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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

З РОЗРОБКИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ  

У МАРІУПОЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Титульний лист 

І Преамбула 

 

ІІ Загальна характеристика 

- Рівень вищої освіти 

- Ступінь вищої освіти 

- Назва галузі знань 

- Назва спеціальності 

- Обмеження щодо форм навчання (не обов’язково) 

- Освітня (і) кваліфікація (ї) 

- Професійна(і) кваліфікації (тільки для регульованих професій) 

- Кваліфікація в дипломі 

- Опис предметної області 

- Академічні та професійні права випускників 

- Працевлаштування випускників (тільки для регульованих професій) 

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти 

 

ІV Перелік компетентностей випускника 

- Інтегральна компетентність 

- Загальні компетентності 

- Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання 

 

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

- Форми атестації 

- Вимоги до кваліфікаційної роботи (за наявності) 

 

VІI Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

- Принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти 

- Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 

- Оцінювання здобувачів вищої освіти 

- Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників  

- Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу 

- Наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом 

- Публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації 

- Запобігання та виявлення академічного плагіату  

 



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ЗМІСТУ ОП  

 

Титульний лист  

На титульному листі освітньої програми вказуються назва рівня та 

ступеня вищої освіти, що присуджують; шифр та назва галузі знань, код і 

найменування спеціальності, назва кваліфікації, затвердження Вченою радою, 

вихідні дані. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма Титульного листа 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

      Ректор 

      ______________ К.В. Балабанов 

 «____»_____________  _____ р. 

ТИМЧАСОВА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 

«Назва ОПП» (відповідно до спеціалізації або спеціальності)» 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ______________________________________ 
                                                 (назва рівня вищої  освіти)  

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ____________________________________ 
                                                       (назва  ступеня вищої  освіти)  

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ_______________________________________________ 
(шифр та  назва  галузі  знань)  

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ_____________________________________________ 
(код та  найменування спеціальност і )  

 

Назва освітньо-професійної програми  

Спеціалізація (за необхідністю)______________________________________ 

 

 

СХВАЛЕНО 

Протокол засідання Вченої ради МДУ 

___________________ №___________ 

 

 

Освітня програма вводиться в дію  з ____________ 20 ___ р. 

Ректор  ______________ К.В. Балабанов 

(наказ № ___ від ______________ 20____ р. 

«____»_____________  _____ р. 



І Преамбула 

 

У розділі: 

- зазначається назва освітньо-професійної програми, назва, дата та 

номер наказу, яким ОПП затверджено та введено в дію; 

- вказуються прізвища, імена, по батькові, наукові ступені та вчені 

звання розробників ОПП, посади і назви організацій, де вони працюють; 

У разі необхідності у розділі можуть бути наведені додаткові відомості 

(галузь використання, визначення, позначення та скорочення, нормативні 

посилання). 

 

1. Розроблено і внесено кафедрою __________ 

2. Затверджено та надано чинності рішенням Вченої ради МДУ від ____ 

_________ _________ р. протокол №___. 

3. Розробники програми 

 

ІІ Загальна характеристика 

Рівень вищої 

освіти 

Рівень вищої освіти визначається згідно зі статтею 5 

Закону України «Про вищу освіту» в такій формі (одне з 

наведеного): 

- Перший (бакалаврський) рівень 

- Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

 

 

 

Ступінь вищої освіти визначається згідно зі статтею 5 

Закону України «Про вищу освіту» в такій формі (одне з 

наведеного): 

- Бакалавр 

- Магістр 

Галузь знань Зазначаються шифр та назва галузі знань згідно з 

Переліком галузей знань і спеціальностей (постанова КМУ 

від 29.04.2015 № 266). 

Спеціальність Зазначаються код та найменування спеціальності згідно з 

Переліком галузей знань і спеціальностей (постанова КМУ 

від 29.04.2015 № 266). 

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

За необхідності зазначаються обмеження щодо форм 

навчання 

Освітня 

кваліфікація  

Освітня кваліфікація визначається згідно зі статтею 7 

Закону України «Про вищу освіту» і складається з інформації 

про здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність та 

спеціалізацію (за наявністю).  

В ОПП зазначається: 

- освітня кваліфікація (коли в межах спеціальності 

присвоюється тільки одна кваліфікація, яка є загальною для 

спеціальності незалежно від спеціалізацій) 

або 



- кілька освітніх кваліфікацій, які присвоюються з 

урахуванням спеціалізацій (за можливості чітко визначити 

перелік можливих спеціалізацій та відповідних кваліфікацій 

освітніх у рамках спеціальності), 

або 

- - правила / підходи щодо визначення освітніх кваліфікацій 

у разі їх присвоєння з урахуванням спеціалізацій (у випадках, 

коли спеціальність не передбачає чітко визначеного переліку 

можливих спеціалізацій).  

Професійна(і) 

кваліфікація(ї)  

(тільки для 

регульованих 

професій) 

Як правило, професійна кваліфікація не зазначається. Її 

потрібно вказувати лише у випадках, коли відповідними 

регуляторними актами (правилами) уповноважених 

центральних органів виконавчої влади та/або згідно з 

зобов’язаннями України за міжнародними угодами, 

встановлена обов’язковість присвоєння професійної 

кваліфікації для здобуття документа про вищу освіту певного 

рівня. 

У разі зазначення професійної кваліфікації у Стандарті 

вищої освіти подається стислий опис умов і порядку її 

присвоєння, із посиланням на відповідний професійний 

стандарт та орган, що його затвердив, а також на відповідні 

регуляторні акти (правила), міжнародні угоди.   

Кваліфікація в 

дипломі 

Складається з: 

- освітньої кваліфікації (спеціалізація зазначається за 

наявності),  

- професійної кваліфікації (зазначається за наявності (див. 

вище), вказується обов’язковість присвоєння). 

Опис 

предметної 

області 

Згідно з п. 15 МСКО-Г 2013 визначаються: 

- об’єкт(и) вивчення та/або діяльності (феномени, явища 

або проблеми, які вивчаються); 

- цілі навчання (очікуване застосування набутих 

компетентностей); 

- теоретичний зміст предметної області (поняття, 

концепції, принципи та їх використання для пояснення фактів 

та прогнозування результатів); 

- методи, методики та технології (якими має оволодіти 

здобувач вищої освіти для застосовування на практиці); 

- інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої 

та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і 

використовувати). 

Обсяг опису предметної області не повинен перевищувати 

150 слів 

Фокус 

програми: 

загальна/спеціа

 



льна 

Орієнтація 

програми 

 

Академічні 

права 

випускників 

Описуються можливості, вимоги та/або рекомендації щодо 

продовження освіти. 

Працевлашту-

вання 

випускників 

(для 

регульованих 

професій - 

обов’язково) 

Зазначаються професії, професійні назви робіт (згідно з 

чинною редакцією Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard 

Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)), на фахову 

підготовку з яких можуть бути спрямовані освітньо-

професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю.  

За необхідності зазначається порядок доступу до професії. 

 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти. Тип диплому. 

Визначається обсяг освітньої програми у кредитах ЄКТС. 

Загальні вимоги до обсягу освітньої програми: 

Обсяг освітньої програми бакалавра становить 240 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти. 

Для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра ВНЗ 

має право скорочувати обсяг освітньої програми. В ОПП можуть бути зазначені 

обмеження щодо можливості здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня 

молодшого спеціаліста та обсягу такої освітньої програми. 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів 

ЄКТС. 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю. 

 

 

ІV Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна компетентність За основу використовується опис 

відповідного кваліфікаційного рівня 

Національної рамки кваліфікацій. 

Бакалавр (рівень 6): Здатність 

розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування 

певних теорій та методів відповідної 

науки і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов 



Магістр (рівень 7): Здатність 

розв’язувати складні задачі і проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Загальні компетентності Перелік загальних компетентностей 

корелюється з описом відповідного 

кваліфікаційного рівня НРК. 

Перелік загальних компетентностей 

має містити 5-15 компетентностей з 

врахуванням рівня освіти. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

Перелік рекомендованих спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей 

корелює з описом відповідного 

кваліфікаційного рівня НРК. 

Орієнтовна кількість спеціальних 

компетентностей, як правило, не 

перевищує 10-20 компетентностей з 

урахуванням рівня освіти.  

Рекомендованим є вибір спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей з 

переліків проекту TUNING (які, проте, не 

є вичерпними). 

Для спеціальностей, у межах яких 

здійснюється підготовка фахівців за 

регульованими професіями, за 

спеціалізаціями відповідно до 

професійних стандартів, затверджених у 

встановленому порядку, можливим є 

наведення окремих переліків 

компетентностей для спеціалізацій. 
 

Компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої освіти: 

 

Компетентності Шифр 

компетентностей 

Загальні:  

Для  ступеня бакалавра 

1. Здатність діяти громадянські свідомо на основі 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів, вміти 

КЗ-1 



застосовувати основні принципи функціонування 

сучасного суспільства сталого розвитку та його 

соціальних інститутів в умовах ринкових відносин, 

дотримуватися основ безпеки професійної діяльності 

та здорового способу життя;  

2. Здатність до збору, обробки, збереження, 

продукування, передачі й аналізу професійно 

важливої інформації з різних джерел. 

КЗ-2 

3. Здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію; працювати в команді з дотриманням 

етичних норм та цінностей мультикультурного 

суспільства; спілкуватися рідною та іноземною 

мовами усно та письмово 

КЗ-3 

4. Здатність розвивати вміння вчитися упродовж життя 

з високим ступенем автономії, розробляти власну 

траєкторію саморозвитку. 

КЗ-4 

Для ступеня магістра 

1. Здатність діяти соціально відповідально та 

громадянські свідомо на основі загальнолюдських 

ціннісних орієнтирів, дотримуватися основ безпеки 

професійної діяльності та здорового способу життя. 

 

 

КЗ-1 

2. Здатність володіти базовими знаннями з методології 

наукових досліджень в обсязі, необхідному для 

здійснення професійної науково-дослідної діяльності 

КЗ-2 

3. Здатність до збору, обробки, збереження, 

продукування і передачі професійно важливої 

інформації з метою її використання в рамках 

професійного, дослідницького контенту  

 

КЗ-3 

4. Здатність ефективно формувати комунікаційну 

стратегію; працювати в команді з дотриманням етичних 

норм та цінностей мультикультурного суспільства; 

здійснювати наукову полеміку та спілкування 

державною та іноземною мовами.  

КЗ-4 

5. Здатність вчитися самостійно і автономно  ̧розробляти 

власну траєкторію саморозвитку упродовж життя. 

КЗ-5 

Професійні:  

 КП-1 

 

 

 



V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

1. Визначені ОПП кінцеві, підсумкові та інтегративні результати 

навчання, що визначають нормативний зміст підготовки.  

Загальна кількість становить 15-25 результатів навчання, які корелюються 

з визначеним вище переліком загальних  і спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей. 

 

2. Стиль та методика навчання 

А) Підходи до викладання та навчання 

Б) Система оцінювання 

 

3. Рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик. Розподіл 

змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за 

циклами підготовки. 

 

Обсяг освітньої складової освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра (магістра) з ….. становить 240 (90) кредитів ЄКТС. 

Розподіл змісту освітньої складової програми за циклами дисциплін та 

критеріями нормативності і вибірковості наведено у табл. 1. 

Таблиця 1. 

Розподіл змісту освітньої складової за критеріями нормативності та 

вибірковості 

Цикл дисциплін Загальна 

кількість 

кредитів 

У тому числі: 

нормативні 

дисципліни, 

кредитів  

вибіркові 

дисципліни, 

кредитів 

Загальна підготовка    

Професійна підготовка    

Усього для ступеня 

бакалавра 

240 

(100%) 

180 

(75%) 

60 

(25%) 

Усього для ступеня 

магістра 

90  66  

 

24 

 

 

 

Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та 

семінарських (практичних) занять з самостійною роботою. Практична 

підготовка передбачає проходження різних видів практики.  



Формами підсумкового контролю з навчальних дисциплін є екзамени, 

заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості 

навчання (Таблиця 2).  

Таблиця 2. 

Перелік компонент ОПП 

Код н/д 

 

Компоненти освітньої 

програма (навчальні 

дисципліни, курсові роботи, 

практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість кредитів Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК 1.    

ОК 2.    

Вибіркові компоненти ОПП 

 Вибірковий блок 1 (за 

наявності) 

  

ВБ 1.1.    

ВБ 1.2.    

    

 Вибірковий блок 2 (за 

наявності) 

  

ВБ 2.1.    

ВБ 2.2.    

 

Вибіркові дисципліни можуть формуватися у блоки, тоді студент вибирає блок дисциплін, 

після чого усі дисципліни блоку стають обов’язковими для вивчення 

 

 

Структурно-логічна схема ОПП 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої 

програми. Рекомендується представляти у вигляді графа. 

Таблиця 3. 

Cтруктурно-логічна схема підготовки 

 

Семестр Зміст навчальної діяльності (вказуються шифри 

дисциплін, обсяг кредитів) 

  

 

Схематично співвідношення між результатами навчання та 

компетентностями має бути представлене у вигляді матриці (Таблиця 4), рядки 

якої містять результати навчання (РН) за окремими дисциплінами освітньої 

програми, а стовпці – компетентності (К), які студент набуває в результаті 

успішного навчання за даною освітньою програмою. 

 

 



 

Таблиця 4. 

Матриця відповідності визначених ОПП результатів навчання та 

компетентностей 

 

 Компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Загальні 

компетентності 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

 

 

 

Програмні 

результати 

навчання/ 

Навчальна 

дисципліна 

 

 

 

 

 

 

            

               

              

              

              

 

Опис нормативних навчальних дисциплін наведено в Додатку А. Опис 

варіативних навчальних дисциплін наведено в Додатку В. 

 

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

 

Визначаються нормативні форми атестації 

здобувачів вищої освіти за конкретною спеціальністю. 

Атестація може здійснюватися у формі (перелік є 

відкритим і може доповнюватись): 

- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної 

роботи; 

- та/або атестаційного екзамену (екзаменів); 

- та/або єдиного державного кваліфікаційного іспиту 

за спеціальностями у встановленому порядку; 

- та/або публічного захисту (демонстрації). 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

(за наявності) 

Не допускається регламентувати обсяг (кількість 

сторінок) та структуру роботи. 

Зазначаються специфічні особливості перевірки на 

плагіат. 

Вказуються вимоги щодо оприлюднення (наприклад 

на офіційному сайті закладу вищої освіти або його 

підрозділу). 

Вимоги до 

атестаційного/єдиного  

Вказуються, за наявності, вимоги щодо структури 

та/або особливих умов проведення 



державного 

кваліфікаційного 

екзамену (екзаменів)  

(за наявності) 

атестаційного/єдиного державного кваліфікаційного 

екзамену (екзаменів) 

Вимоги до публічного 

захисту 

(демонстрації)  

(за наявності) 

Вказуються, за наявності, вимоги щодо процедури 

та/або особливих умов проведення публічного захисту 

(демонстрації)  

Вказуються документи, які отримує випускник на основі успішного 

проходження державної атестації. 

Приклад: Атестація випускників освітньої програми «Назва ОПП» 

спеціальності (код та назва спеціальності) проводиться у формі захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документа 

встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням 

кваліфікації «Магістр з ______________ за спеціалізацією____________. 

 

 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти1 

  

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним 

закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

                                                             
1 Цей текст є вичерпним за змістом відповідного розділу ОПП, за винятком тих 
спеціальностей, для яких згідно з регуляторними актами уповноважених органів центральної 
виконавчої влади та/або згідно із зобов’язаннями України за міжнародними угодами 
встановлені додаткові вимоги. 



8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 

поданням ВНЗ оцінюється Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до 

системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і 

рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 
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Додаток А 

 

Опис нормативних навчальних дисциплін 

 

Дисципліни циклу загальної підготовки 

 
ЗП 1. Актуальні проблеми філософії 

Мета вивчення курсу: набуття глибоких знань про генезис, розвиток і сутність філософських 

ідей у всесвітній культурі, детальне знайомство із сучасною філософією, повне опанування 

філософськими методами, аналізом та вирішенням філософських проблем сучасності.  

Завдання курсу: глибоке відтворення змісту філософських ідей від античності до сьогодення, 

вирішення філософських проблем буття, теорії пізнання, людини, суспільства, освіти на сучасному 

рівні. 

Змістові модулі: 

1. Філософія. Її походження, проблематика та функції. 

2. Філософія стародавності. Зародження основних парадигм філософування. 

3. Філософія Середньовіччя. 

4. Філософські ідеї в культурі Київської Русі. 

5. Західноєвропейська філософія епохи Відродження. 

6. Філософсько-гуманістична думка українського Ренесансу (ХV – ХVІІ ст.). 

7. Західноєвропейська філософія Нового часу. 

8. Києво-Могилянська академія і філософія Просвітництва. 

9. Німецька класична філософія. Її вплив на вітчизняну філософську думку.  

10. Виникнення некласичних філософських вчень в ХІХ ст. Марксизм. Філософія 

життя, екзистенціалізм, феноменологія, психоаналіз. 

11. Українська філософія ХІХ – ХХ ст. у контексті світової філософської думки. 

12. Проблема походження та існування людини. Світ людського буття. 

13. Духовні виміри буття людини. Проблема свідомості і несвідомого. 

14. Людина як вольова істота. Свобода, вибір, цінності. 

15. Пізнання, наука, проблема істини. 

16. Творчість. Філософські аспекти проблеми. 

17. Людина в соціокультурному середовищі. Спілкування і розуміння. 

18. Діалектика розвитку світу, людини, пізнання. Типи діалектики, її зміст та функції.  

19. Методологічна функція філософії в науковому пізнанні. Основні концепції 

методології науки. 


