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1.Загальні положення 

1.1. «Положення про освітні програми в Мукачівському кооперативному 
торговельно -економічному коледжі» (далі – Положення) регламентує порядок 
розроблення, затвердження та оновлення освітніх  програм в Мукачівському 
кооперативному торговельно-економічному коледжі (далі – Коледж). Положення  
стосується освітніх програм підготовки здобувачів фахової передвищої та вищої 
освіти за всіма освітніми рівнями.   
1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
«Про фахову передвищу освіту»,   «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої  освіти» Європейської асоціації із 
забезпечення якості вищої освіти, ухвалених в травні 2015  р., «Положення про 
організацію освітнього процесу в Мукачівському кооперативному торговельно-
економічному коледжі», інших нормативних документів Коледжу.  
1.3. Освітня  програма у сфері вищої освіти (ОП) - система освітніх компонентів 
на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що  визначає вимоги 
до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою,  перелік 
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС,  необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
навчання  (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 
ступеня вищої освіти. 
1.4.Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти (ОПП) - 
єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних 
завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення 
визначених результатів навчання, що дає право на отримання визначеної 
освітньої та професійної кваліфікації; 
1.4 Відповідно до Закону про вищу освіту підготовка здобувачів вищої освіти в  
Коледжі здійснюється за такими освітніми програмами:  
1.4.1. Освітньо програма (ОП):  
- ОП підготовки молодшого бакалавра – 120 кредитів;  
- ОП підготовки бакалавра – 180-240 кредитів.  
1.4.2. Успішне виконання освітньої програми особою є підставою для 
присудження їй відповідного  ступеня вищої освіти: молодший бакалавр, 
бакалавр.  
1.5.Відповідно до Закону про фахову передвищу освіту підготовка здобувачів 
фахової передвищої освіти в  Коледжі здійснюється за такими освітньо-
професійними програмами:  
- обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі 
профільної середньої освіти становить 120-180 кредитів ЄКТС, з яких до 60 
кредитів ЄКТС може бути зараховано на підставі визнання результатів навчання 
осіб, які здобули профільну середню освіту за відповідним або спорідненим 
спеціальності профілем; 
- обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі 
базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС, у тому числі 120 
кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою профільної 
середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань та/або 
спеціальності. 
 



1.4.2. Успішне виконання освітньо-професійної програми особою є підставою 
для присудження їй відповідного  ступеня фахової передвищої освіти: фаховий 
молодший бакалавр.  

2. Вимоги, структура та зміст освітніх ( освітньо-професійних) програм 
2.1. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми здобувачів 
вищої освіти: 
1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 
освіти;  
2) перелік компетентностей випускника;  
3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах  результатів навчання;  
4) форми атестації здобувачів вищої освіти;  
5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 
6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).  
2.2.Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти повинна містити: 
1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 
2) зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання; 
3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої 
освіти; 
4) перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання; 
5) вимоги професійних стандартів (за наявності); 
6) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти; 
7) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої 
освіти; 
8) перелік компетентностей випускника. 
2.3. Основними вимогами для розроблення освітньої програми є стандартизація і  
трансформація змісту професійної підготовки на основі компетентністного, 
особистісно орієнтованого та студентоцентрованого, випереджувального 
підходів, практико-орієнтованої  та науково-дослідницької парадигм, 
професіоналізації та інтердисциплінарності. Дотримання  загально-педагогічних 
та специфічних принципів навчання забезпечує відповідність  визначених цілей 
освітньої програми очікуваним результатам навчання.  
2.3. При розробленні освітньої (освітньо-професійної) програми слід 
дотримуватись таких вимог:  
- результатом успішного виконання освітньої програми має бути присвоєння  
кваліфікаційного рівня відповідного Національній рамці кваліфікацій та цикла  
Рамки кваліфікацій європейського простору вищої освіти (The framework of  
qualifications for the European Higher Education Area FQ-EHEA);  
- опис результатів навчання має здійснюватися відповідно до Європейської рамки  
кваліфікацій навчання впродовж життя (EQF LLL) за допомогою дескрипторів  
певного кваліфікаційного рівня;  
- зміст, структура освітньої програми та система оцінювання навчальних 
досягнень  мають забезпечувати студентам можливість продемонструвати рівень 
досягнення  ними програмних результатів навчання;  
- зміст освітньої програми має відповідати вимогам професійних стандартів (у 
разі їх  наявності) та стандартів вищої або фахової передвищої освіти 
спеціальності.  



2.4. Методологія розроблення освітніх ( освітньо-професійних) програм на основі 
компетентнісного підходу має  бути такою:  
2.4.1. Визначення потреби в компетентностях, у тому числі:  
- консультації з абітурієнтами, педагогічними та науково-педагогічними 
працівниками, роботодавцями (стейкхолдерами);  
- співставлення компетентностей з чинними галузевими рамками кваліфікацій,  
професійними стандартами.  
2.4.2. Визначення основних дисциплін/предметної сфери, які формують основу  
ступеневої програми, галузі та типу програми.  
2.4.3. Формулювання програмних результатів навчання відповідно до ключових  
програмних компетентностей.  
2.4.4. Вирішення питання щодо модуляризації програми: кратний або довільний  
кредитний вимір, що відповідає реальному навчальному навантаженню, 
присвоєння кредитів  кожному модулю відповідно до семестрового розподілу 
навчального року.  
2.4.5. Визначення компетентностей та формулювання результатів навчання за 
кожним  модулем, обрання загальних та фахових компетентностей на основі 
ключових програмних  компетентностей, окреслення результатів навчання для 
кожної компетентності, яку слід  розвинути в певному модулі програми.  
2.4.6. Визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання результатів  
навчання (доцільно передбачити поєднання різноманітних підходів до 
викладання й  оцінювання).  
2.4.7. Опис програми та її модулів відповідно до ключових програмних 
компетентностей, програмних результатів навчання, розподілу кредитів, підходів 
до  навчання й оцінювання.  
2.4.8. Перевірка балансу часу та можливості реалізувати програму протягом  
нормативного часу навчання.  
2.4.9. Реалізація, моніторинг і вдосконалення освітньої програми та її 
компонентів.  
2.5. Структура освітньої ( освітньо-професійної) програми:  
1) Титульна сторінка;  
2) Лист погодження ;  
3) Преамбула (передмова);  
4) Загальна характеристика освітньої ( освітньо-професійної) програми 
(профіль);  
5) Обсяг та перелік компонент освітньої програми;  
6) Структурно-логічна схема вивчення дисциплін;  
7) Перелік компетентностей випускника;  
8) Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у  
термінах навчання;  
9) Форма атестація здобувачів вищої освіти;  
10) Вимоги до наявності внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти; 
11) Перелік нормативних документів, на яких базується освітня програма;  
12) Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо 
професійної програми (за відсутності СВО); 
13) Матриця відповідності програмних результатів навчання (РН) відповідним  
компонентам освітньо-професійної програми (за відсутності СВО);  
14) Матрицю відповідності визначених стандартом компетентностей 



дескрипторам  НРК (за наявності СВО);  
15) Матриця відповідності визначених СВО результатів навчання та  
компетентностей (за наявності СВО).  
 

3. Розроблення, експертиза та порядок затвердження освітньої ( освітньо-
професійної) програми 

3.1. Будь-який структурний навчальний підрозділ може виступити з ініціативою 
щодо створення нової освітньої (освітньо-професійної) програми підготовки 
фахівців.  
3.2 Наказом директора затверджується робоча (проектна група), до складу якої 
можуть  входити науково-педагогічні та педагогічні працівники, представники 
студентства, підприємств,  організацій, установ – потенційних працедавців.  
3.3 Проєкт освітньої (освітньо-професійної) програми розробляється і виноситься 
на обговорення  громадськості, педагогічної ради.  
3.4 Після врахування усіх зауважень за результатами обговорення педагогічна 
рада приймає остаточне рішення щодо доцільності  відкриття в Коледжі 
підготовки фахівців за новою освітньою ( освітньо-професійною) програмою.  
3.5 На підставі ОП за кожною спеціальністю (спеціалізацією) розробляють 
навчальні  плани . 

Склад проектної групи має відповідати Ліцензійним умовам провадження 
освітньої  діяльності.  

 
4. Моніторинг, перегляд та оновлення освітньої ( освітньо-професійної) 

програми 
Система забезпечення Коледжем якості освітньої діяльності та якості вищої 

та фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) 
передбачає здійснення щорічного моніторингу,  перегляду та періодичного 
оновлення освітніх ( освітньо-професійних) програм підготовки фахівців різних 
рівні  вищої та фахової передвищої освіти.  

Важливою умовою ефективності моніторингу є відповідність його процедур 
вимогам  культури оцінювання якості освітніх ( освітньо-професійних) програм, 
яка передбачає:  
− наявність чітких критеріїв оцінювання;  
− наявність процедури оцінювання;  
− залучення кваліфікованих експертів;  
−наявність встановлених форм документації для фіксування результатів  
моніторингу;  
− прийняту періодичність проведення процесу моніторингу та оцінювання;  
− зв'язок оцінки якості освітньої програми з системою управлінських рішень та 
дій. 

Найбільш доцільними для вирішення завдань моніторингу є методи 
опитування,  експертного оцінювання, спостереження, вивчення документації.  

Критерії, за якими відбувається оцінювання якості освітніх ( освітньо-
професійних) програм, формулюються як  у результаті зворотного зв’язку із 
науково-педагогічними (педагогічними) працівниками, студентами,  
випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі та 
потреб  суспільства.  

Показниками (індикаторами) якості освітньої( освітньо-професійної) 



програми є:   
− рівень оновлення освітніх ( освітньо-професійних) програм;   
− участі роботодавців у розробленні та внесенні змін;   
− рівень задоволеності студентів (випускників) програмою підготовки;  
 − індекс працевлаштування випускників;   
− участь у міжнародних програмах підготовки;   
− рейтинг за оцінками роботодавців;   
− наявність відповідність навчальних ресурсів.  

Моніторинг ОП (ОПП) здійснюють з використанням таких методів:   
− опитування (анкетування) студентів, працедавців та інших груп зацікавлених 
сторін;  
 − аналіз результатів оцінювання досягнень студентів;   
− порівняння з ОП (ОПП) суміжних спеціальностей (спеціалізацій) та ОП (ОПП) 
інших закладів освіти, в тому  числі закордонних  

Оновлення освітніх (освітньо-професійних) програм (за потреби) 
відбувається за результатами їх моніторингу.  

 
5. Акредитація освітньої ( освітньо-професійної) програми 

Акредитація освітньої (освітньо-професійної) програми - оцінювання 
освітньої програми та/або освітньої  діяльності закладу вищої освіти за цією 
програмою на предмет:  
- відповідності стандарту вищої (фахової передвищої) освіти;  
- спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі 
результатів  навчання;  
- досягнення заявлених у програмі результатів навчання.  

Акредитація освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої  освіти, проводиться згідно ст.25 Закону України «Про вищу освіту».  

Акредитація освітньо-професійних програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів фахової передвищої вищої  освіти, проводиться згідно 
ст.19 Закону України «Про фахову передвищу освіту».  

 
6. Прикінцеві положення 

6.1 Дане положення діє з моменту його затвердження  
6.2 Доповнення та пропозиції щодо його удосконалення розглядаються на 
педагогічній раді Коледжу. 
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