

порядку оскарження 

процедури та результатів 

проведення контрольних 

заходів 

Часткове дотримання 

правил проведення 

контрольних  заходів, 

виконання 

індивідуальних завдань, 

порядку повторного 

проходження 

контрольних  заходів, 

особливості проведення 

контрольних   заходів 
для здобувачів вищої 

освіти з особливими 

освітніми потребами, а 

також  порядку 

оскарження процедури 

та результатів 

проведення 

контрольних заходів 

Відсутність    правил 

проведення 

контрольних  заходів, 

виконання 

індивідуальних завдань, 

порядку повторного 

проходження 

контрольних  заходів, 

особливості проведення 

контрольних   заходів 
для здобувачів вищої 

освіти з особливими 

освітніми потребами, а 

також  порядку 

оскарження процедури 

та результатів 

проведення 

контрольних заходів 

абоїх недотримання 

наявність і дотримання процедур забезпечення 
академічної доброчесності, використання 

відповідних технологічних рішень протидії 
порушеннямакадемічної доброчесності 

Процедури забезпечення 

академічної  

доброчесності, 

використання відповідних 

технологічних рішень 

протидії порушенням 

академічної доброчесності 

наявні та всі учасники 

освітнього процесу їх 

дотримуються 

Часткове дотримання 

процедур забезпечення 

академічної 

доброчесності, 

використання 

відповідних 

технологічних рішень 

протидії порушенням 

академічної 

доброчесності 

Відсутність процедур 

забезпечення 

академічної 

доброчесності, 

використання 

відповідних 

технологічних рішень 

протидії порушенням 

академічної 

доброчесності або їх не 
дотримання 

наявність в ОП елементів популяризації 

принципів академічної доброчесності серед 

здобувачів вищої освіти. 

В ОП наявні в повному 

обсязі елементи 
популяризації принципів 

академічної доброчесності 

серед здобувачів вищої 
освіти. 

В ОП недостатньо 

елементів   
популяризації 

принципів академічної 

доброчесності серед 
здобувачіввищоїосвіти. 

Відсутність в  ОП 

елементів   
популяризації 

принципів академічної 

доброчесності  серед 
здобувачіввищоїосвіти. 

якість кадрового забезпечення 

відповідність науково-педагогічних 

працівників, які задіяні у забезпеченні 

виконання навчального плану ОП Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності, 

врахування наявності практичного досвіду 

роботи за фахом, а також визначення рівня 

задоволеності здобувачів вищої освіти якістю 
викладання відповідного освітнього 

компонента викладачем. 

Кількість,   кваліфікація, 
рівень професійної  й 

наукової    активності 

науково-педагогічних 

працівників,     які 

забезпечують належний 

рівень викладання освітніх 

компонентів та реалізація 

ОПвиповідає Ліцензійним 

умовам  провадження 

освітньоїдіяльності 

Враховано   відгуки 

студентів 

Кількість, кваліфікація, 
рівеньпрофесійноїй 

науковоїактивності 

науково-педагогічних 

працівників,які 

забезпечуютьналежний 

рівеньвикладання 

освітніхкомпонентівта 

реалізаціяОПчастково 

виповідаєЛіцензійним 

умовампровадження 

освітньоїдіяльності 

Враховано відгуки 
студентів 

Кількість, кваліфікація, 
рівеньпрофесійноїй 

науковоїактивності 

науково-педагогічних 

працівників,які 

забезпечуютьналежний 

рівеньвикладання 

освітніхкомпонентівта 

реалізаціяОПне 

відповідаєЛіцензійним 

умовампровадження 

освітньоїдіяльності 

Відгуки студентів 
не враховані. 

якість навчально-методичного забезпечення 

забезпеченість досягнення визначених ОП 

цілей та програмних результатів навчання, 

наявність та доступність всіх необхідних 
елементів навчально-методичного 
забезпечення      відповідно      до     Ліцензійним 

Наявність у повній мірі 

навчальних матеріалів у 

бібліотеці, електронному 

репозиторії, в навчальній 

платформіMOODLE 

Наявність у повній мірі 

навчальних матеріалів у 

бібліотеці, електронному 

репозиторії, часткова в 

навчальній платформі 

Часткова наявність 

навчальних матеріалів у 

бібліотеці, електронному 

репозиторії, в навчальній 

платформіMOODLE 



умовам провадження освітньої діяльності та 
нормативнихдокументів Університету. 

 MOODLE  

наявність інформаційного забезпечення, прозорості та публічності інформації про ОП 

прозорість тапублічність інформації про ОП Забезпеченовповніймірі 

розміщенняпублічної 

інформаціїщодо: 

- громадського 

обговореннязмістуОП, 

якізапроваджуютьсята 

якізарезультатами 

моніторингупотребують 
змін; 

- процедур 

моніторингу, оновлення, 

модернізаціїтазакрит я 

освітніхпрограм; 

- результатівопитувань 

здобувачіввищоїосвіти 

щодоїх рівня 

задоволеності змістом 

освітніхкомпонентів, 

якістювикладання, 

освітньоюпрограмоюв 
ціломуОП,порядком 

формування 

індивідуальної освітньої 

траєкторії; 
- результатів 
моніторингу, оновлення 

тамодернізаціїосвітніх 
програм; 

Забезпеченочастково 

розміщенняпублічної 

інформаціїщодо: 

- громадського 

обговореннязмістуОП, 

якізапроваджуютьсята 

якізарезультатами 

моніторингу 
потребують змін; 

- процедур 

моніторингу, 

оновлення, модернізації 

тазакрит яосвітніх 

програм; 

- результатів 

опитувань здобувачів 

вищої освітищодоїх 

рівнязадоволеності 

змістомосвітніх 

компонентів, якістю 
викладання,освітньою 

програмоювцілому 

ОП,порядком 

формування 

індивідуальної освітньої 

траєкторії; 
- результатів 
моніторингу, оновлення 

тамодернізаціїосвітніх 
програм; 

Незабезпечено 

розміщенняпублічної 

інформаціїщодо: 

- громадського 

обговореннязмістуОП, 

якізапроваджуютьсята 

якізарезультатами 

моніторингу 
потребують змін; 

- процедур 

моніторингу, 

оновлення, модернізації 

тазакрит яосвітніх 

програм; 

- результатів 

опитувань здобувачів 

вищої освітищодоїх 

рівнязадоволеності 

змістомосвітніх 

компонентів, якістю 
викладання,освітньою 

програмоювцілому 

ОП,порядком 

формування 

індивідуальної освітньої 

траєкторії; 
- результатів 
моніторингу, оновлення 

тамодернізаціїосвітніх 
програм; 

якість освітнього середовища та матеріально-технічного забезпечення 

відповідність Ліцензійним умовам, в тому числі 

щодо якості забезпечення освітньої, 

організаційної, інформаційної, консультативної 
та соціальної підтримки здобувачів вищої 

освіти, які навчаються за ОП, а також наявності 

чіткої і зрозумілої політики та процедур 
вирішення конфліктних ситуацій (включаючи, 

але не виключно, пов’язаних з різними 

формами дискримінації, сексуальними 

домаганнями, корупцією тощо), яка є 
доступною для всіх учасників освітнього 

процесу та послідовно дотримується під час 

реалізації ОП. 

Освітнєсередовищета 

матеріально-технічне 

забезпеченнявповніймірі 

відповідаютьЛіцензійним 

умовам,наявначіткаі 

зрозумілаполітиката 

процедуривирішення 

конфліктних ситуацій, яка 

є доступноюдлявсіх 

учасників освітнього 

процесута послідовно 
дотримуєтьсяпідчас 

реалізаціїОП. 

Враховуються результати 

опитування  здобувачів 

вищої освіти,випускників, 

викладачів та інших 

стейкхолдерів. 

Освітнєсередовищета 

матеріально-технічне 

забезпеченнячастково 

відповідають 

Ліцензійним умовам, 

наявначіткаізрозуміла 

політика тапроцедури 

вирішенняконфліктних 

ситуацій, якає 

доступноюдлявсіх 

учасників освітнього 
процесута послідовно 

дотримуєтьсяпідчас 

реалізаціїОП. 

Враховуються 

результатиопитування 

здобувачіввищоїосвіти, 

випускників,викладачів 

таіншихстейкхолдерів. 

Освітнєсередовищета 

матеріально-технічне 

забезпеченняне 

відповідають 

Ліцензійним умовам, 

відсутнячіткаі 

зрозумілаполітиката 

процедуривирішення 

конфліктних ситуацій, 

Невраховуються 

результатиопитування 
здобувачіввищоїосвіти, 

випускників,викладачів 

таіншихстейкхолдерів. 

дотримання принципів студентоцентрованого навчання 

задоволеність здобувачів вищої освіти умовами, 

процесом і результатами навчання, 

визначається ступінь залученості здобувачів 
вищої освіти доформуваннята оновленняданої 

ОП, в т.ч. при визначенні компетентностей та 

формулюваннірезультатів навчання 

Висока ступінь залучення 

здобувачів вищої освіти 

до формування та 

оновленняданої ОП 

За результатами 

опитування визначено 

задоволеність у повній 

мірі умовами, процесом і 

Середня ступінь 

залучення здобувачів 

вищої освіти до 

формування  та 

оновленняданої ОП 

Зарезультатами 

опитуваннявизначено 

частковузадоволеність 

Не залучаються 

здобувачі вищої освіти 

до формування та 

оновленняданої ОП 

Зарезультатами 

опитуваннявизначено 

високийвідсотокне 

задоволеностіумовами, 



 результатаминавчання, 
Наявність  системи 
анкетування студентів 

щодо всіх  аспектів 
освітньої діяльності; 

умовами,процесом і 
результатаминавчання 

процесом і 
результатаминавчання 

якість підготовки фахівців за відгуками роботодавців 

достатність (повнота) змісту ОП (за 

визначеними компетенціями і результатами 

навчання)дляуспішної роботи за фахом; 

Безпосередня участь 

роботодавців, або фірм – 

партнерів у розробці, 

оновленні, модернізації 

ОП. 
Надання рецензій та 
листків погодження від 

роботодавців, або фірм – 
партнерів 

Надання листків 

погодження  від 

роботодавців, або фірм 

–партнерів 

Визначення компетенції 

та результатів навчання 

здійснюється            лише 

через вимоги 

роботодавців, 

розміщених увідкритих 

вакансіях на сайтах 

work.ua,   rodota.ua,   та в 
соцмережах 

відповідність переліку та змісту освітніх 

компонентів даної ОП тим компетенціям, що 

необхідні для професійної діяльності 
(визначаються компоненти, які доцільно 

вилучити, такі, що необхідно включити до ОП 

абодляякихзмінити кількість кредитів); 

Використання даних 

рейтингів закладів вищої 

освітироботодавцями, 

Результати  опитування 

роботодавців свідчать про 

їх задоволеність 
підготовкоюфахівців 

Результати опитування 

роботодавців свідчать 

про їх часткову 

задоволеність 

підготовкоюфахівців 

Результати опитування 

роботодавців свідчать 

про їх не задоволеність 

підготовкоюфахівців 

достатність практичної підготовки, яку 

закладено в ОП; коректність структурно- 

логічної схеми ОП. 

Безпосередня участь 

роботодавців, або фірм – 

партнерів у розробці, 

оновленні, модернізації 

ОП. 

Залучення роботодавців 

та партнерів до 

проведення практичних 

занять 

Результати опитування 

роботодавців свідчать про 
їх задоволеність 

підготовкоюфахівців 

Безпосередня участь 

роботодавців, або фірм 
– партнерів у розробці 

ОП. До модернізації та 
оновлення роботодавці 
незалучаються. 

Результати опитування 

роботодавців свідчать 

про їх часткову 

задоволеність 

підготовкоюфахівців 

Відсутня співпраця з 

роботодавцями. 

Результати рейтингів 

закладів вищої освіти 

роботодавцями   

свідчать про їх не 

задоволеність 

підготовкоюфахівців 

урахування потреб стейкхолдерів (роботодавців, здобувачів, інших стейкхолдерів) 

відповідність ОП Національній та галузевій 

рамкамкваліфікацій; 

ОП відповідає в повному 

обсязі Національній та 

галузевій рамкам 
кваліфікацій; 

ОП частково відповідає 

Національній та/ або 

галузевій рамкам 
кваліфікацій 

ОП не відповідає в 

повному обсязі 

Національній  та 

галузевій рамкам
кваліфікацій 

актуалізація результатів навчання, що надає 

змогу найкращого працевлаштування 

випускників за фахом; 

Результати  навчання, 

повністю задовольняють 

вимоги роботодавців та 

дають можливість 

найкращого 

працевлаштування 

випускників зафахом; 

Результати навчання, 

частково  

задовольняють вимоги 

роботодавців, що може 

завадити 

працевлаштуванню за 

фахом одразу після 

закінченнянавчання 

Результати навчання не 

задовольняють вимоги 

роботодавців та 

ставлять під сумнів 

працевлаштування за 

фахом 

перегляд змісту ОП фахівцями-практиками на 
відповідність потреб ринкупраці. 

До перегляду ОП 

залучаються фахівці- 

практики та в ОП 

враховані потреби ринку 

праці. 

До перегляду ОП 

залучаються фахівці- 

практики та в ОП 

частково враховані 

потребиринкупраці. 

До перегляду ОП не 

залучаються фахівці- 

практики та в ОП не 

враховані потреби 

ринкупраці. 

опитуванням випускників даної ОП, які 

працюють за фахом, а також опитуванням 

роботодавців, в якихпрацюютьвипускники, які 
навчалисьза даною ОП. 

Системно проводиться 

опитування випускників 

даної ОП, які працюють 

за фахом, а також 

опитування роботодавців, 

в яких працюють 

випускники, які навчались 

заданоюОП. 

Опитування 

проводиться або 

випускників даної ОП, 

які працюють за фахом 

або роботодавців, в яких 

працюють випускники, 

які навчались за даною 

ОП. 

Опитування 

випускників даної ОП, 

які працюють за фахом, 

а також опитування 

роботодавців, в яких 

працюють випускники, 

які навчались за даною 

ОПнепроводяться. 



наявність механізмів збору і аналізу інформації 

про задоволеність споживачів освітніх послуг, 

здобувачів вищої освіти і випускників, 

підприємств-роботодавців; . 

Механізми зборуі аналізу 

інформації щодо 

задоволеності здобувачів 

вищої освіти і 

випускників, підприємств- 

роботодавців наявні в 

повному обсязі та 

регулярно 
застосовуються. 

Механізми  збору і 

аналізуінформаціїщодо 

задоволеності 

здобувачів вищої освіти 

і випускників, 

підприємств- 

роботодавців наявні в 

повному обсязі , але не 
застосовуються 

Відсутні механізми 
збору і аналізу 
інформації  щодо 

задоволеності 

здобувачів вищої освіти 

і випускників, 

підприємств- 

роботодавців    наявні   в 
повномуобсязі 

наявність практики збирання, аналізу та 

врахування інформації щодо кар’єрного шляху 

випускників освітньої програми 

Коригування профілю 

ОП відбувається основі 
широких консультацій 

між внутрішніми та 

зовнішніми 

стейкхолдерами. 

Коригуванняпрофілю 

ОПвідбувається 
шляхомконсультаціїз 

соціальнимигрупами, 

професійними 

організаціямилишена 

місцевомурівні.Не 

проводитьсяперевірка 

відповідностідовимог 

академічної спільноти 

на національномута 
міжнародномурівнях. 

Відсутняпрактика 

збирання,аналізута 
врахуванняінформації 

щодокар’єрногошляху 

випускників освітньої 

програми 

Критерії оцінювання: «задовольняє», «частково задовольняє», «не задовольняє». 

Пропозиції керівника групи забезпечення спеціальності (завідувач випускової кафедри) 

щодо оновлення, модернізації або закриття освітньої 

програми        
 

 

 

Керівник групи забезпечення 

спеціальності (завідувач випускової кафедри)  П.І.П. 
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