
Про врегулювання питань 
документального супроводження 

освітніх програм 

Доповідач – Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО 



Логіка формування документів освітньої програми 

СВО 

ОП 

Навчальний план 

РНП +  ІНП 

Каталоги вибіркових 
дисциплін 



Аналіз загальних компетентностей 
СВО за спеціальностями  

університету 



Кількість СВО 

Вибіркові НД  
ЗУ-Каталогу з  

Містять відповідні 
загальні  

компетентності 

Містять результатами 
навчання за відповідними 

напрямами 
Філософії 25 17 (68%) 

Екології 6 5 (83%) 

Психології 24 16 (67%) 

Права 23 7 (30%) 

Проаналізовано  25 з 42 існуючих  СВО 
першого (бакалаврського) РВО 



Формування Каталогів та 
процедури вибору дисциплін 



ІНП 2021/2022 н.р. ІНП 2021/2022 н.р. 

Весняний семестр Осінній семестр 

Вибір дисциплін у 2020/2021 навчальному році 

ІНП 2020/2021 н.р. 

Весняний семестр Осінній семестр 

Осінній семестр 

Магістри  
першого року 

Весняний семестр 

Бакалаври  
1, 2, 3 курс 

Ф 
каталог 

ЗУ 
каталог 

Ф 
каталог 



Вимоги до вибіркових дисциплін ЗУ-каталогу 

Спрямовані на 
поглиблення й 
вдосконалення 

загальних 
компетентностей СВО 

Обсяг  
 2 кредити ЄКТС; 

Семестровий контроль  
залік 

Повне інформаційне 
та навчально-

методичне 
забезпечення 



Терміни формування та затвердження ЗУ-каталогу  
у 2020 році 

• кафедри, що пропонують навчальні дисципліни ЗУ-каталогу,  
надають до навчально-методичного відділу анотований 
перелік дисциплін: до 30 вересня →→ до 15 жовтня 

• навчально-методичний відділ здійснює експертизу наданих 
матеріалів та формує ЗУ-Каталог:  
до 31 жовтня →→ до 15 листопада 

• затвердження ЗУ-каталогу Вченою радою та розміщення на 
сайті osvita.kpi.ua: до кінця осіннього семестру 



Вимоги до вибіркових дисциплін Ф-каталогу 

Спрямовані на 
поглиблення й 
вдосконалення 

фахових 
компетентностей ОП 

Кількість та 
різноманітність 

дисциплін має бути 
достатньо великою і не 
дублювати одна одну 

Обсяг 
уніфікований  

min 4 кредита ЄКТС 

Семестровий контроль 
– рекомендовано 

уніфікований 
(як мінімум в межах 

одного семестру) 

Основні критерії – 
затребуваність 

стейкхолдерами, повне 
ресурсне забезпечення 



Терміни формування та затвердження Ф-каталогів 

• Створення робочих груп факультетів/інститутів для розробки та/або 
оновлення Ф-каталогів: до 1 жовтня →→ до 15 жовтня 

• Подання на розгляд Методичної ради Університету сформованих 
робочими групами Ф-Каталогів після їх рекомендації Вченими 
радами відповідних факультетів/інститутів:  
в листопаді →→ до 15 грудня 

• Затвердження Ф-каталогів проректором з навчальної роботи:  
до кінця грудня 

• Розміщення на офіційних сайтах підрозділів: в грудні-січні  



Формування навчальних груп 

• 20 осіб для першого (бакалаврського) РВО 
• 10 осіб для другого (магістерського) РВО 
• 5 осіб для третього (освітньо-наукового) РВО 

Мінімальна* чисельність 
навчальної групи:  

• здійснити повторний вибір приєднавшись до вже 
сформованих навчальних груп; 

• опановувати обрану дисципліну індивідуально з 
використанням змішаної форми навчання та 
індивідуальних консультацій 

У разі неможливості 
формування навчальної 

групи для вивчення певної 
дисципліни, студентам 
надається можливість: 

   Обмеження не застосовується коли дисципліну Ф-Каталогу обрали всі 
здобувачі, які навчаються за відповідною 



Проєкт рішення 

1. Кафедрам, що пропонують навчальні дисципліни ЗУ-каталогу, до 15 жовтня 2020 р. 
подати до навчально-методичного відділу ДООП анотовані переліки дисциплін та їх 
силабуси. 

2. Навчально-методичному відділу ДООП до 15 листопада 2020 р. здійснити 
експертизу поданих матеріалів та сформувати ЗУ-Каталог. 

3. Розглянути ЗУ-каталог та силабуси на Методичній раді університету, подати  
ЗУ-каталог на затвердження Вченій раді університету та розмістити його на сайті 
osvita.kpi.ua до кінця осіннього семестру 2020/2021 навчального року. 

4. Заступникам деканів факультетів/директорів інститутів – головам робочих груп 
факультетів/інститутів для розробки та/або оновлення Ф-каталогів 
до 15 грудня 2020 року подати на розгляд Методичної ради університету 
сформовані робочими групами Ф-Каталоги. 
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