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Основні терміни 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених 

спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка (частина перша статті 1 

Закону України «Про вищу освіту»). 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система 

трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої 

освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і 

сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС (частина перша статті 1 Закону 

України «Про вищу освіту»). 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли 

уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами (частина перша статті 1 

Закону України «Про вищу освіту»)2. 

 Освітня кваліфікація – кваліфікація, що присуджується вищими навчальними 

закладами на основі стандартів вищої освіти. 

 Кваліфікація професійна – кваліфікація, яка присуджується на основі професійних 

стандартів, що діють у сфері праці, і відображають здатність особи виконувати 

завдання і обов’язки певного виду професійної діяльності. Професійні кваліфікації 

надаються роботодавцями або спільно з ними, або за встановленими за їх участю 

правилами. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 

яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну 

діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 

Закону України «Про вищу освіту») 2. 

 Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який 

виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або 

професійної діяльності (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. 

№ 1341) 4. 

 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що залежать 

від предметної області, та є важливими для успішної професійної діяльності за 

певною спеціальністю.  

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями 

опис кваліфікаційних рівнів. 

Ключовими поняттями НРК є компетентність, кваліфікація і результати навчання. 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – 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 (частина перша статті 1 

Закону України «Про вищу освіту») 2. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих 

особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, 

які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти (частина перша статті 1 Закону 

України «Про вищу освіту»). 

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та 

передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму 
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підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти (частина перша статті 1 Закону 

України «Про вищу освіту») 2. 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка 

(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту») 2. 

 

Профіль програми 

Освітні програми є основою для розробки навчальних планів, що визначають перелік 

та обсяг навчальних дисциплін у кредитах, послідовність вивчення дисциплін, форми 

проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і 

підсумкового контролю. 

Перелік дисциплін навчального плану формується шляхом визначення програмних 

компетентностей (загальних і спеціальних) та розподілу результатів навчання за змістовими 

модулями. 

Головним підґрунтям створення програми є Профіль освітньої програми. 

Профіль освітньої програми (Degree Programme Profile) – це короткий (2-4 стор.) 

документ, що стандартизовано представляє інформацію про освітню програму. 

Рекомендована структуру Профілю програми є такою: 

Титул (загальна інформація). 

А. Мета програми. 

В. Характеристика програми. 

С. Здатність випускника до працевлаштування та подальшого навчання. 

D. Стиль викладання та навчання. 

Е. Програмні компетентності. 

F. Програмні результати навчання. 

G.Ресурсне забезпечення реалізації програми. 

H. Академічна мобільність. 

 

Профіль має бути стислим, таким, що його можна опанувати за 5-7 хвилин читання. 

Титул програми містить такі розділи: 

Загальна інформація (титул програми) 

Титул програми включає наступні реквізити: 

1. Повна назва кваліфікації мовою оригіналу. Доцільно включити назву кваліфікації 

англійською мовою (бажано – офіційний переклад). Треба переконатися, що вказана 

назва є такою ж, як у дипломі, додатку до диплома, в акредитаційній інституції. 

2. Офіційна назва програми.  

3. Тип диплома та обсяг програми. Приклади типів – одиничний, подвійний, спільний. 

Обсяг указується в кредитах ЄКТС та в кількості років навчання. 

4. Навчальний заклад. Офіційна назва вищого навчального закладу(ів) (наукової 

установи), який(і) присуджує(ють) кваліфікацію. У випадку спільних дипломів 

указуються всі вищі навчальні заклади (назва, країна, ВНЗ-координатор). 

5. Акредитуюча організація. Указується назва організації, яка надала акредитацію даній 

програмі, та країна, де ця організація розташована. 

6. Період акредитації. Указується рік акредитації чи інституційної перевірки. 

7. Цикл/рівень. Указуються цикли/рівні програми в трьох рамках кваліфікацій: FQ-

EHEA, EQF-LLL і Національній рамці кваліфікацій (Додаток 1) 5. 

8. Передумови. Указуються вимоги до до попередньої освіти. За необхідності 

вказується, що обмежує  перехід на дану ОПП. 

9. Мови викладання. Зазначаються мови викладання навчальних дисциплін за даною 

ОПП. 

10. Термін дії ОПП. Вказується термін дії освітньої програми до її наступного планового 

оновлення. Цей термін не може перевищувати періоду акредитації. 
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11. Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми. Вказується 

адреса сторінки даної освітньої програми в Інформаційному пакеті/Каталозі курсів. 

А. Мета освітньої програми 

Коротко (у двох реченнях) описується ціль освітньої програми, коротке резюме. 

B. Характеристика програми 

1. Предметна область (галузь знань). Якщо програма є мульти- чи міждисциплінарною, 

то вказується перелік її основних компонентів та обсяг кожного компоненту у 

відсотках від загального обсягу програми. 

2. Основний фокус програми та спеціалізації. Наприклад: загальна вища освіта в 

предметній області (галузі знань), спеціалізації на вищих рівнях. 

3. Орієнтація програми. Наприклад: академічна, професійна, дослідницька, прикладна. 

4. Особливості та відмінності. Вказуються особливості програми, які відрізняють її від 

інших подібних програм (необхідність практики, стажування за кордоном, іноземна 

мова викладання тощо). 

C. Здатність до працевлаштування та подальшого навчання 

1. Здатність до працевлаштування. Коротко вказуються основні посади, місця роботи, 

професійні можливості, доступ до професійної або державної акредитації, 

сертифікації тощо. У випадку регульованих професій вказується відповідний 

титул/назва/звання та права, із цим пов’язані. Бажане посилання на відповідну 

правову базу. 

2. Подальше навчання. Указуються всі можливості для продовження навчання на 

вищому рівні вищої освіти 5. 

D. Стиль викладання 

1. Підходи до викладання та навчання. Коротко (до трьох рядків) описуються основні 

підходи, методи та технології, які використовуються в даній програмі. Наприклад: 

студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

навчання через лабораторну практику тощо. 

2. Методи оцінювання. Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, есе, 

презентації, проектна робота тощо. 

E. Програмні компетентності 

У секції Е рекомендується вказувати від 8 до 15 компетентностей загалом. Бажано 

навести коментар кожної із компетентностей. Можлива додаткова внутрішня класифікація 

компетентностей (особливо спеціальних у залежності від спеціалізації). Необхідно 

пам’ятати, що набір компетентностей повинен відповідати визначеному рівню освітньої 

програми (перший, другий чи третій цикли FQ-EHEA), тут можуть використовуватися 

Дублінські дескриптори. Компетентності слід описувати за видами: загальні (універсальні) 

та спеціальні (фахові). Для окремих освітніх програм, особливо у випадку регульованих 

професій, поділ компетентностей на види не застосовується. Тоді це необхідно відзначити в 

описі програми. 

1. 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. 

2. Загальні компетентності.  
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Подається перелік загальних компетентностей (рекомендується вибирати їх із 

відомого списку проекту Тюнінг). Доцільно не просто переписувати їх, а подати в дещо 

розширеному вигляді з необхідними коментарями-доповненнями (Додаток 2).  

3. Спеціальні компетентності.  

Подається перелік спеціальних компетентностей. При цьому доцільно 

використовувати загальноприйняті напрацювання (проект Тюнінг, матеріали QAA тощо). Це 

значно полегшить міжнародне позиціонування освітньої програми 5. 

F. Програмні результати навчання 

Наводиться перелік основних Програмних результатів навчання (рекомендована 

кількість – від 15 до 20). При формулюванні Програмних результатів навчання 

рекомендується враховувати міжнародні зразки (формулювання), наприклад, розроблені в 

проекті Тюнінг. Набір програмних результатів навчання є однаковим для всіх студентів 

освітньої програми. Якщо в країні передбачається наявність стандартів у вигляді набору 

обов’язкових (нормативних) результатів навчання, то програмні результати навчання як раз 

для цього найбільше і підходять. При розробленні програмних результатів навчання варто 

врахувати, що: 

 результати навчання характеризують те, що студент повинен продемонструвати після 

успішного завершення освітньої програми (демонстрація знань, умінь, здатності 

виконувати тощо); 

 повний набір програмних результатів навчання виражає характерні особливості даної 

програми; якщо серед них є результати, характерні також і для інших програм, їх 

доцільно виділити окремо; 

 обов’язково враховувати загальновизнані на міжнародному рівні опорні точки; 

 варто проаналізувати рекомендації міжнародних агенцій забезпечення якості. 

Формулювання програмних результатів навчання потребує наявності спеціальних 

навичок і може бути успішно здійснене лише командою викладачів. Воно потребує 

покрокової роботи та вироблення чітких критеріїв оцінювання сформульованого результату. 

Формулювання результатів навчання повинні бути: 

1. Конкретними – забезпечувати достатній рівень деталізації, написаними зрозумілою 

мовою. 

2. Об’єктивними – сформульованими нейтрально, уникаючи зайвої амбітності та 

суб’єктивності. 

3. Досяжними – реалістичними з погляду часу та ресурсів, необхідних для їх досягнення. 

4. Корисними – повинні сприйматися як такі, що відповідають рівню вищої освіти та 

вимогам/очікуванням громадянського суспільства. 

5. Відповідними – відповідати кваліфікаційним вимогам. 

6. Мати характер стандартів – визначати стандартні вимоги, які повинен осягнути 

студент. 

Особливо важливою є мова формулювання Програмних результатів навчання, 

зазвичай формулювання повинне включати п’ять основних елементів: 

 Активна вербальна форма (випускник продемонстрував здатність, може 

продемонструвати знання, демонструє спроможність). 

 Зазначення типу результату навчання (знання, навички, інші компетентності). 

 Тематична область результату навчання: спеціальні чи загальні, предметна область, 

особливі навички тощо. 

 Очікуваний стандарт або рівень, який планується осягнути результатом навчання. 

 Масштаб і контекст результату навчання. 

Результати навчання мають також відображати відповідний їм тип навчальної 

діяльності. Тобто повинно бути відображено, чи результат навчання стосується засвоєння 

знань, чи розуміння, чи механічних навичок, чи професійного становища. Назва результату 



7 
 

 
 

навчання містить також інформацію про очікуваний рівень вивчення: ширину, глибину, 

складність (Додаток 3). 

 

Загальні та фахові компетентності 

В загальноєвропейських рамках кваліфікацій компетентності та результати навчання 

формулюються згідно із Дублінськими дескрипторами: знання і розуміння (knowledge and 

understanding); застосування знань і розумінь (applying knowledge and understanding); 

формулювання суджень (making judgements); комунікації (communication); здатність до 

навчання (learning skills). 

Відповідно до проекту Тюнінг, компетентності можуть бути поділені на предметні 

(фахові) та загальні 6. 

Загальні компетентності – це знання, розуміння, навички та здатності, які мають 

універсальний характер. Загальні компетентності здобуваються в межах певної освітньої 

програми, надають додаткові (часто вирішальні) перспективи для працевлаштування 

(формують здатність до працевлаштування).  

Загальні компетентності поділяють на інструментальні (пізнавальні, методологічні, 

технологічні та лінгвістичні здатності; управління інформацією, володіння іноземною мовою 

тощо); міжособистісні (соціальна взаємодія та співпраця); системні (поєднання розуміння, 

сприйнятливості та знань; наприклад, здатність до навчання, лідерство). 

Предметні (фахові) компетентності є ключовими для здобуття будь-якого ступеня і 

безпосередньо пов’язані зі спеціальними знаннями предметної області. 

Тюнінг визначає, як найістотніше: 

 Компетентності виникають в особи.  

 Компетентності далеко не завжди можна чітко виміряти. 

 Компетентності формуються протягом освітньої програми в цілому, а деколи, навіть 

можуть переходити на вищий цикл освіти. 

 Перелік компетентностей (модель фахівця, раніше – ОКХ) в основному визначається 

зовнішніми по відношенню до університетської системи факторами: працедавцями, 

професійними асоціаціями, випускниками тощо. Цим максимізується придатність 

випускника до працевлаштування (employability), яка за ідеологією Тюнінга є 

основою студентоцентрованого навчання 6.  

 

F. Результати навчання 

Важливо підкреслити, що саме на основі визначених і чітко сформульованих 

компетентностей мають бути описані очікувані результати навчання (РН). Результати 

навчання визначаються для освітньої програми та її окремих модулів (навчальних дисциплін, 

практик тощо). 

 РН формулюються в термінах компетентностей (тут – видів компетентностей: знання, 

уміння …). 

 РН відносяться не до особи (студента), а до освітніх програм/викладачів. 

 РН є очікуваними, в першій публікації Тюнінга навіть замість терміну «learning 

outcomes» був термін «intended learning outcomes». 

 Вони обов’язково є чітко вимірюваними. 

 Формулюються для кожного елемента освітньої програми (навчальна дисципліна, 

практика тощо). 

 Можуть також формулюватися для програми в цілому (тоді вони називаються 

«програмними РН». 

Базовою термінологією для формулювання результатів навчання та компетентностей 

в Україні є термінологія дескрипторів Національної рамки кваліфікацій (НРК) 4. 

Національна рамка кваліфікацій визначає наступний опис шостого кваліфікаційного 

рівня - рівня бакалавр 4: 
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Рівень Знання Уміння Комунікація 
Автономність і 

відповідальність 

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. 

1. Концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень;  

2. Критичне 

осмислення 

основних теорій, 

принципів, 

методів і понять у 

навчанні та 

професійній 

діяльності. 

Розв’язання 

складних 

непередбачуваних 

задач і проблем у 

спеціалізованих 

сферах 

професійної 

діяльності та/або 

навчання, що 

передбачає 

збирання та 

інтерпретацію 

інформації 

(даних), вибір 

методів та 

інструментальних 

засобів, 

застосування 

інноваційних 

підходів.  

1. Донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень та 

власного досвіду в 

галузі професійної 

діяльності; 

2. Здатність 

ефективно формувати 

комунікаційну 

стратегію. 

1. Управління 

комплексними діями 

або проектами, 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах;  

2. Відповідальність за 

професійний розвиток 

окремих осіб та/або 

груп осіб; 

3. Здатність до 

подальшого навчання 

з високим рівнем 

автономності. 

 

Опис сьомого кваліфікаційного рівня – рівня магістр в НРК наступний: 

Рівень Знання Уміння Комунікація 
Автономність і 

відповідальність 

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. 
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1. Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або 

професійної 

діяльності на 

рівні новітніх 

досягнень, які є 

основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної 

діяльності, 

зокрема в 

контексті 

дослідницької 

роботи;  

2. Критичне 

осмислення 

проблем у 

навчанні та/або 

професійній 

діяльності та на 

межі предметних 

галузей. 

1. Розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та 

інтеграції знань, часто 

в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог; 

2. Провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності. 

1. Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, а також 

знань та пояснень, 

що їх 

обґрунтовують, до 

фахівців і 

нефахівців, зокрема 

до осіб, які 

навчаються;   

2. Використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності. 

1. Прийняття рішень 

у складних і 

непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових 

підходів та 

прогнозування;  

2. Відповідальність 

за розвиток 

професійного знання 

і практик, оцінку 

стратегічного 

розвитку команди; 

3. Здатність до 

подальшого 

навчання, яке 

значною мірою є 

автономним та 

самостійним. 

 

Тюнінг визначає основну відмінність між результатами навчання та 

компетентностями в тому, що перші формулюються викладачами на рівні освітньої 

програми, а також на рівні окремої дисципліни, а компетентності набуваються особами, що 

навчаються.  

Результати навчання на відміну від компетентностей повинні бути чітко 

вимірюваними.  

 

G.Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення. Вказуються специфічні характеристики кадрового 

забезпечення, включаючи можливу участь закордонних фахівців. 

Матеріально-технічне забезпечення. Вказуються специфічні характеристики 

матеріально-технічного забезпечення. 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення. Вказуються специфічні 

характеристики інформаційного та навчально-методичного забезпечення. 

 

H. Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність. Вказуються, наприклад, укладені угоди про 

академічну мобільність, про подвійне дипломування тощо. 

Міжнародна кредитна мобільність. Вказуються, наприклад, укладені угоди про 

міжнародну академічну мобільність (Еразмус +, К1), про подвійне дипломування, про 

тривалі міжнародні проекти, які передбачають включене навчання студентів тощо. 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти. Зазначаються умови та особливості 

ОПП в контексті навчання іноземних студентів 
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Додаток 1  

до Методичних рекомендацій  

з розробки профілю освітніх програм  

 

 

Національна та європейські рамки кваліфікацій 

Перший (бакалаврський) рівень відповідає шостому кваліфікаційному рівню НРК і 

передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для 

успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному 

рівню і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, 

умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології 

наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного 

виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому 

кваліфікаційному рівню і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та 

інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних 

проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 

методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового 

дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

3. 

Рівні вищої освіти НРК РК ЄПВО 

FQ-EHEA 

ЄРК НВЖ 

EQF-LLL 

Перший рівень вищої 

освіти (бакалаврський) 
6 рівень 1 цикл   6 рівень 

Другий рівень вищої освіти 

(магістерський) 
7 рівень  2 цикл 7 рівень 

Третій (освітньо-науковий) 

рівень вищої освіти / PhD 
8 рівень 3 цикл 8 рівень 
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Додаток 2  

до Методичних рекомендацій  

з розробки профілю освітніх програм 

 

Загальні компетентності за проектом ЄС Тюнінг 7 

№ Англійське написання Український переклад 

1 Ability for abstract thinking, analysis and 

synthesis 

Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

2 Ability to apply knowledge in practical 

Situations 

Здатність застосовувати знання  

в практичних ситуаціях 

3 Ability to plan and manage time Здатність планувати та управляти часом 

4 Knowledge and understanding of the subject 

area and understanding of the profession 

Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професії 

5 Ability to communicate both orally and 

through the written word in native language 

Здатність спілкуватися рідною мовою як 

усно, так письмово 

6 Ability to communicate in a second Language Здатність спілкуватися другою мовою 

7 Skills in the use of information and 

communications technologies 

Навички використання інформаційних 

і комунікаційних технологій 

8 Ability to undertake research at an appropriate 

level 

Здатність проведення досліджень  

на відповідному рівні 

9 Capacity to learn and stay up-todate with 

learning 

Здатність вчитися і бути сучасно навченим 

10 Ability to search for, process and аnalyse 

information from a variety of sources 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

11 Ability to be critical and self-critical Здатність бути критичним і самокритичним 

12 Ability to adapt to and act in new Situation Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації 

13 Capacity to generate new ideas (creativity) Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

14 Ability to identify, pose and resolve Problems Здатність виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми 

15 Ability to make reasoned decisions Здатність приймати обґрунтовані рішення 

16 Ability to work in a team Здатність працювати в команді 

17 Interpersonal and interaction skills Навички міжособистісної взаємодії 

18 Ability to motivate people and move toward 

common goals 

Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети 

19 Ability to communicate with nonexperts of 

one’s field 

Здатність спілкуватися з нефахівцями  

своєї галузі 

20 Appreciation of and respect for diversity and 

multiculturality 

Цінування та повага різноманітності  

та мультикультурності 

21 Ability to work in an international Context Здатність працювати в міжнародному 

контексті 

22 Ability to work autonomously Здатність працювати автономно 

23 Ability to design and manage projects Здатність розробляти та управляти 

проектами 

24 Commitment to safety Прихильність безпеці 

25 Spirit of enterprise, ability to take Initiative Дух підприємництва, здатність 

виявляти ініціативу 

26 Ability to act on the basis of ethical Reasoning Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів) 
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27 Ability to evaluate and maintain the quality of 

work produced 

Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт 

28 Determination and perseverance in the tasks 

given and responsibilities Taken 

Визначеність і наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих обов’язків 

29 Commitment to the conservation of the 

environment 

Прагнення до збереження навколишнього 

середовища 

30 Ability to act with social responsibility and 

civic awareness 

Здатність діяти соціально відповідально 

та громадянські свідомо 

31 Ability to show awareness of equal 

opportunities and gender issues 

Здатність усвідомлювати рівні можливості 

та гендерні проблеми 
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Додаток 3  

до Методичних рекомендацій  

з розробки профілю освітніх програм 

 

Результати навчання (за таксономією Б. Блума) 

Найпоширенішою класифікацією рівнів мислення, які визначають цілі навчання є, так 

звана, таксономія Блума. Б. Блум поділив усі цілі навчання на три сфери (групи): когнітивну, 

афективну та психомоторну. В рамках кожної групи він виділив послідовні рівні складності 

та сформулював словники дієслів, які відповідають кожному рівню.  

 

Формулювання результатів навчання в когнітивній сферi 

Згідно із теорією Блума когнітивна (пізнавальна) сфера містить шiсть послідовних 

рівнів складності 5: 

1. Знання (knowledge). Здатність запам'ятати або відтворити факти (терміни, конкретні 

факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи тощо) без необхідності їх 

розуміння. 

2. Розуміння ( Comprehension). Здатність розуміти та інтерпретувати вивчене. Це 

означає уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворити словесний матеріал на, 

наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань. 

3. Застосування (Application).  Здатність використати вивчений матеріал у нових 

ситуаціях, наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв'язання конкретних задач. 

4. Аналiз (Analysis).  Здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їхні 

взаємозв'язки та організаційну структуру, бачити помилки й огрiхи в логiцi міркувань, 

різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних. 

5. Синтез (Synthesis).  Здатність поєднати частини разом, щоб одержати цiле з новою 

системною властивістю. 

6. Оцінювання (Evaluation). Здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної 

цілі. 

Основними дієсловами які використовуються для формулювання результатів 

навчання та свідчать про засвоєння знань студентом є:  

Назвати, впорядкувати, зібрати, визначити, описати, знайти, перевірити, продублювати, 

помітити, скласти список, повторити, відтворити, показати, сказати, встановити 

зв’язок тощо. 

Під час формулювання результатів навчання,  що стосуються розуміння 

використовуються такі дієслова:  

Результати навчання, які стосуються застосування знань можуть використовувати 

слова: 

Застосувати, змінити, обчислити, оцінити, вибрати, продемонструвати, розробити, 

виявити,завершити, знайти, ілюструвати, модифікувати, організувати,передбачити, 

підготувати, віднести до, планувати, вибрати, показати, перетворити,використати, 

окреслити та інші. 

Основними дієсловами які використовуються для формулювання результатів 

навчання щодо здатності до аналізу знань є:  

Класифікувати, асоціювати з, змінити, прояснити, перетворити, побудувати, описати, 

обговорити, виділити, оцінити, пояснити, виразити, розширити, ідентифікувати, 

ілюструвати, інтерпретувати, зробити висновок, пояснити різницю між, розпізнати, 

передбачити, доповісти, вибрати, переглянути, перекласти, знайти рішення тощо. 
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При формулювання результатів навчання що стосуються синтезу використовуються 

такі дієслова: 

 

Основними дієсловами що характеризують здатність особи до оцінювання знань є: 

Оцінити, встановити, аргументувати, вибрати, поєднати, порівняти, зробити 

висновок,зіставити, критикувати, захищати, пояснити, рейтингувати, розбудити, 

виміряти, передбачити, рекомендувати, співвіднести до, узагальнити, ухвалити тощо. 

 

Формулювання результатів навчання в афективній сферi 

Афективна сфера стосується емоційної компоненти навчального процесу, починаючи 

від бажання студента отримати інформацію до інтегрування ідей, переконань та ставлення. 

Блум та його учні запропонували таку  iєрархію рівнів складності: 

1. Отримання інформації (Receiving). Характеризує бажання (напрямленiсть) студента 

отримати необхідну інформацію (уважне вислуховування співбесiдника, чутливість до 

соціальних проблем тощо).  

2. Зворотна реакція (Responding). Стосується активної участі студента в навчальному 

процесі (виявлення інтересу до предмета, бажання висловитися, зробити презентацію, участь 

у дискусіях, бажання пояснити та допомогти іншим). 

3. Цiннісна орієнтація (Valuing). Коливається в діапазоні від звичайного визнання 

певних цінностей до активної їх підтримки. Приклади: віра в демократичні цінності, 

визнання ролі науки в повсякденному житті, турбота про здоров'я навколишніх, повага до 

індивідуального та культурного різноманіття. 

4. Організація (Organization). Стосується процесів, із якими стикаються особи, коли 

необхідно поєднати різні цінності, вирішити конфлікти між ними, засвоїти певну систему 

цiнностей. Приклади: особа визнає необхідність балансу між свободою та відповідальністю у 

демократичному суспільстві, визнає власну відповідальність за свої вчинки,  сприймає 

стандарти професійної етики, адаптує свою поведінку до прийнятих системних цінностей. 

5. Характеристика (Characterization). На цьому рівні особа має сформовану систему 

цінностей, що визначає її відповідну послідовну та непередбачувану поведінку. Приклади: 

самостійність і відповідальність у роботі, професійна повага до етичних принципів, 

демонстрація доброї професійної, соціальної та емоційної поведінки, здорового способу 

життя тощо. 

Для формулювання результатів навчання в афективній сфері використовуються такі 

дієслова: 

Діяти, позитивно оцінювати, дотримуватися, запитувати, сприймати, відповідати, 

допомогати, намагатися, відхиляти, кидати виклик, завершувати, співпрацювати, 

поєднувати, пристосовувати, захищати, демонструвати, дискутувати, показувати, 

розмежовувати, обирати, ініціювати, інтегрувати, містити, слідувати, виправдовувати, 

слухати, організовувати, брати участь, практикувати, поширювати, осуджувати, 

ставити запитання, відносити до, звітувати, розв’язувати, підтримувати, синтезувати, 

цінити тощо. 

Упорядкувати, аналізувати, розділити на складові, обчислити, розділити на категорії, 

порівняти, класифікувати, поєднати, протиставити, критикувати, дискутувати, 

визначити, зробити висновок, вивести, виділити, розділити, оцінити, випробувати, 

експериментувати, ілюструвати, дослідити, співвіднести, тестувати тощо. 

Аргументувати, упорядкувати, поєднати, класифікувати, зібрати, скомпілювати, 

спроектувати, розробити, пояснити, встановити, формулювати, узагальнити, 

інтегрувати, модифікувати, організовувати, планувати, запропонувати, 

реконструювати, установити зв'язок із, підсумувати тощо. 
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Формулювання результатів навчання в психомоторній сфері 

У психомоторній сфері в основному наголошується на фізичних навичках, зокрема на 

питаннях координації мозкової та м'язової діяльності. Аналіз літературних джерел показує, 

що результати досліджень у цій області з погляду педагогіки є значно меншими, ніж 

здобутки в когнітивній та афективній сферах. Вони є важливiшими в області науки про 

здоров'я, мистецтві, музиці, фізичній культурі, а також в природничих науках та інженерії, 

коли йдеться про предмети, тісно пов'язані із лабораторним практикумом.  

Для формулювання результатів навчання у психомоторній сфері використовуються 

такі дієслова:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

копіювати, слідувати, повторити, дотримуватися - для імітації; відтворити, 

побудувати, виконати, впровадити - для характеристики маніпулювання; 

демонструвати, завершити, показати, калібрувати, контролювати, вдосконалити - 

характеризують рівень точності; сконструювати, вирішити, координувати, 

скомбінувати, інтегрувати, адаптувати, розробити, сформулювати, модифікувати, 

вдосконалити -описують рівень поєднання; спроектувати, виокремити, управляти,  

винайти, керувати проектом - визначають рівень натуралізації. 
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Додаток 4  

до Методичних рекомендацій  

з розробки профілю освітніх 

програм 

 

Приклад 1. Профіль освітньо-професійної програми першого рівня вищої 

освіти – бакалавр  

Профіль освітньо-професійної програми ступеня вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 01 Освіта 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Назва ОПП 

Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вихователь дітей дошкільного віку 

Тип диплому та обсяг 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

3 роки 10 місяців 

Вищий навчальний 

заклад 

Маріупольський державний університет, 

м. Маріуполь 

Акредитаційна 

інституція 

Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти 

Період акредитації Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІІ №0577074, 

виданий 10 серпня 2015 р., дійсний до 01 липня 2025 

р. 

Рівень програми FQ-EHEA- перший цикл, QF-LLL–6 рівень, HPK–6 

рівень 

Передумови Вимоги до попередньої освіти. За необхідності 

вказується, що обмежує  перехід на дану ОП 

Приклад: наявність ступеня бакалавра 

Мови викладання  

Термін дії ОПП Вказується термін дії освітньої програми до її 

наступного планового оновлення. Цей термін не 

може перевищувати періоду акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми  

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми 

в Інформаційному пакеті/Каталозі курсів 

а Мета програми 

 Надати студентам знання про закономірності розвитку дошкільної освіти 

та педагогічної науки в Україні, близькому зарубіжжі в галузі виховання 

і навчання дітей дошкільного віку, психолого-фізіологічні особливості 

дошкільників, інноваційні технології педагогічного супроводу 

вихованців. 

б Характеристика програми 

1 Предметна 

область, напрям 

Нормативна частина – 75%, варіативна частина – 

25% 
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2 Фокус програми 

та спеціалізації 

Академічна, професійна  

3 Орієнтація 

програми 
Програма спрямована на вирішення прикладних 

завдань в галузі дошкільної освіти та базується на 

наукових дослідженнях з максимальним 

використанням її евристичних можливостей 

4 Особливості та 

відмінності 

Необхідність практичної підготовки 

в Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштуван

ня 

Вихователь дітей дошкільного віку 

2 Продовження 

освіти 

Можливість навчатися за програмою другого циклу 

за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим 

дипломом бакалавра) 

г Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні 

заняття в малих групах, самостійна робота на основі 

підручників та конспектів, консультації із 

викладачами 

2 Методи 

оцінювання. 

Письмові та усні екзамени, тести, презентації, 

поточний контроль, есе, проектна робота, 

випусковий екзамен 

д Програмні компетентності 

 Інтегральна 

компетентність 

 

1 Загальні  Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та 

синтезу на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів.  

 Гнучкість мислення. Набуття гнучкого 

мислення, відкритість до застосування психолого-

педагогічних знань, та компетентностей в широкому 

діапазоні можливих місць роботи та у 

повсякденному житті.  

 Комунікаційні навички. Здатність до 

ефективного комунікування та до представлення 

складної комплексної інформації у стислій формі 

усно та письмово, використовуючи інформаційно-

комунікаційні технології та відповідні технічні 

терміни. 

 Критичність та самокритичність. Здатність 

думати науковими термінами, формулювати задачі, 

збирати дані, аналізувати їх та пропонувати рішення. 

 Комунікація усна та письмова рідною 
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мовою. Правильно  розмовляти та писати різними 

комунікативними стилями, а саме: неофіційним, 

офіційним, науковим. 

 Працювати самостійно та приймати 

ініціативу. Здатність організовувати комплексні 

завдання протягом певного періоду часу та подавати 

результат вчасно. 

 Працювати з іншими. В 

мультидисциплінарному та мультинаціональному 

середовищі. 

 Етичні установки. Дотримання етичних 

принципів як з погляду професійної чесності, так і з 

погляду розуміння можливого впливу досягнень 

психології та педагогіки на соціальну сферу. 

2 Фахові  Здатність враховувати загальні, специфічні 

(при різних типах порушень) закономірності та 

індивідуальні особливості психічного та 

психофізіологічного розвитку, особливості регуляції 

поведінки і діяльності дитини у різні вікові періоди. 

 Здатність розуміти високу соціальну 

значущість професії, відповідально і якісно 

виконувати професійні завдання, дотримуючись 

принципів професійної етики. 

 Здатність брати участь у міждисциплінарній та 

міжвідомчій взаємодії спеціалістів у вирішенні 

професійних завдань у галузі психолого- 

педагогічної діяльності з метою формування системи 

позитивних міжособистісних стосунків, 

психологічного клімату та організаційної культури в 

освітньому закладі.  

 Здатність організовувати міжособистісні 

контакти, спілкування учнів з порушеннями 

психофізичного розвитку та їх ровесників у процесі 

внутрішньошкільної інтеграції, спільну діяльність 

дітей та дорослих, спільну та індивідуальну 

діяльність дітей відповідно до вікових норм їх 

розвитку. 

 Здатність проектувати і здійснювати 

діагностичну роботу, профілактичні та корекційно-

розвивальні програми для дітей з різними видами 

порушень психофізичного розвитку  

 Володіння сучасними технологіями 

проектування і організації наукового дослідження у 
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своїй професійній діяльності на основі комплексного 

підходу до вирішення проблем професійної 

діяльності. 

е Програмні результати навчання 

 1. Демонструвати знання основ історії дошкільної та педагогічної освіти, 

ясно та логічно висловлювати одержані базові знання, демонструвати 

розуміння теорії і вміти реалізувати методи критичного аналізу. 

2. Демонструвати спроможність ефективно застосовувати засоби, методи 

й форми навчання, реалізовувати методики і педагогічні технології 

навчання та виховання дітей дошкільного віку, знання основних типів 

занять, їхньої структури та методики проведення.  

3. Демонструвати здатність розв’язувати широке коло педагогічних 

проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та 

використання як теоретичних, так і експериментальних методів, 

засвоєних з програми психолого-педагогічного циклу. 

4. Демонструвати навички педагогічного менеджменту. 

5. Демонструвати здатність застосовувати сучасні технології 

проектування освітньої діяльності. 

6. Демонструвати вправність в плануванні навчально-виховного процесу 

у дошкільному навчальному закладі.  

7. Демонструвати спроможність здійснювати психолого-педагогічну 

діагностику дошкільників, складати їх психологічний портрет. 

8. Демонструвати можливості застосовувати методи статистичної 

обробки даних.  

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Вказуються специфічні характеристики кадрового 

забезпечення, включаючи можливу участь 

закордонних фахівців 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Вказуються специфічні характеристики матеріально-

технічного забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-методичного 

забезпечення 

Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність  

Вказуються, наприклад, укладені угоди про 

академічну мобільність, про подвійне дипломування 

тощо 

Міжнародна кредитна 

мобільність  

Вказуються, наприклад, укладені угоди про 

міжнародну академічну мобільність (Еразмус +, К1), 

про подвійне дипломування, про тривалі міжнародні 

проекти, які передбачають включене навчання 

студентів тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

Умови та особливості ОП в контексті навчання 

іноземних студентів 
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освіти 
 

 

Приклад 2. Профіль освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти – 

магістра 

Профіль освітньо-професійної програми ступеня вищої освіти магістр 

Галузь знань 01 Освіта 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Назва ОПП 

Кваліфікація Організатор дошкільної освіти. Викладач дошкільної педагогіки та психології 

Тип диплому та обсяг 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

1 рік 4 місяці 

Вищий навчальний 

заклад 

Маріупольський державний університет, м. Маріуполь 

Акредитаційна 

інституція 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Період акредитації Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІІ №0577074, виданий 10 

серпня 2015 р., дійсний до 01 липня 2025 р. 

Рівень програми FQ-EHEA- другий цикл,QF-LLL–7 рівень,HPK–7 рівень 

Передумови Вимоги до попередньої освіти. За необхідності вказується, що 

обмежує  перехід на дану ОП 

Приклад: наявність ступеня бакалавра 

Мови викладання  

Термін дії ОПП Вказується термін дії освітньої програми до її наступного 

планового оновлення. Цей термін не може перевищувати періоду 

акредитації 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми  

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в 

Інформаційному пакеті/Каталозі курсів 

а Мета програми 

 Забезпечити фундаментальну теоретичну і практичну підготовку 

висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких ґрунтовних знань для виконання 

професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру 

в галузі дошкільної освіти, здатності до самостійної постановки і вирішення завдань 

науково-практичної діяльності. 

б Характеристика програми 

1 Предметна 

область, напрям 

Нормативна частина – 75%, варіативна частина – 25% 

2 Фокус програми 

та спеціалізації 

Академічна, професійна  

3 Орієнтація 

програми 
Програма спрямована на вирішення прикладних завдань в галузі 

дошкільної освіти, в тому числі її менеджменту та маркетинг; 

підготовку до організації та керівництва дошкільною освітою в 

Україні. 

4 Особливості та 

відмінності 
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в Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштува

ння 

Робочі місця в університетах та наукових організаціях, наукові 

посади у сфері досліджень; дошкільні навчальні заклади; міські, 

районні, обласні науково-методичні центри; відділи дошкільної 

освіти управління освіти. 

2 Продовження 

освіти 

Докторські програми у дошкільній педагогіці 

г Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, 

виконання проектів, дослідницькі лабораторні роботи , підготовка 

магістерської роботи. 

2 Методи 

оцінювання. 

Письмові та усні екзамени, презентації, поточний контроль, есе, 

проектна робота, випусковий екзамен, захист магістерської роботи. 

д Програмні компетентності 

 Інтегральна 

компетентність 
 

1 Загальні  Здатність провести усну презентацію та написати 

зрозумілу статтю. 

 Здатність удосконалювати та розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень на основі 

рефлексії. 

 Здатність до раціональних способів пошуку наукової та 

професійної інформації з використанням сучасних 

комп’ютерних засобів, баз даних і знань. 

 Здатність обирати та використовувати сучасні, науково 

обґрунтовані методи, прийоми та засоби організації навчального 

процесу у ВНЗ. 

 Здатність до взаємодії з колегами, врахування зв’язку і 

впливу власної діяльності на сумарний результат роботи 

педагогічного колективу, спрямований на формування 

особистості конкретного суб’єкта учіння або групи. 

 Здатність будувати свою діяльність у відповідності з 

моральними, етичними і правовими нормами. 

2 Фахові  Здатність використовувати професійно-профільовані 

знання і практичні навички з фундаментальних та професійних 

дисциплін при викладанні педагогічних дисциплін у ВНЗ. 

 Здатність враховувати та застосовувати у практиці 

професійної роботи основні психолого-педагогічні 

закономірності, принципи, навички соціокультурної та 

психолого-педагогічної компетенції. 

 Здатність до самоосвіти та продовження професійного 

розвитку. 

 Здатність до творчої реалізації педагогічної праці у відділі 

освіти, в дошкільному навчальному закладі, вищому 

навчальному закладі. 

 Здатність застосовувати знання та розуміння для 

розв’язання практичних завдань в галузі кількісних та якісних, 

прикладних, психолого-педагогічних досліджень в галузі 

дошкільної освіти. 

 Здатність до реалізації, оцінювання, інтерпретації та 
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синтезу психолого-педагогічних досліджень. 

 Здатність організовувати педагогічну діяльність та 

ефективно управляти робочим часом.  

е Програмні результати навчання 

  Спілкуватися та представляти ефективно дослідницькі ідеї в усній та 

письмових формах перед фаховою і нефаховою аудиторією. 

 Створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, 

розширювати передові напрями галузі знань, здійснювати публікації. 

 Визначити етичні наслідки наукових досліджень та їх впровадження. 

 Скласти список критеріїв, які необхідно взяти до уваги при складанні 

програми експерименту. 

 Порівняти та співставити різні педагогічні технології.  

 Визначити і сформулювати проблеми, які безпосередньо стосуються сфери 

рішень освітнього менеджменту.  

 Оцінити основні області, які сприяють здобуттю професійних знань 

досвідченими викладачами. 

 Планувати, виконувати та критично оцінювати свої лідерські якості й 

менеджмент при ефективній відповідній та раціональній зміні в середовищі роботи. 

 Здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в окремих 

випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та мультикультурній 

групі. 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Вказуються специфічні характеристики кадрового забезпечення, 

включаючи можливу участь закордонних фахівців 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Вказуються специфічні характеристики матеріально-технічного 

забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики інформаційного та 

навчально-методичного забезпечення 

Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність  

Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну 

мобільність, про подвійне дипломування тощо 

Міжнародна кредитна 

мобільність  

Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну 

академічну мобільність (Еразмус +, К1), про подвійне 

дипломування, про тривалі міжнародні проекти, які 

передбачають включене навчання студентів тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних 

студентів 
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