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ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою циклової комісії загальних та спеціальних
технічних дисциплін Березоворудського аграрного коледжу Полтавської
державної аграрної академії

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми)
ЧАЙКА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, викладач циклової комісії загальних та

спеціальних технічних дисциплін Березоворудського аграрного коледжу ПДАА,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Члени робочої групи:
ЧЕРНЯХ СВІТЛАНА ПАВЛІВНА, викладач циклової комісії загальних та

спеціальних технічних дисциплін Березоворудського аграрного коледжу ПДАА,
викладач вищої категорії, старший викладач;

ТИХОЛІЗ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ, викладач циклової комісії загальних та
спеціальних технічних дисциплін Березоворудського аграрного коледжу ПДАА,
викладач вищої  категорії, викладач-методист;

КРИВЧЕНКО АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, викладач циклової комісії
загальних та спеціальних технічних дисциплін Березоворудського аграрного коледжу
ПДАА, викладач вищої категорії.
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ВСТУП

1.1. Призначення освітньо-професійної програми
Освітньо-професійна програма використовується під час:
– акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за

спеціальністю;
– розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні й

практик;
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення

кваліфікації;
– професійної орієнтації здобувачів фаху.
Освітньо-професійна програма враховує вимоги Законів України «Про

освіту», «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій і встановлює:
– обсяг та термін навчання фахівців;
– загальні компетенції;
– професійні компетентності за спеціальністю;
–перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей

освітньої програми;
– вимоги до структури навчальних дисциплін.
Освітньо-професійна програма використовується для:
– складання навчальних планів та робочих навчальних планів;
– формування індивідуальних планів студентів;
– формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту

індивідуальних завдань;
– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;
– акредитації освітньої програми;
– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців;
– атестації молодшого спеціаліста  спеціальності 208 «Агроінженерія».
Користувачі освітньо-професійної програми програми:
– викладачі Березоворудського аграрного коледжу ПДАА, які здійснюють

підготовку  молодшого спеціаліста спеціальності 208 «Агроінженерія»;
– екзаменаційна комісія спеціальності 208 «Агроінженерія»;
– приймальна комісія Березоворудського аграрного коледжу ПДАА.
Освітня програма поширюється на циклові комісії Березоворудського

аграрного коледжу ПДАА, що здійснюють підготовку фахівців ступеня
молодшого спеціаліста спеціальності 208 «Агроінженерія».
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2. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
зі спеціальності 208 Агроінженерія

1 - Загальна інформація
Назва вищого
навчального

закладу
Березоворудський аграрний коледж ПДАА

Ступінь вищої
освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань 20 Аграрні науки і продовольство

Спеціальність 208 Агроінженерія
Офіційна назва
освітньої програми Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

Тип диплому та
обсяг освітньої
програми

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

Освітня
кваліфікація

Молодший спеціаліст
Спеціалізація (за наявності)

Передумови Загальна середня освіта, повна загальна середня освіта
Мова викладання Українська
Інтернет-адреса
постійного
розміщення опису
освітньої програми

Мета освітньої програми
Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою«Агроінженерія»,
здатних розв'язувати спеціалізовані завдання та прикладні проблеми, пов’язані із
застосуванням техніки та механізованих технологій виробництва, первинної
переробки, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції,
технічного обслуговування і ремонту машин, управління структурними
підрозділами підприємства.

Характеристика освітньої програми
Предметна область
(галузь знань,
спеціальність)

Галузь знань – 20 Аграрні науки і продовольство
Спеціальність – 208 Агроінженерія

Орієнтація
освітньої
програми

Освітньо-професійна.
Міждисциплінарна та професійна підготовка здобувачів
вищої освіти з аграрних наук, прийняття ефективних
професійних рішень в області агроінженерії; розв’язання
актуальних задач і проблем в галузі агроінженерії

Основний фокус
освітньої програми
та спеціалізації

Здобувач вищої освіти повинен володіти професійними
знаннями, щодо технології виробництва, первинної
переробки, зберігання і транспортування
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сільськогосподарської продукції,ремонту та технічного
обслуговування машин;методиками комплектування
агрегатів та оцінки їх роботи; вирішення технічних
проблем; методами організаційного, інформаційного,
правового забезпечення виробництва.
Ключові слова: агроінженерія, виробництво,
переробка, зберігання, транспортування, технічне
обслуговування, комплектування,сільськогосподарська
продукція,сільськогосподарська техніка.

Академічні права
випускників

Продовження навчання за початковим (короткий цикл)
або першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти
дорослих.

Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до
працевлаштування

Після закінчення навчання за освітньо-професійною
програмою випускник здатний виконувати професійну
роботу (коди та назви класифікаційного угрупування
професійних назв робіт згідно з Національним
класифікатором України ДК 003:2010 (із змінами):
Керівник відділення.
Керівник дільниці (сільськогосподарської).
Завідувач майстерні.
Завідувач ремонтно-механічної майстерні.
Майстер з експлуатації та ремонту машин і
механізмів.
Завідувач двору (вантажного).
Механік.
Механік дільниці.
Механік цеху.
Механік виробництва.
Механік автомобільної колони (гаража).
Механік з ремонту транспорту.
Механік з ремонту устаткування.
Механік-наладчик.
Технік з механізації трудомістких процесів.
Інспектор з охорони праці.
Слюсар з паливної апаратури.
Слюсар з ремонту автомобілів.
Налагоджувальник сільськогосподарських
машин та тракторів.
Слюсар з ремонту агрегатів.
Слюсар з ремонту сільськогосподарських
машин та устаткування.
Майстер-налагоджувальник з технічного
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обслуговування машинно-тракторного парку.
Подальше
навчання

Навчання для розвитку та самовдосконалення у
професійній сфері діяльності, а також інших споріднених
галузях освітньо-наукових знань:
- здобуття першого та другого (бакалаврського та
магістерського) рівня за спеціальністю 208
«Агроінженерія»;
- здобуття першого та другого (бакалаврського та
магістерського) рівня у споріднених галузях
освітньо-наукових знань;
- освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії (у
тому числі і за кордоном), що містять додаткові освітні
компоненти.

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 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 – публічний захист дипломного
проекту.

2. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 208 Агроінженерія

Обсяг освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста на
основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти)
становить 180 кредитів ЄКТС.

На основі базової середньої освіти здобувачі освіти зобов’язані одночасно
виконати освітню програму профільної середньої освіти, тривалість здобуття
якої становить два роки. Освітня програма профільної середньої освіти
професійного спрямування, що відповідає галузі знань та/або спеціальності,
інтегрується з освітньо-професійною програмою молодшого спеціаліста.

Мінімум 50 % обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано
на досягнення результатів навчання за спеціальністю, визначених ОПП.
Обсяг освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста на основі
професійної (професійно-технічної) освіти або вищої освіти визначається
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закладом освіти з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання.
Обсяг такої програми становить не менше 50 % загального обсягу
освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти.

3 -  Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в галузі
агропромислового, лісогосподарського виробництва та
гідромеліоративного будівництва або у процесі навчання,
що вимагає застосування положень і методів відповідних
наук та може характеризуватися певною невизначеністю
умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності;
здійснювати контроль за іншими особами у визначених
ситуаціях.

Загальні
компетентності
(ЗК)

ЗК1. Здатність реалізовувати 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 використовувати інформаційні та
комунікаційні технології.
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетенції

СК1. Здатність до застосування знань з технічних
характеристик, будови, робочих процесів машин і
обладнання для реалізації технологічних процесів
виробництва.
СК2. Здатність виконувати механізовані технологічні
процеси виробництва, використовуючи основи природничих
наук.
СК3. Здатність до застосування загальнотехнічних знань для
вирішення технічних завдань.
СК4. Здатність обирати і використовувати механізовані
технології, управляти технологічними процесами переробки,
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зберігання, транспортування та забезпечення якості
продукції відповідно до конкретних умов виробництва.
СК5. Здатність комплектувати оптимальні агрегати,
технологічні лінії та комплекси машин і обладнання для
виробництва.
СК6. Здатність до використання технічних засобів
автоматики і систем автоматизації у виробництві.

4. Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої
освіти, сформульований у термінах результатів навчання

РН1. Застосовувати у професійній діяльності знання із загальнотехнічних,
гуманітарних та природничих наук. РН2. Спілкуватись державною та
іноземною мовами усно і письмово у професійній діяльності.
РН3. Розв’язувати типові технічні задачі, пов’язані з функціонуванням техніки
та технологічними процесами виробництва, переробки, зберігання та
транспортування продукції.
РН4. Виявляти проблеми, що виникають у професійній діяльності під час
експлуатації машин і обладнання, та вирішувати їх.
РН5. Вибирати машини і обладнання та режими їх роботи у механізованих
технологічних процесах, розробляти операційні карти для виконання
технологічних процесів.
РН6. Читати креслення, виконувати ескізи, відтворювати деталі машин у
графічному вигляді згідно з вимогами єдиної системи конструкторської та
технічної документації, а також застосовувати принципи взаємозамінності,
стандартизації і технічних вимірювань для визначення параметрів деталей
машин.
РН7. Визначати показники якості технологічних процесів, роботи машин та
обладнання.
РН8. Розуміти будову, принцип дії машин, систем та обладнання виробництва.
РН9. Забезпечувати функціонування електрообладнання та електроприводу
машин і механізмів.
РН10. Використовувати цифрові технології, системи автоматизації та контролю
технологічних процесів у виробництві.
РН11. Застосовувати технології діагностування, технічного обслуговування та
ремонту машин і обладнання.
РН12. Оцінювати роботу машин і засобів механізації за критеріями
екологічності та вживати заходів зі зниження негативного впливу техніки на
екосистему.
РН13. Вибирати паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали залежно
від типу техніки та умов роботи.
РН14. Дотримуватися вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
РН15. Виконувати економічні розрахунки для ефективного здійснення
господарської діяльності підприємства.
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5. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації
здобувачів фахової
передвищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту
(демонстрації) кваліфікаційної роботи (дипломного
проєкту).

Вимоги до
кваліфікаційної
роботи (дипломного
проєкту)

Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) не
повинна містити академічного плагіату, фабрикації,
фальсифікації.
Кваліфікаційна робота (дипломний проєкт) має

бути оприлюднена на офіційному сайті або
репозиторії закладу фахової передвищої освіти.

Вимоги до публічного
захисту (демонстрації)
кваліфікаційної
роботи (дипломного
проєкту)

Захист кваліфікаційної роботи (дипломного
проєкту) відбувається відкрито і публічно (з
демонстрацією). Вимоги до публічного захисту
кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту)
фахового молодшого бакалавра визначаються
закладом фахової передвищої освіти.

6 . Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
освіти

У освіти функціонує система забезпечення закладом вищої освіти якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення
якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур
забезпечення якості вищої освіти, що інтегровані до загальної системи
управління закладом вищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають
залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення
освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту
стандартам вищої освіти (професійним стандартам – за наявності),
декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке
визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають
бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного
перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення
встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів вищої
освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів освіти;

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення
та послідовного дотримання нормативних документів закладу освіти, що
регулюють усі стадії підготовки здобувачів освіти (прийом на навчання,
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організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення,
відрахування, атестація тощо);

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності
оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності
педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосування чесних і
прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку
персоналу;

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької
діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки
здобувачів вищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації
для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою
діяльністю закладу;

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та
легко доступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні
програми, умови і процедури присвоєння рівня вищої освіти та кваліфікацій;

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками
закладу освіти та здобувачами освіти, у тому числі створення і забезпечення
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення
порушників до академічної відповідальності;

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості
вищої освіти;

12) залучення здобувачів освіти та роботодавців як повноправних
партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому
процесі;

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством,
установчими документами закладів вищої освіти або відповідно до них.

Систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
закладу освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) за поданням
такого закладу може оцінювати центральний орган виконавчої влади із
забезпечення якості освіти або акредитована ним незалежна установа
оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності
вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджує
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням
центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
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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 44,5/24,7% 12,5/6,9% 57/31,6%

3 Цикл професійної
підготовки 60,5/33,6% 4,5/2,5% 65/36,1%

4 Цикл практичної
підготовки 39/21,6% - 39/21,6%

5 Екзаменаційна сесія 12/6,8% - 12/6,8%

6 Дипломне
проектування 7/3,9% 7/3,9%

Всього за весь термін
навчання 163/90,6% 17/9,4% 180/100%

Перелік компонентів  освітньо-професійної 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
Цикл загальної підготовки

Нормативна частина
ЗП.01 Історія України 1,5 Іспит

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 Основи економічної теорії 1,5 Залік
ЗП.06 Соціологія 1,5 Залік
ЗП.07 Основи правознавства 1,5 Залік

ЗП.08 Іноземна мова (за професійним
спрямуванням) 6 Залік

ЗП.09 Фізичне виховання 6 Залік
ЗП.10 Вища математика 2 Іспит
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ЗП.11 Основи нарисної геометрії та інженерна
графіка 5 Іспит

ЗП.12 Загальна електротехніка з основами
автоматизації 3 Іспит

ЗП.13 Матеріалознавство і ТКМ 5 Іспит

ЗП.14 Взаємозамінність, стандартизація і
технічні вимірювання 2 Залік

ЗП.15 Основи теплотехніки і гідравліки 2 Залік
ЗП.16 Основи екології 1,5 Залік
ЗП.17 Безпека життєдіяльності 1,5 Залік

Варіативна частина
ЗП.18 Вступ в спеціальність 1,5 Залік
ЗП.19 Теоретична механіка 4 Залік
ЗП.20 Механіка матеріалів 3 Залік
ЗП.21 Деталі машин 4 Іспит

Всього за цикл 57
Цикл професійно-практичної  підготовки

Нормативна частина
ПП.01 Основи агрономії 2 Залік
ПП.02 Основи тваринництва 1,5 Залік
ПП.03 Трактори і автомобілі 6 Іспит
ПП.04 Паливно-мастильні матеріали 2 Залік
ПП.05 Сільськогосподарські машини 6 Іспит
ПП.06 Машини і обладнання тваринництва 4 Іспит

ПП.07 Машини і обладнання переробки
сільськогосподарської продукції 3 Залік

ПП.08
Електрообладнання і засоби
автоматизації сільськогосподарської
техніки

3 Залік

ПП.09 Основи охорони праці 1,5 Іспит
ПП.10 Комп’ютери та комп’ютерні технології 3 Залік
ПП.11 Експлуатація машин і обладнання 6 Іспит
ПП.12 Ремонт машин і обладнання 5 Іспит
ПП.13 Технічний сервіс в АПК 5 Іспит
ПП.14 Правила дорожнього руху 3 Іспит

ПП.15 Основи керування автомобілем і
безпека дорожнього руху 3 Залік

ПП.16 Основи технічної творчості 1,5 Залік

ПП.17 Економіка і організація аграрного
виробництва 5 Іспит

Варіативна частина
ПП.18 Гідропривід 1,5 Залік
ПП.19 Охорона праці в галузі 1,5 Іспит
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ПП.20 Професійна орієнтація випускників 1,5 Залік
Всього за цикл 65

Всього за циклами
- нормативна частина
- варіативна частина

122
105
17

Навчальна практика 27
Технологічна практика 9

Переддипломна практика 3
Екзаменаційна сесія 12

Дипломне проектування 7
Всього за освітньою програмою 180

Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 208
«Агроінженерія» здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації)
дипломного проекту.

Підсумкова атестація – це встановлення відповідного рівня та обсягу
знань, умінь та компетентностей здобувача вищої освіти, який навчається за
освітньою програмою, вимогам стандартів вищої освіти.

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть
входити представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація проводиться на
засадах демократичності та відкритості.



14

Матриця відповідності визначених компетентностей НРК
Класифікація

компетентностей за НРК
Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і автономія

Зн1 Всебічні
спеціалізовані

емпіричні та теоретичні
знання у сфері навчання

та/або професійної
діяльності,

усвідомлення меж цих
знань.

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

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.

ВА1 Організація та нагляд
(управління) в контекстах

професійної діяльності або
навчання в умовах

непередбачуваних змін.
ВА2 Поліпшення результатів
власної діяльності й роботи

інших.
ВА3 Здатність продовжувати
навчання з деяким ступенем

автономії.

Загальні компетентності

ЗК1. Зн 1 Ум 1 К 1  К 2 -

ЗК2. Зн 1 Ум 1 К 1 -

ЗК3. Зн 1 Ум 3 К 2 ВА 3

ЗК4. Зн 1 Ум 1 К 1  К 2 -

ЗК5. Зн 1 Ум 1 К 1 ВА 3

ЗК6. Зн 1 - К 1  К 2 ВА 3

ЗК7. Зн 1 Ум 1  Ум 2 К 1  К 2 ВА 1

ЗК8. Зн 1 Ум 1 К 1 ВА 2

Спеціальні компетентності

СК 1. Зн 1 Ум 1 К 1  К 2 ВА 1  ВА 2  ВА 3

СК 2. Зн 1 Ум 1  Ум 2 К 1  К 2 ВА 1  ВА 2
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СК 3. Зн 1 Ум 1  Ум 2 К 1  К 2 ВА 2

СК 4. Зн 1 Ум 1  Ум 2  Ум 3 К 1  К 2 ВА 1  ВА 2

СК 5. Зн 1 Ум 1  Ум 2  Ум 3 К 1 ВА 1

СК 6. Зн 1 Ум 1 К 1 ВА 1

СК 7. Зн 1 Ум 1 К 1 ВА 1  ВА 2  ВА 3

СК 8. Зн 1 Ум 1  Ум 2 К 1 ВА 1

СК 9. Зн 1 Ум 1  Ум 2 К 2 ВА 1

СК 10. Зн 1 Ум 1  Ум 2  Ум 3 К 1  К 2 ВА 1  ВА 2

СК 11. Зн 1 Ум 3 К 1  К 2 ВА 1  ВА 2  ВА 3

СК 12. Зн 1 Ум 1  Ум 2  Ум 3 К 1 ВА 1  ВА 2  ВА 3
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Матриця відповідності визначених результатів навчання і компетентностей

Резул
ьтати
навч
ання

Компетентності

Загальні компетентності Спеціальні компетентності

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12

РН1 + + + + + + +

РН2 + + + +

РН3 + + + + + + + + + + + + + + +

РН4 + + + + + + + + + + + +

РН5 + + + + + + + + + + + + + +

РН6 + + + + +

РН7 + + + + + + +

РН8 + + + + + +

РН9 + + + + +

РН10 + + + + + +

РН11 + + + + + + + + + + +

РН12 + + + + + + +

РН13 + + + + + +

РН14 + + + +

РН15 + + + + + + + + + + + +
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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.

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
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
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf

