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Виконання вимог Стандартів вищої освіти

(Лист МОН №1/9-587 від 19.10.2020)

Вимоги СВО мають бути враховані ЗВО під час розроблення нових 
освітніх програм.

ОП, ухвалені ЗВО до затвердження СВО залишаються чинними і діють 
до завершення навчання студентів, які були зараховані на навчання на 
ці програми.

Водночас, ЗВО має право самостійно прийняти рішення про оновлення 
ухвалених ОП. У разі такого оновлення або внесення змін в ОП, ЗВО 
обов'язково враховуються вимоги СВО, затверджених МОН.



https://registry.edbo.gov.ua/university/174/study-programs/?q=1

Код Університету Рівень Вищої освітиВідкриті дані ЄДЕБО

Інформація про акредитацію 

освітніх програм



Умови до обсягу для формування 
компетентностей стандартів бакалаврів

Спеціальність
Спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних

(фахових) компетентностей спеціальності:

39 СВО бакалаврів мінімум 50% обсягу ОП

081 Право не менше 150 кредитів ЄКТС (62,5%ОП)

125 Кібербезпека мінімум 75% обсягу ОП

227 Фізична терапія, 
ерготерапія

65% обсягу ОП



Форми атестації 
здобувачів ступеня бакалавра

Публічний захист
кваліфікаційної

роботи

• 023, 054,  061, 
073, 101, 113, 
121, 122, 123, 
125, 126, 131, 
132, 133, 134, 
136, 141, 143, 
151, 152, 162, 
172, 173, 186

Публічний захист 
кваліф.роботи

АБО
Атестаційний екзамен/іспит

• 051,  075,  104, 
105,  124,  142, 
144, 153,  161, 
163,  171,  184

Публічний захист 
кваліф.роботи

ТА
Атестаційний екзамен 

• 231, 281

Атестаційний
екзамен/іспит

• 035, 081, 111

• 227 («Крок»)

Вимоги до змісту кваліфікаційної роботи та/або атестаційного екзамену визначаються в СВО



Особливості обсягу практичної роботи бакалавра 

Спеціальність Особливості

081 Право 
не менше 10 кредитів ЄКТС – практика в юридичних особах 
публічного та приватного права

142 Енергетичне 
машинобудування 

143 Атомна енергетика 
не менше 7 кредитів ЄКТС – практика

227 Фізична терапія, 
ерготерапія

не менше 24 кредитів ЄКТС – клінічні практики з фізичної
терапії, ерготерапії

134 Авіаційна та ракетно-
космічна техніка

не менше 4 кредитів ЄКТС – практика на підприємствах
авіаційної та ракетно-космічної галузі

153 Мікро- та наносистемна
техніка

163 Біомедична інженерія 
171 Електроніка 
186 Видавництво та поліграфія 

не менше 4 кредитів ЄКТС – практика



Напрям дисциплін Типова компетентність стандарту

Право

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні. 

Культурологія Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, екологічні,  
наукові цінності та примножувати 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. 

Історія

Філософія

Фізичне виховання

Українська мова Спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

Аналіз загальних компетентностей 42 СВО бакалаврів



Напрям дисциплін Типова компетентність стандарту

Психологія Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності

Екологія Прагнення до збереження навколишнього середовища

БЖД та 
охорона праці

Здатність до провадження безпечної діяльності,
Навички здійснення безпечної діяльності

Економіка Здатність враховувати економічні аспекти виробництва

Аналіз загальних компетентностей 42 СВО бакалаврів



Аналіз компетентностей 42 СВО бакалаврів
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Пропозиції для НМКУ та гарантів ОП

Перегляд 
освітніх 
програм  

•Залучення стейкхолдерів

Внесення змін 
для врахування 

вимог СВО

•Переведення дисциплін в нормативну складову, 
зменшивши обсяг вибору із ЗУ-Каталогу

•Збільшення обсягу практичної підготовки

•Перегляд баз практик

Затвердження ОП 
та підготовка до 

нового н.р.

•Затвердження та введення в дію 
оновленої ОП

•Формування конкурсних пропозицій

•Формування графіку навч.процесу



Логіка формування документів освітньої програми

СВО

ОП

Навчальний план

РНП + ІНП

Каталоги вибіркових 
дисциплін



Підготовка до нового навчального року

Вересень
Опрацювання 

пропозицій 
стейкхолдерів

Громадське 
обговорення ОП

Самоаналіз ОП

Жовтень Самоаналіз ОП
Внесення змін до ОП 
проєктними групами

Формування 
Каталогів вибіркових 

дисциплін

Листопад
Ухвалення ОП 

(українською та 
англійською мовами) 

НМКУ

Подання ОП та Каталогів до 
навч.-метод.відділу

Ухвалення ОП (укр.+англ.) 
та Каталогів  

Методичною радою КПІ

Грудень
Затвердження 
ОП(укр.+англ.) 
Вченою радою 

КПІ

Уведення в дію ОП 
наказом по 

Університету

Формування конкурсних 
пропозицій прийому
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Січень

Формування (українською 
та англійською мовами) та 
затвердження навчальних 

планів

Розміщення ОП на 
сайті osvita.kpi.ua

Формування графіку 
навчального процесу

Лютий-
Березень

Здійснення вибору 
студентами дисципліни з 

Каталогів вибіркових 
дисциплін

Квітень-
Травень

Формування навчальних 
груп для обраних дисциплін

Фомування ІНП студентів

Червень Формування навчального 
навантаження

Підготовка до нового навчального року



Положення про реалізацію права на вільний вибір 

навчальних дисциплін
(введено в дію наказом від 05.08.2020 p. № 7-136 )

Положення
факультету/інституту

про обрання навчальних 
дисциплін затверджується 

Вченою радою 
факультету/інституту за 

погодженням з навчально-
методичним відділом

Університету

Ф-Каталоги ухвалюються 
Методичною радою 

Університету та 
затверджуються 

проректором з навчальної 
роботи



Терміни формування та затвердження Ф-каталогів
(рішення Методичної ради 01.10.20р.)

• 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 



Вибір бакалаврами дисциплін 

ЗУ-каталогу

Дисципліна №1 
ЗУ-каталогу (2 кр.)

Дисципліни психологічного, соціологічного, екологічного 
спрямування та  з інституціонального розвитку 

для посилення soft skills

Дисципліна №2 
ЗУ-каталогу (2 кр.)

Дисципліни спрямовані на розвиток особистісного потенціалу
(логіко-комунікативного, спортивного, мистецько-естетичного)

для посилення soft skills 

3-й семестр – І група підрозділів
4-й семестр – ІІ група підрозділів

3-й семестр – ІІ група підрозділів
4-й семестр – І група підрозділів2

-й
 к

ур
с



Вибір дисципліни з фізичного виховання 

(ЗУ-Каталог)

Фізичне 
виховання

Командно-
ігрові

Водні види 
спорту

АтлетизмЄдиноборства

Індивідуальні



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



Аналіз НП першого 

(бакалаврського) РВО щодо 

вибіркових дисциплін Ф-каталогів

(проаналізовано 60% навчальних планів)



Недоліки та порушення у формуванні Ф-Каталогу

Не ціле число кредитів  (2,5   3,5   4,5)

Не парні години аудиторних занять  ( 45,  27)

Фахова навчальна дисципліна має СРС 60 -70 
% 

Вибіркова дисципліна планується у 1 семестрі !! 

До вибору пропонується дисципліна з курсовою 
роботою/проєктом

Навчальні дисципліни в Ф-Каталогах не 
уніфіковані 

12%

54%

88%

46%

за обсягом дисципліни за видом семестрового 
контролю

%
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Аналіз Ф-Каталогів за 
уніфікацією дисципліни

ні
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Уніфіковано:



Проєкт рішення

1. Деканам факультетів, директорам інститутів забезпечити організацію роботи завідувачів випускових кафедр та 
гарантів освітніх програм щодо приведення освітніх програм бакалаврів до вимог затверджених стандартів вищої 
освіти шляхом перегляду та модернізації освітніх програм підготовки бакалаврів враховуючи таке:

- в нормативній частині освітньої програми кожна компетентність, визначена СВО, має бути забезпечена першочергово нормативними
дисциплінами. Навчальні дисципліни ЗУ-Каталогу (філософські, правові та іноземна мова професійного спрямування) мають бути 
переведені до нормативної складової освітньої програми, а обсяг вибору навчальних дисциплін із ЗУ-Каталогу зменшений з 14 до 4 
кредитів (дві навчальні дисципліни по 2 кредити у 3 і 4 семестрі) із забезпеченням широкого вибору навчальних дисциплін, 
спрямованих на формування soft skills;

-реорганізувати нормативну навчальну дисципліну «Фізичне виховання» обсягом 5 кредитів у нормативну навчальну дисципліну
«Фізичне виховання» першого року підготовки обсягом 3 кредити та вибіркову навчальну дисципліну ЗУ-Каталогу другого року 
підготовки бакалаврів обсягом 2 кредити;

- формування Ф-Каталогів вибіркових дисциплін забезпечити з наданням студентам можливості широкого вибору, враховуючи розумні обмеження та, з 
метою забезпечення ефективності планування та організації освітнього процесу, планувати перші два роки підготовки бакалаврів без вибіркових
дисциплін Ф-Каталогу.

2. Департаменту організації освітнього процесу здійснювати перевірку модернізованих освітніх програм, каталогів
вибіркових дисциплін та навчальних планів з урахуванням якісного планування та організації навчального процесу. 


