


2

ПЕРЕДМОВА

1 Розроблено робочою групою Березоворудського аграрного коледжу
Полтавської державної аграрної академії
2 Ухвалено Педагогічною радою Березоворудського аграрного коледжу
Полтавської державної аграрної академії
протокол № 4 від «04»  лютого   2019 р.

3 Розробники:

Керівник робочої групи:
Краснюк В.М.- директор коледжу, викладач циклової комісії спеціальних

агрономічних дисциплін Березоворудського аграрного коледжу ПДАА,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Члени робочої групи:
Наддолінна А.І. - викладач циклової комісії спеціальних агрономічних
дисциплін Березоворудського аграрного коледжу ПДАА, спеціаліст вищої
категорії, старший викладач;
Русіна М.С. – заступник директора з навчальної роботи, викладач циклової
комісії спеціальних агрономічних дисциплін Березоворудського аграрного
коледжу ПДАА, спеціаліст вищої категорії, старший викладач;
Жовнір М.П. – викладач циклової комісії спеціальних агрономічних дисциплін
Березоворудського аграрного коледжу ПДАА, спеціаліст вищої категорії,
старший викладач.

Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки молодших спеціалістів зі
спеціальності 201 «Агрономія» випускника Березоворудського аграрного
коледжу ПДАА є тимчасовим нормативним документом, в якому узагальнюється
зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки,
визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його
компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.

Березоворудський аграрний коледж ПДАА розробляє освітньо-професійну
програму за спеціальністю 201 «Агрономія» для підготовки молодшого
спеціаліста до виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю до
розробки Стандарту вищої освіти за відповідним рівнем вищої освіти з названої
спеціальності. Затверджено як тимчасовий документ до прийняття відповідного
стандарту.
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ВСТУП

Відповідно до ст. 1 п.17 «Основні терміни та їх визначення» Закону
України «Про вищу освіту» освітня, освітньо-професійна програма – система
освітніх компонентів на відповідному рівні 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  освіти.

Призначення освітньо-професійної програми здобувача освіти
передбачає здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої
підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного
застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для
первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності.

Освітньо-професійна програма використовується під час :
− ліцензування освітньо-професійної програми, інспектуванні освітньої

діяльності за спеціальністю;
− розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;
− розроблення засобів діагностики якості  освіти;
− професійної орієнтації здобувачів освіти.

Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про
вищу освіту», та Національної рамки кваліфікацій і встановлює:

− вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів;
− обсяг програми та його розподіл за обов'язковою та вибірковою

частинами;
− термін навчання за денною та заочною формами;
− результати навчання, що очікуються;
− загальні вимоги до програм навчальних дисциплін;
− загальні вимоги до засобів діагностики;
− загальні вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої

освіти;
− перелік дисциплін і послідовність їх вивчення.

Освітня програма використовується для:
− складання навчальних планів та робочих навчальних планів;
− формування індивідуальних планів студентів;
− формування програм навчальних дисциплін, практичної підготовки;
− акредитації освітньої програми;
− внутрішнього  контролю якості підготовки фахівців;
− атестації здобувачів вищої освіти.
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Користувачі освітньої програми:
− здобувачі освіти, які навчаються у Березоворудському аграрному коледжі

ПДАА (далі – Коледж);
− викладачі Коледжу, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів зі

спеціальності 201 Агрономія;
− Екзаменаційна комісія зі спеціальності  201 Агрономія
− Приймальна комісія Коледжу.
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1. Профіль освітньо-професійної програми молодший спеціаліст    зі
спеціальності 201 Агрономія

1 – Загальна характеристика
Назва вищого
навчального
закладу та
структурного
підрозділу

Березоворудський аграрний коледж Полтавської державної
аграрної академії, відділення «Виробництво і переробка
продукції рослинництва та тваринництва»

Ступінь вищої
освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 201 Агрономія
Офіційна назва
освітньої
програми

Агрономія

Тип диплому та
обсяг освітньої
програми

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 180 кредитів
ЄКТС. Термін навчання 2 роки 10 місяців.

Наявність
акредитації

До 2027 року

Термін дії
освітньої
програми

До прийняття Державного стандарту

Інтернет –
адреса
постійного
розміщення
опису освітньої
програми
Форми здобуття Очна, заочна, дистанційна, дуальна,

індивідуальна(екстернатна, на робочому місці (на
виробництві));
Форми здобуття освіти можуть поєднуватися

Передумови Свідоцтво про базову загальну середню освіту, про повну
загальну середню освіту, сертифікати ЗНО, диплом
кваліфікованого робітника, вступні іспити. Решта вимог
визначаються правилами прийому на освітню програму
молодшого спеціаліста.

Освітня
кваліфікація

Молодший спеціаліст з агрономії

Мова
викладання

Українська

2 – Мета освітньої програми
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Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих
фахівців для організаційної управлінської та виконавської діяльності в галузі
рослинництва та переробної промисловості; здатних застосовувати адаптивні
технології вирощування сільськогосподарських культур, забезпечувати їх
господарську, економічну та екологічну ефективність..

3 – Характеристика освітньої програми
Предметна
область, галузь
знань,
спеціальність,
спеціалізація
(за наявності)

20 Аграрні науки і продовольство
201Агрономія

Орієнтація
освітньої
програми

Освітньо-професійна

Об’єкти
вивчення:

Технологічні процеси вирощування сільськогосподарських
культур.

Особливості
програми

● Цілі навчання – формування у здобувачів освіти
комплексу знань, умінь та навичок для застосування в
професійній діяльності у сфері агрономії, спрямованих на
професійний підхід до вирішення виробничих питань
рентабельного виробництва високоякісної екологічно
безпечної сільськогосподарської продукції та збалансованого
природокористування через теоретичне та практичне
навчання.
● Теоретичний зміст предметної області:

Поняття, концепції, принципи природничих наук та їх
використання для отримання високих та сталих урожаїв
сільськогосподарських культур.
● Методи, методики та технології:

Загальнонаукові й спеціальні методи, статистичні методи
аналізу даних, професійні методики і технології, застосування
яких дозволяє вирішувати типові спеціалізовані задачі та
практичні проблеми в агрономії.
● Інструменти та обладнання: обладнання,устаткування

та програмне забезпечення, необхідне для лабораторних,
лабораторно-польових та польових досліджень в агрономії;

Основний
фокус освітньої
програми

Спеціальна. Опанування теоретичними знаннями та
практичними навичками вирощування сільськогосподарських
культур їх зберігання та первинної переробки, підвищення
родючості ґрунту, запровадження інноваційних технологічних
підходів у культурі землеробства, створення сучасного,
економічно успішного та прибуткового виробництва
сільськогосподарської продукції.
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4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого
навчання

Придатність до
працевлаштува
ння

Випускники отримують можливість працевлаштування на
підприємствах різних форм власності  на таких посадах:
завідуючий агрохімлабораторією.
провідний агронома господарства;
лінійний агроном;
агроном з насінництва;
агроном-дослідник з вирощування та підготовки насіннєвого
матеріалу;
агроном-садівник;
агроном-овочівник;
агроном з вирощування саджанців плодових і ягідних культур;
лаборант агрохімічного аналізу;
менеджер з реалізацїї с.-г. продукції, засобів захисту;
Молодший спеціаліст може займати первинні посади, а також
посади заступників відповідно до професійних назв робіт, які
є складовими класифікаційних угрупувань.

Подальше
навчання

Молодший спеціаліст може продовжувати навчання на
першому (бакалаврському) рівні

5 – Викладання та оцінювання
Викладання та
навчання

У програмі використовується студентоцентричне, проблемно-
орієнтоване навчання.
Викладання організовано у формі лекцій, мультимедійних
лекцій, лабораторних робіт, практично-семінарських занять,
самостійної роботи студентів, індивідуальних занять та
консультацій.

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за
5-ти, 12-ти бальною шкалою.
Поточний контроль – усне та письмове опитування,
комп’ютерне тестування, оцінка роботи в малих групах, захист
індивідуальних завдань.
Підсумковий контроль – екзамени та заліки у формі
комп’ютерного тестування, захист курсових робіт та практик.
Державна атестація – комплексний державний екзамен.

6- Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобування
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 201

Агрономія
Обсяг освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста

на основі повної загальної (профільної) середньої освіти становить 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 молодшого спеціаліста на основі
базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС, у тому числі 120



8

кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою профільної
середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань та/або
спеціальності.

Обсяг освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста на основі
професійної (професійно-технічної) освіти, або вищої освіти визначається
закладом фахової перед вищої освіти з урахуванням визнання раніше здобутих
результатів навчання.

7 – Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності(
ЗК)

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі в агрономії,
що вимагає застосування положень і методів аграрної науки та
може характеризуватися певною визначеністю умов;
нести відповідальність за результати своєї діяльності;
здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях.

ЗК1.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні;
ЗК2.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної області, її
місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати
різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4.Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК5.Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК6.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології
ЗК8.Здатність працювати в команді.

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

СК1.Здатність використовувати базові знання з фахових
дисциплін у професійній діяльності.
СК2.Здатність розпізнавати за морфологічними ознаками
найбільш поширені в регіонах сільськогосподарські культури
та дикорослі рослини, оцінювати їх фізіологічний стан,
адаптаційний потенціал, визначати фактори поліпшення росту,
розвитку і якості продукції.
СК3. Здатність розпізнавати основні типи і різновиди ґрунтів,
обґрунтувати напрями їх використання у землеробстві та
прийоми відтворення родючості.



9

СК4.Здатністьнауково-обґрунтовано використовувати добрива
та засоби захисту рослин, з урахуванням їхніх хімічних і
фізичних властивостей та впливу на  навколишнє середовище.
СК5. Здатність розуміти основні біологічні і агротехнологічні
правила і теорії, пов’язані з вирощуванням
сільськогосподарських та інших рослин.
СК6. Здатність вирощувати, розмножувати сільсько
господарські культури та здійснювати технологічні операції з
первинної переробки і зберігання продукції.
СК7. Здатність застосовувати в процесах виробництва,
переробки і зберігання інноваційно новітні прийоми, заходи,
засоби для отримання високоякісної, екологічно безпечної,
ринково привабливої сільськогосподарської продукції.
СК8. Здатність застосовувати знання та розуміння
фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин
для розв’язання виробничих технологічних задач.
СК9. Прагнення до збереження навколишнього середовища
СК10. Здатність застосовувати методи статистичної обробки
дослідних даних, пов’язаних з технологічними та
селекційними процесами в агрономії.
СК11.Здатність визначати можливості реалізації
сільськогосподарської продукції в умовах існуючого
ринкового середовища.
СК12. Здатність створювати безпечні умови праці при
вирощуванні сільськогосподарських та інших рослин.

8- Нормативний зміст підготовки  здобувачів освіти сформульований у
термінах результатів навчання

РН1. Аналізувати основні етапи і закономірності історичного
розвитку для формування громадської позиції.
РН2. Обговорювати та пояснювати культурологічні питання
сучасності з позицій вшанування традицій і звичаїв свого
народу та культурного надбання людства.
РН 3. Проводити літературний пошук українською та
іноземною мовами, аналізувати отриману інформацію.
РН 4. Демонструвати знання інноваційних принципів і методів
науково-дослідницької та виробничої діяльності в агрономії.
РН 5. Володіти методами статистичної обробки результатів в
агрономії;
РН6.Демонструвати вміння оперативного вирішення
виробничих  проблем
відповідно до зональних умов;
РН7.Демонструвати знання і розуміння технологій
вирощування сільськогосподарських культур;
РН8.Розробляти технологічні карти вирощування
сільськогосподарських   культур
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РН9. Визначати вартісну оцінку основних виробничих ресурсів
господарства;
РН10. Проводити лабораторний аналіз зразків ґрунту, рослин і
продукції рослинництва;
РН11.Проектувати й обґрунтовувати системи сівозмін для
господарства.
РН12. Демонструвати вміння комплектувати і експлуатувати
машинно-тракторні агрегати.
РН13. Порівнювати та оцінювати сучасний асортимент
мінеральних добрив, хімічних і біологічних засобів захисту
рослин;
РН14. Проводити контроль якості виконання польових робіт,
раціонального використання природних ресурсів.
РН15. Проектувати й організовувати технологічні процеси
вирощування насіннєвого матеріалу сільськогосподарських
культур відповідно до встановлених вимог.
РН16. Проектувати й організовувати технологічні операції з
первинної переробки і зберігання продукції
сільськогосподарської продукції.
РН17.Координувати, інтегрувати й удосконалювати
організацію виробничих процесів у сільськогосподарському
виробництві.
РН18.Обговорювати і пояснювати шляхи покращення
використання природних ресурсів.
РН19.Демонструвати здатність до організації колективної
діяльності.
РН20.Організовувати результативні і безпечні умови  праці.

9 - Ресурсне забезпечення
Кадрове
забезпечення

Кадрове забезпечення підготовки молодших спеціалістів
спеціальності 201 Агрономія за кількісними та якісними
показниками відповідає чинним нормам та ліцензійним
вимогам з кожного циклу підготовки навчального плану.

Матеріально-тех
нічне
забезпечення

Матеріально-технічна база – це комплекс сучасних, технічно
оснащених споруд, які забезпечують ліцензійні вимоги щодо
необхідних навчальних площ, комп’ютерів тощо при підготовці
фахівців заявленої спеціальності

Інформаційне та
навчально-мето
дичне
забезпечення

Навчально-методичне забезпечення дисциплін 100 відсоткове.
Коледж має:
- офіційний сайт закладу:
- бібліотеку та читальну залу. Фонд бібліотеки налічує понад

30 тис. примірників літератури.
- навчальні та робочі плани;
- графіки навчального процесу;
- навчально-методичні комплекси дисциплін;
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- навчальні та робочі програми дисциплін;
- дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної

роботи студентів;
- програми практик;
- методичні рекомендації щодо виконання курсових

проектів(робіт);
- критерії оцінювання рівня підготовки;
- пакети комплексних контрольних робіт.
Заклад підключений до комп'ютерної мережі Internet.

10-Академічна мобільність
Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних
працівників у вітчизняних вищих навчальних закладах та на
підприємствах.
Переведення здобувачів освіти з одного навчального закладу в
інший
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Розподіл змісту освітньої програми за групами компонентів та циклами
підготовки

№ з/п Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження (кредитів
ЄКТС/%)

Обов’язкові
компоненти

освітньої
програми

Вибіркові
компоненти

освітньої
програми

Всього за весь
термін

навчання

1 Цикл загальної
підготовки

49/27% 4,5/2,6% 53,5/30%

3 Цикл професійної
підготовки

38 /21% 14,5/8% 52,5/29.2%

4 Цикл практичної
підготовки

62/34% - 62/34.4%

5 Екзаменаційна сесія 12/6,9% - 12/6,7%
Всього за весь термін навчання 161/89,4% 19/10,6% 180/100,0
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Перелік компонент освітньої програми

Код
н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові проекти (роботи),

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
1.1. Обов’язкові компоненти спеціальності

Цикл загальної  підготовки
Нормативна частина

ЗП.01 Історія України 1,5 Залік
ЗП.02 Українська мова (за професійним

спрямуванням)
1,5 Іспит

ЗП.03 Культурологія 1,5 Залік
ЗП.04 Основи філософських знань 1,5 Залік
ЗП 05 Вища математика 1,5 Залік
ЗП.06 Основи економічної теорії 1,5 Залік
ЗП.07 Соціологія 1,5 Залік
ЗП.08 Основи правознавства 1,5 Залік
ЗП.09 Іноземна мова (за професійним

спрямуванням)
6 Залік

ЗП.10 Фізичне виховання 6 Залік
ЗП.11 Землеробство 4 Іспит
ЗП.12 Фізіологія рослин з основами мікробіології 3 Залік
ЗП.13 Ботаніка 4 Іспит
ЗП.14 Грунтознавство 1,5 Залік
ЗП.15 Агрометеорологія 1,5 Залік
ЗП.16 Економіка сільського господарства 2 Залік
ЗП.17 Вступ в спеціальність 1,5 Залік
ЗП.18 Основи менеджменту 1,5 Залік
ЗП.19 Основи екології 1,5 Залік
ЗП.20 Безпека життєдіяльності 1,5 Залік

Варіативна частина
ЗП.21 Основи дослідної справи 1,5 Залік
ЗП.22 Основи тваринництва і бджільництва 1,5 Залік
ЗП.23 Основи геодезії і землевпорядкування 1,5 Залік

Всього за цикл 53,5 -

Цикл професійної та практичної підготовки
ПП.24 Механізація і автоматизація с.г. 5 Залік
ПП.25 Захист рослин 3 Іспит
ЗП .26 Агрохімія 3 Іспит
ПП.27 Насінництво і селекція з основами генетики 3 Іспит
ПП.28 Плодоовочівництво 4 Іспит
ПП.29 Технологія виробництва продукції

рослинництва
6 Іспит
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ПП.30 Технологія переробки і зберігання
с.г.продукції

5 Іспит

ПП.31 Організація і планування діяльності
агроформувань

3 Іспит

ПП.32 Основи охорони праці 1,5 Іспит

ПП.33 Комп'ютеризація с.г. виробництва 3 Іспит
ПП.34 Основи бухгалтерського обліку і

фінансування
1,5 Залік

ПП.35 Основи підприємництва і маркетингу 1,5 Залік
ПП.36 Охорона праці в галузі 1,5 Іспит

Варіативна частина
ПП.37 Ландшафтний дизайн. 1,5 Залік
ПП.38 Квітництво 1,5 Залік
ПП.39 Професійна орієнтація випускників 1,5 Залік
ПП.40 Машини та обладнання  для переробки

продукції рослинництва
1,5 Залік

ПП.41 Сільськогосподарська меліорація 1,5 Залік
ПП.42 Кормовиробництво 2,5 Залік
ПП.43 Правила дорожнього руху 3 Залік
ПП.44 Основи керування автомобілем і руху

безпека дорожнього
1,5 Залік

Всього за циклом 52,5
Всього за циклами

- нормативна частина – 88,5
- варіативна частина – 17,5

106

Навчальна практика 44
Технологічна практика 12

Переддипломна практика 6
Екзаменаційна сесія 12

Всього за освітньою програмою 180

Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності рівня
та обсягу знань, умінь та компетентностей здобувача вищої освіти, які
навчаються за освітньою програмою вимогам стандартів вищої освіти.
Атестація випускників спеціальності 201 «Агрономія», проводиться у формі
комплексного екзамену зі спеціальності.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.



Матриця відповідності визначених  компетентностей НРК

Класифікація

омпетентностей

за НРК

Знання
Зн1 Всебічні спеціалізовані
теоретичні знання у сфері
професійної діяльності
та/або навчання
усвідомлення меж цих знань

Уміння/навички

Ум1 широкий спектр когнітивних та
практичних умінь/навичок, необхідних
для розв’язання складних задач у
спеціалізованих сферах  професійної
діяльності та/або навчання.
Ум2 знаходження творчих рішень або
відповідей на чітко визначені
конкретні та абстрактні  проблеми на
основі ідентифікації та застосування
даних.
Ум3 планування, аналіз, контроль та
оцінювання власної роботи та роботи
інших осіб у спеціалізованому
контексті

Комунікація

К1 взаємодія з колегами,
керівниками та клієнтами у
питаннях, що стосуються
розуміння, навичок та діяльності
у професійній сфері та/або у
сфері навчання.

К2 донесення до широкого кола
осіб (колеги, керівники, клієнти)
власного розуміння, знань,
суджень, досвіду, зокрема у
сфері професійної діяльності

Відповідальність і автономія

ВА1 організація та нагляд
(управління) в контекстах
професійної діяльності або
навчання в умовах
непередбачуваних змін
ВА2 покращення результатів
власної діяльності і роботи
інших
ВА3 здатність продовжувати
навчання з деяким ступенем
автономії

Загальні компетентності

ЗК1. Зн1 Ум1 ВА1

ЗК2. Ум1 К1

ЗК3. Ум1 ВА2

ЗК4. Зн1 Ум2 К1

ЗК5. Зн1 Ум2 ВА2

ЗК6. Ум2

ЗК7. Ум3 К2 ВА3

ЗК 8 Зн1 Ум2 К2 ВА2

Спеціальні (фахові) компетентності

СК1 Ум1 ВА1



СК2 Зн1 Ум1 К1

СК3 Ум1 ВА2

СК4 Зн1 Ум2 К1

СК5 Ум2

СК6 Ум2 ВА2

СК7 Зн1 Ум3 ВА3

СК8 Зн1 Ум3 К2 ВА3

СК9 Ум2

СК10 Зн1 К2 ВА2

СК 11 Ум3 К2

СК 12 Ум3 К2 ВА3



Матриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей

Результа-
ти
навчання

Компетентності
Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 СК5 СК6 СК 7 СК8 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК 12

РН1 + + + + + + + + + + +
РН2 + + + + + + + + + + +
РН3 + + + + + + + +
РН4 + + + + + + + + + +
РН5 + + + + + + +
РН6 + + + + + + + + +
РН7 + + + + + + +
РН8 + + + + + + + +
РН9 + + + + + + +
РН10 + + + + + + + + + + +
РН11 + + + + + + + +
РН12 + + + + + + +
РН13 + + + + + + + + + +
РН14 + + +
РН15 + + + + + + + + + + +
РН16 + + + + + + + + + + +
РН17 + + + + + + + + +
РН18 + + + + + + + + + +



ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ:
А. Офіційні документи:
1. ESG –

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.
2. ISCED (МСКО) 2011 –

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf.
3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 –

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-20
13.pdf.

4. Закон «Про вищу освіту» -
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

5. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій»
ДК 003:2010.– К. : Видавництво «Соцінформ», 2010.

6. Національна рамка кваліфікацій –
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

7. Перелік галузей знань і спеціальностей –
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.

Б. Корисні посилання:
8. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими)

компетентностями та прикладами стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/.
9. Національний глосарій 2014 –

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_
2014_tempus-office.pdf.

10. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти
– file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf.

11. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні:
інформаційно-аналітичний огляд –
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015
.pdf.

12. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації –
http://ihed.org.ua/images/
biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf.
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http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
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