
Пояснювальна записка 
до проекту „Державний стандарт вищої освіти. Вимоги до підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр” 

 
1 Одним із принципів Болонських реформ є досить жорсткі вимоги до якості 

підготовки фахівців з вищою освітою. Перш за все це державні вимоги, на підставі яких 

вищі навчальні заклади (ВНЗ) і організовують навчально-виховний процес таким чином, щоб 

виконати ці вимоги і, крім того, урахувати потреби і інтереси регіону, області, ВНЗ. Такі 

вимоги визначаються Державним стандартом вищої освіти, складовими якого є Перелік 

кваліфікацій, Перелік напрямів підготовки і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців, вимоги до освітніх рівнів і вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів 

(Закон України "Про вищу освіту", ст. 12). Оскільки Державного стандарту вищої освіти, про 

який йдеться, на цей час не існує, крім Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра 

(постанова КМУ від 13 грудня 2006 р. № 1719), зроблена спроба запропонувати деякі 

пропозиції щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Такими 

пропозиціями і є проект Державного стандарту вищої освіти “Вимоги до підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр” (далі – ДСВО). 

Якість освіти досягається виконанням державних вимог до кадрового, навчально-

методичного, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, до організації 

практик, професійної підготовленості бакалавра, підсумкової державної атестації бакалавра 

тощо, що відображається так званою “петлею якості”(рис.) 
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Рис. "Петля якості", або етапи, на яких забезпечується якість підготовки 

фахівців з вищою освітою 
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Нормативно-правове забезпечення вищої освіти – це відповідні Закони України, 

Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства 

освіти і науки України, стандарти вищої освіти (державний, галузеві, стандарти ВНЗ), інші 

правові документи. 

Планування і організація навчально-виховного процесу у ВНЗ передбачають всі 

види навчання – аудиторне, практики, курсове та дипломне проектування, самостійну роботу 

студентів, впровадження новітніх технологій навчання, передового досвіду тощо. 

Контроль за реалізацією ОПП здійснюється на етапах внутрішнього та зовнішнього 

контролю, у тому числі в процесі акредитації та державної атестації. 

2 Болонські реформи наголошують і автономність ВНЗ, пов’язуючи її одним 

ланцюжком з їх відповідальністю та якістю навчання. Цей принцип передбачає мінімальне 

втручання держави в діяльність навчальних закладів. Виходячи з цього, в ДСВО 

передбачаються права ВНЗ щодо внесення певних змін у перелік гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін, а також деяку можливість корегування обсягів дисциплін взагалі за 

освітньо-професійною програмою, формування циклів дисциплін за вибором ВНЗ і студента 

та ін. 

Мовні проблеми, про які наголошується в документах Болонського процесу, 

заставляють звернути увагу на досконале вивчення студентами іноземних мов. Тому у ДСВО 

пропонується збільшити обсяг годин на вивчення цієї дисципліни з 270 до 351 год. 

Обов’язковим є визначення обсягу дисципліни Фізична культура (243 год.). Разом з 

обсягом дисципліни Іноземна мова це складає 351+243 = 594 год. Нормативна частина циклу 

ГСЕ – 1242 год.(згідно з рекомендаціями наради фахівців, що відбулася у м. 

Дніпропетровську 10-13 квітня 2001 року та листом МОН України від 17.06.02 № 304, дод. 1, 

яким змінено обсяг дисциплін Філософія з 189 год. на 162 год. і Психологія з 81 год на 54 

год.), різниця 1242 – 594 = 648 год. розподіляється між обов’язковими дисциплінами, які 

визначить ВНЗ. Якщо їх буде три, то обсяг кожної не повинен бути менше 216 год. (648:3). 

3 Цикл природничо-наукових навчальних дисциплін формується із нормативних 

фундаментальних (базових) дисциплін і дисциплін, що пропонуються підкомісіями за 

відповідними напрямами Науково-методичних комісій за галуззями знань. Нормативна 

частина становить не менш 70% від загального обсягу циклу, 30% обсягу розподіляється між 

рекомендаціями НМК і ВНЗ. 

4 Цикл загально-професійних дисциплін (ЗП) складається з урахуванням специфіки 

напряму підготовки. В ОПП указується загальний обсяг годин за циклом ЗП, з якого 70% 

часу виділяється на нормативну частину і до 30% – на вибіркову. 

5 Цикл професійно-орієнтованих (спеціальних) дисциплін (ПО) визначається вищим 

навчальним закладом з урахуванням дисциплін за вибором студента. 

6 Цикли ЗП і ПО у сукупності визначають професійну та практичну підготовку 

бакалавра. 

7 Практика бакалаврів є складовою освітньо-професійної програми його підготовки. 

Мета, зміст, вимоги до організації, бази та матеріальне забезпечення практики 

визначаються Положенням про проведення практики студентів ВНЗ України, що 

погоджується з відповідними міністерствами (відомствами) і затверджується наказом 

Міністерства освіти і науки України, та наскрізними (типовими) програмами практики, що 

розробляються вищими навчальними закладами і затверджуються їх керівництвом 

На підставі наскрізних (типових) програм практики розробляються робочі програми 

практики, в яких визначаються обсяги та завдання практики з урахуванням специфіки баз 

практики. 

8 Військова підготовка здійснюється за рахунок циклу дисциплін за вільним 

вибором студента і складає 675 год. з загального обсягу 756 год. 
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9 В наведених вище даних (розділ 10) кількість кредитів визначена з урахуванням 

ціни кредиту як 36 год. Якщо визначати ціну кредиту як 54 год., то кількість кредитів у 

відповідності до обсягу навчальної дисципліни зменшиться у 1,5 рази (54:36). Наприклад, 

якщо за розрахунками першого варіанту 1242 год. – це 34,5 кр., то за другим варіантом – це 

23,0 кр. тощо 

10 У розділі 1 має місце посилання на Перелік кваліфікацій Державного стандарту 

вищої освіти. Слід зауважити, що на цей час такого документу не існує. 

 

 

 

Старший науковий співробітник                                             Д.Б. Панасевич 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

 
Державного стандарту вищої освіти “Вимоги до підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр” 
 

Міністерство освіти і 
науки України 

 Міністерство праці 
та соціальної 

політики України  
   
ПОГОДЖЕНО  ПОГОДЖЕНО 

Директор департаменту  

вищої освіти 
 

 

 

_________________________ 
(ініціали, прізвище) 

”____”______________200  р. 

 Начальник 

управління політики 

зайнятості та трудової 

міграції 
 

_______________________ 
(ініціали, прізвище) 

”____”____________200  р. 

Директор Інституту 

інноваційних технологій і 

змісту освіти 
 

__________________________ 
(ініціали, прізвище) 

”____”_______________200  р. 

  

   

Голова Науково-

методичної комісії за 

галуззю знань 

______________________ 
код і найменування галуззі знань, 

ініціали і прізвище голови комісії 

 

”____”____________200  р. 

  

Голова підкомісії з 

напряму підготовки 

______________________ 
код і назва напряму, ініціали і 

прізвище голови підкомісії 

 

”____”____________200  р. 
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Передмова 
 

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом інноваційних технологій і 

змісту освіти Міністерства освіти і науки України 

 

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

наказом Міністерства освіти і науки України 

від ____________200  р. № _________ 

 

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

4 РОЗРОБНИК: 

Панасевич Д. Б., старший науковий співробітник відділу інженерно-

технічної освіти Відділення змісту вищої освіти Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, канд. техн. наук, 

доцент 
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Вступ 

Державний стандарт вищої освіти “Вимоги до підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр” (далі – ДСВО) є нормативним 

документом вищої освіти, який визначає основні ланки державного і галузевого 

управління вищою освітою, навчального процесу, від яких залежить якість 

підготовки фахівців з вищою освітою, відображає цілі професійної підготовки 

та місце бакалавра за певним напрямом в системі соціально-економічної 

діяльності держави. В ДСВО узагальнюються вимоги з боку держави та 

роботодавців до змісту вищої освіти та компетентності бакалавра за 

відповідним напрямом. 

ДСВО може бути використано при розробленні складової Державного 

стандарту вищої освіти щодо вимог до освітнього рівня базова вища освіта та 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для кожного напряму, а також бути 

підставою для розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра. 
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ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

_______________________________________________________ 

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬО-

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВР 

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 

Державний стандарт вищої освіти установлює основні вимоги щодо 

забезпечення якості підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр. 

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи управління 

вищою освітою, юридичні особи, що надають освітні послуги в галузі вищої 

освіти, вищі навчальні заклади всіх форм власності, де здійснюється підготовка 

бакалаврів  

за галуззю знань і напрямом 

__________________________________________________________________ 
код і найменування галуззі знань, код і назва напряму згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 2006 р. № 1719 

освітнього рівня – базова вища освіта, 

кваліфікації 

___________________________________________________________, 
код і назва кваліфікації бакалавра за Переліком кваліфікацій Державного стандарту 

вищої освіти 

з нормативним терміном навчання за очною формою – 4 роки, 

з узагальненим об’єктом діяльності –  

___________________________________________________________, 
конкретизується для кожного напряму підготовки: розробка засобів; виробництво та експлуатація 

приладів, пристроїв, систем, комплексів; технологія виробництва; автоматизація 

технологічних процесів; методи та засоби вимірювання тощо 

з можливістю продовження навчання в магістратурі за галуззю знань, 

напрямом і спеціальністю____________________________________________ 
код і найменування галуззі знань, код і назва напряму та спеціальності 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У даному документі наведено посилання на такі нормативні документи: 

1 Закон України “Про освіту” (1996) 

2 Закон України “Про вищу освіту” (2002) 

3 ДСТУ 1.5-93 Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення та 

змісту стандартів. 

4 ДСТУ 3230-95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та 

визначення 

5 ДСТУ ISO 9000-1-95 Стандарти з управління якістю та забезпечення 

якості. Частина 1 Настанови щодо вибору та застосування 

6 ДСТУ 1.1 – 2001 Державна система стандартизації. Стандартизація та 

суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять 
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7 ДК 003:2005 Національний Класифікатор України. Класифікатор 

професій, введений в дію наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 

2005 р. № 375. 

8 ДК 009-96 Державний класифікатор України. Класифікація видів 

економічної діяльності, затверджений і введений в дію наказом Держстандарту 

України від 22 жовтня 1996 р. № 441 

9 Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 

затверджений постановою КМУ від 13 грудня 2006 р. № 1719 

10 Наказ Міністерства освіти і науки України “Про порядок введення в 

дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” від 27 

січня 2007 р. № 58.  

11 Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), 

затверджене постановою КМУ від 20 січня 1998 р. № 65 

12 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

(затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р. 

№ 847 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. 

№ 75/8674) 

13 Наказ Міністерства освіти України “Про порядок розробки 

складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки 

фахівців з вищою освітою” від 31 липня 1998 р. № 285 

14 Наказ Міністерства освіти і науки України “Про затвердження 

Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої 

освіти і науки України на 2004-2005 роки” від 23.01.2004 р. № 49 

15 Наказ Міністерства освіти України “Про затвердження Положення 

про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах” від 

2 червня 1993 р. № 161 

16 Розпорядження Міністерства освіти і науки України від 5 березня 

2001 р. № 28-р “Про зміни та доповнення додатків 1, 2, 3 до наказу 

Міністерства освіти України від 31 липня 1998 р. № 285” 

17 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

Випуск 1 “Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної 

діяльності”, розділ 1 “Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних 

службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності” 

(затверджено наказом Міністерства праці і соціальної політики від 16 лютого 

1998 р. № 24). – Краматорськ: Центр продуктивності. 1998, 237 с. 

 

3 ВИЗНАЧЕННЯ 

В даному Державному стандарті вищої освіти використовуються 

терміни та визначення згідно з наступними стандартами: 

ДСТУ 3230: 
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якість 

Сукупність характеристик об’єкта, які стосуються його здатності 

задовольнити встановлені й передбачені потреби. 

 

політика у сфері якості 
Основні напрямки і цілі організації у сфері якості, офіційно 

сформульовані вищим керівництвом. 

 

управління якістю 

Такі напрямки виконання функції загального управління, які визначають 

політику у сфері якості, цілі і відповідальність, а також здійснюють їх за 

допомогою таких засобів, як планування якості, оперативне управління якістю, 

забезпечення якості та поліпшення якості в межах системи якості. 

 

система якості 
Сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, 

необхідних для здійснення управління якістю. 

 

оперативне управління якістю 

Методи і види діяльності оперативного характеру, які використовують 

для виконання установлених вимог до якості. 

 

забезпечення якості 
Усі планові і систематично виконувані в межах системи якості види 

діяльності, підтверджувані в разі потреби, необхідні для створення достатньої 

впевненості в тому, що об’єкт буде виконувати вимоги до якості. 

 

поліпшення якості 
Заходи, здійснювані в організації для підвищення ефективності і 

результативності діяльності та процесів з метою одержання користі як для 

організації, так і для її споживачів. 

 

ДСТУ 1.1 – 2001: 

 

нормативний документ 
Документ, що встановлює правила, загальні принципи чи 

характеристики різного виду діяльності або її результатів. 
Примітки 

1 Термін “нормативний документ” є родовим терміном, що охоплює такі поняття, як 

“стандарт”, “технічні умови”, “настанова (правила)” та “регламент”. 

2 Під документом слід розуміти будь-який носій із записаною в ньому або на його 

поверхні інформацією. 
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3 Терміни на позначення різного виду нормативних документів визначено з огляду 

на те, щоб назва документа відповідала його суті. 

 

положення 

Логічна одиниця змісту нормативного документа, яка має форму 

повідомлення, інструкції, рекомендації чи вимоги. 

 

вимога 
Положення, що виражає критерії, яких потрібно дотримуватись. 

 

4 ОСВІТНЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА 

Базова вища освіта – це освітній рівень особи, яка на основі програми 

повної загальної середньої освіти засвоїла освітню частину відповідної 

освітньо-професійної програми, що є невід’ємною складовою для здобуття 

кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. 

Бакалавр повинен мати здатності вирішувати проблеми та задачі 

соціальної діяльності, які вимагаються: 

– розуміти сутність і оцінювати як історичні події, так і сьогоденні 

політичні, економічні, культурні та соціальні події та явища; 

– застосувати та використовувати наукові та культурні надбання світової 

цивілізації; 

– розуміти зовнішню та внутрішню політику держави; знати її історію та 

специфіку розвитку; 

– розуміти сутність економічних та соціальних відносин між окремими 

соціальними групами населення країни, а також між політичними, 

громадськими та господарськими угрупуваннями; 

– приймати рішення й вибирати стратегію діяльності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей та суспільних, державних, виробничих і особистих 

інтересів; 

– знати й виконувати норми чинного законодавства та загально-

прийнятних норм поведінки; 

– створювати нормативні соціально-виробничі відносини між членами 

трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах; 

– володіти українською та однією-двома іноземними мовами на рівні 

вільного професійного та побутового спілкування; 

– користуватися сучасними інформаційними технологіями; 

– адаптувати діяльність (свою, колективу, організації) до вимог і умов 

споживача; 

– займати активну життєву та громадянську позицію; 

– знати наукові основи фізичного самовдосконалення і пропагувати 

здоровий спосіб життя; 

– високо нести честь і гідність українського громадянина. 
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5 КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА 

____________________________________________________________ 
дається кваліфікаційна характеристика випускника, узгоджена з кваліфікаційними вимогами 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці і 

соціальної політики України від 16 лютого 1998 р. № 24. Можуть бути указані галузь, об’єкти, виробничі 

функції та задачі професійної діяльності випускника 

 

Бакалавр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який отримав 

освітній рівень базова вища освіта, відповідну професійну підготовку, здобув 

спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці, має адекватну 

практичну підготовку і здатний професійно вирішувати типові завдання в 

межах відповідного напряму та присвоєної кваліфікації у певному виді 

економічної діяльності.  

Нормативними документами галузевих міністерств (відомств), 

Міністерства освіти і науки України за участю вищих навчальних закладів 

визначаються види виробничих функцій, якими повинен володіти бакалавр, та 

типові задачі діяльності, які він повинен вирішувати в галузі професійної 

діяльності, дотримуючись вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та 

охорони навколишнього середовища. 

Зміст умінь, що відображають наявність здатностей вирішувати 

проблеми та задачі соціальної діяльності, а також оволодіння виробничими 

функціями та типовими задачами діяльності визначаються освітньо-

кваліфікаційною характеристикою бакалавра, яка розробляється галузевими 

міністерствами (відомствами) за участю Міністерства праці та соціальної 

політики України, Міністерства освіти і науки України, вищих навчальних 

закладів, в яких здійснюється підготовка бакалаврів за відповідними 

напрямами. 

 

6 ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
____________________________________________________________ 
коди й найменування видів економічної діяльності визначаються згідно з Державним 

класифікатором України: Класифікація видів економічної 

діяльності ДК 009-96, затвердженим і введеним в дію наказом 

Держстандарту України від 22 жовтня 1996 р. № 441 

 

7 ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБІТ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 
____________________________________________________________________________________ 

коди і назви професійних робіт визначаються згідно з Національним Класифікатором України. 

Класифікатором професій ДК 003:2005, затвердженим і введеним в дію наказом  

Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. № 375 

Назви первинних посад 

____________________________________________________________ 
визначаються згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

затвердженим наказом Міністерства праці і соціальної політики України  

від 16 лютого 1998 р. № 24, галузевими нормативними документами,  
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штатними розкладами підприємств певних галузей економічної діяльності 

 

8 ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТА 

8.1 Попередній рівень освіти абітурієнта – повна загальна середня 

освіта. 

8.2 Абітурієнт повинен мати документ державного зразка про загальну 

середню освіту або диплом молодшого спеціаліста, диплом вищого 

професійно-технічного училища, якщо там є запис про отримання випускником 

повної загальної середньої освіти. 

8.3 Психологічні властивості та стан здоров’я абітурієнта не повинні 

бути протипоказані для майбутньої професійної діяльності. 

 

9 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА УМОВ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

__________________________________________________________ 
код і назва напряму 

9.1 В даному розділі повинні бути сформульовані вимоги, достатні для 

реалізації вищим навчальним закладом освітньо-професійної програми 

підготовки бакалавра за даним напрямом і проходження ним процедур 

ліцензування та акредитації. 

9.2  Вимоги до розроблення освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра: 

9.2.1 Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки бакалавра 

розробляється Міністерством освіти і науки України окремо для кожного 

напряму на підставі вимог даного Державного стандарту вищої освіти та 

освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і містить у собі нормативну 

частину (систему блоків змістових модулів підготовки), вибіркову частину 

(цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу та цикл 

дисциплін вільного вибору студента), розподіл змісту та навчального часу за 

циклами підготовки і рекомендованими навчальними дисциплінами, 

нормативні форми державної атестації. 

9.2.2 Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра повинна 

містити наступні цикли навчальних дисциплін і практичну підготовку: 

цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (ГСЕ); 

цикл природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін (ПН); 

цикл загально-професійних дисциплін (ЗП); 

цикл професійно-орієнтованих (спеціальних) дисциплін (ПО). 

Цикли дисциплін ЗП і ПО у сукупності визначають професійну та 

практичну підготовку бакалавра. 

9.3 На підставі затвердженої ОПП вищий навчальний заклад розробляє 

та затверджує навчальний план підготовки бакалавра, визначає перелік і обсяг 

навчальних дисциплін самостійного вибору ВНЗ та вільного вибору студента, 
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програми навчальних дисциплін, програми навчальних і виробничих практик, 

інші документи, що відображають організацію навчального процесу. 

9.4 Дисципліни вільного вибору студента є обов’язковими. 

9.5 Курсові проекти (роботи) розглядаються як вид навчальної роботи з 

дисципліни і виконуються в межах годин, передбачених на її вивчення. 

9.6 По всіх дисциплінах і практиках, включених в навчальний план ВНЗ, 

повинна виставлятися підсумкова оцінка згідно з чинними документами освіти 

України: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” або “зараховано”, 

“не зараховано”, або за Європейською системою трансферу кредитів ECTS: A – 

„відмінно” (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок), B – 

„дуже добре” (вище середнього рівня з кількома помилками), C – „добре” (в 

загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок), D – 

„задовільно” (непогано, але зі значною кількістю недоліків), E – „достатньо” 

(виконання задовольняє мінімальні критерії), FX – „незадовільно” (потрібно 

попрацювати перед тим, як отримати залік), F – „незадовільно” (необхідна 

серйозна подальша робота). 

9.7 Вимоги до обов’язкового мінімуму змісту ОПП підготовки 

бакалавра, до умов її реалізації та строків засвоєння визначаються даним 

ДСВО. 

9.8 Зміст вибіркової частини ОПП повинен забезпечити підготовку 

бакалавра згідно з освітньою та кваліфікаційною характеристиками, що 

встановлені даним ДСВО. 

 

10 ВИМОГИ ДО ОБОВ’ЯЗКОВОГО МІНІМУМУ ЗМІСТУ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

ЗА НАПРЯМОМ 

____________________________________________________________ 
код і назва напряму 

Індекс Назва навчальної дисципліни Загальний обсяг 

(год/кр.) 

1 2 3 

ГСЕ 

 

 

Цикл гуманітарних та соціально-
економічних дисциплін 

 

 
1782/49,5 

ГСЕ.Н.00 

ГСЕ.Н.01 

ГСЕ.Н.02 

ГСЕ.Н.03 

ГСЕ.Н.04 

ГСЕ.Н.05 

ГСЕ.Н.06 

ГСЕ.Н.07 

ГСЕ.Н.08 

ГСЕ.Н.09 

ГСЕ.Н.10 

ГСЕ.Н.11 

Нормативні (Н) навчальні дисципліни: 

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика)* 

Культурологія* 

Психологія* 

Фізична культура 

Українська мова (за професійним спрямуванням)* 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

Правознавство* 

Політологія* 

Історія України* 

Соціологія* 

Економічна теорія* 

 

1242/34,5 

 

 

 

243/6,75 

 

351/9,75 
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*див. п. 10.1.2 

ГСЕ.В.00 Цикл дисциплін самостійного вибору вищого (В) 

навчального закладу  

до 15% загального 

обсягу циклу  

ГСЕ.С.00 Цикл дисциплін вільного вибору студента (С), що 

встановлюється вищим навчальним закладом 

до 15% загального 

обсягу циклу  

ПН Цикл природничо-наукових 
(фундаментальних) дисциплін 

 

(указується загаль-

ний обсяг циклу)  

ПН.Н.00 

 

Нормативні навчальні дисципліни: 

 

не менш 70% 

загального обсягу 

циклу 

ПН.Н.01 

ПН.Н.02 

і т.д. 

 (указуються назви дисциплін та блоків змістових 

модулів (розділів), що входять до навчальної дисципліни) 
не менш _____год. 

(указується обсяг 

кожної дисципліни) 

ПН.В.00 

 
Цикл дисциплін самостійного вибору вищого (В) 

навчального закладу 

до 15% загального 

обсягу циклу 

ПН.С.00 Цикл дисциплін вільного вибору студента (С), що 

встановлюється вищим навчальним закладом 

до 15% загального 

обсягу циклу  

ЗП Цикл загально-професійних дисциплін 

напряму підготовки 

 

(указується загальний 

обсяг циклу) 

ЗП.Н.00 

ЗП.Н.01 

ЗП.Н.02 

і т.д. 

 

 

ЗП.В.00 

 

 

ЗП.С.00 

 

Нормативні навчальні дисципліни 

________________________________________________ 

(указуються назви дисциплін та блоків змістових 

модулів (розділів), що входять до навчальної дисципліни) 

 

 

Цикл дисциплін самостійного вибору вищого (В) 

навчального закладу 

 

Цикл дисциплін вільного вибору студента (С), що 

встановлюється вищим навчальним закладом 

не менш 70%  

загального обсягу 

циклу 

 

 

 

до 15% загального 

обсягу циклу 

  

до 15% загального 

обсягу циклу 

ПО Цикл професійно-орієнтованих 
(спеціальних) дисциплін 

(перелік дисциплін визначається вищим навчальним 

закладом, включаючи дисципліни за вибором студента з 

урахуванням обсягу військової підготовки там, де вона 

здійснюється ) 

указується загальний 

обсяг циклу 

ПП Практична підготовка визначається обсяг 

практичної підготовки 

в циклах ЗП і ПО 

 

Усього: 

Теоретичного навчання______год. 

Практики                        ______год. 

Разом                              ______год. 

10.1 Вимоги до обов’язкового мінімуму змісту та рівню підготовки 

бакалавра за циклом гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (ГСЕ): 

10.1.1 Цикл складається з 11 нормативних дисциплін (ГСЕ.Н.01-

ГСЕ.Н.11). 

10.1.2 Загальна трудомісткість циклу установлюється обсягом 1782 год. 

(100%). Нормативна частина циклу складає не менш 70% (1242 год.), 
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самостійного вибору ВНЗ – до 30% (540 год.) загального обсягу годин, з яких 

до 15% (270 год.) передбачається для вільного вибору студента. 

10.2 Вимоги до обов’язкового мінімуму змісту та рівню підготовки 

бакалавра за циклом природничо-наукових (фундаментальних) дисциплін (ПН): 

10.2.1 Нормативна частина циклу складається з фундаментальних 

(базових) дисциплін ПН.Н.01, ПН.Н.02... та дисциплін, що пропонуються до 

циклу підкомісією за відповідним напрямом Науково-методичної комісії за 

галуззю знань (не менш 70% загального обсягу циклу ПН). 

Вибіркова частина циклу формується вищим навчальним закладом 

(вибір ВНЗ та вибір студента – до 30% загального обсягу циклу ПН). 

10.3 Вимоги до обов’язкового мінімуму змісту та рівню підготовки 

бакалавра за циклом загально-професійних дисциплін (ЗП):  

10.3.1 Нормативна частина циклу складається з загально-професійних 

дисциплін ЗП.Н.01, ЗП.Н.02... відповідного напряму підготовки (не менш 70% 

загального обсягу циклу ЗП). 

Вибіркова частина циклу формується вищим навчальним закладом 

(вибір ВНЗ та вибір студента – до 30% загального обсягу циклу ЗП). 

10.4 Вимоги до обов’язкового мінімуму змісту та рівню підготовки 

бакалавра за циклом професійно-орієнтованих (спеціальних) дисциплін (ПО) 

визначаються вищим навчальним закладом, включаючи дисципліни за вільним 

вибором студента. 

10.5 Вимоги до практичної підготовки бакалавра визначаються 

Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів. 

10.6 При розробленні ОПП підготовки бакалавра вищому навчальному 

закладу надається право: 

- змінювати обсяг годин, передбачений в даному ДСВО на засвоєння 

навчального матеріалу для циклів дисциплін, в межах 5%;  

- формувати цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, 

який повинен включати не менше п’яти обов’язкових дисциплін з одинадцяти, 

наведених вище. При цьому в переліку вибраних дисциплін обов’язково 

повинні бути дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" 

обсягом не менш 351 години та "Фізична культура" обсягом не менш 243 годин. 

Обсяг годин кожної з трьох інших вибраних дисциплін передбачається не менш 

216 год. Якщо ВНЗ вибирає більше п’яти дисциплін, обсяг годин окремих з них 

може бути скорочено. Якщо дисципліна є часткою загально-професійної або 

спеціальної підготовки, передбачені на її вивчення години можуть 

перерозподілятися на вивчення інших дисциплін в рамках циклу ГСЕ. Заняття з 

дисципліни "Фізична культура" за заочною формою навчання та екстернатом 

можуть передбачатися за бажаннями студентів; 

- здійснювати викладання дисциплін циклу ГСЕ за програмами ВНЗ з 

урахуванням інтересів регіону, області, навчального закладу, професійної 
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специфіки, а також науково-дослідних переваг викладачів, які забезпечують 

кваліфіковане освітлення тематики дисциплін циклу;  

- здійснювати викладання змісту дисциплін циклів ГСЕ і ПН у 

відповідності до спрямування циклу спеціальних дисциплін з професійною 

орієнтацією на сприяння реалізації задач в професійній діяльності випускників; 

- реалізовувати ОПП підготовки бакалавра в скорочені терміни для 

студентів, які мають диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю 

відповідного напряму; тривалість навчання при цьому зменшується до двох 

років на підставі наявних знань, умінь і навичок, отриманих студентами на 

попередньому етапі професійного навчання. 

 

11 ТЕРМІНИ ЗАСВОЄННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРОГРАМИ 

________________________________________________________ 
код і назва напряму 

11.1 Термін засвоєння ОПП підготовки бакалавра за очною формою 

навчання складає 4 роки (208 тижнів), у тому числі: 

теоретичне навчання, включаючи науково-дослідну роботу студентів, 

практикуми та лабораторні роботи ________ тижнів; 

практики (перелічуються конкретні види практик і кількість тижнів, 

що відводиться на їх проведення) не менш ____ тижнів; 

екзаменаційні сесії ____ тижнів; 

підсумкова державна атестація (включаючи підготовку до державного 

іспиту, якщо він передбачається ОПП, та захист випускної роботи) не менше 

___ тижнів; 

канікули – не менше ___ тижнів (включаючи 8 тижнів післядипломної 

відпустки для випускників, що продовжуватимуть навчання на 5 курсі). 

11.2 Для осіб, що мають повну загальну середню освіту, терміни 

засвоєння ОПП підготовки бакалавра за заочною формою навчання 

збільшуються вищим навчальним закладом до одного року відносно 

нормативного терміну, встановленому у розділі 1 даного ДСВО. 

11.3 Тижневе навантаження студента не повинно перевищувати 36 годин 

на тиждень (1 кредит), включаючи всі види його аудиторної та самостійної 

роботи. 

11.4 Обсяг аудиторних занять студента за очною формою навчання не 

повинен перевищувати у середньому за період теоретичного навчання 30 годин 

на тиждень (сюди не входять обов’язкові практичні заняття з фізичної 

культури). 

11.5 За заочною формою навчання студенту повинна бути забезпечена 

можливість занять з викладачем не менш 162 год. на рік. 
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11.6 Загальний обсяг канікулярного часу у навчальному році повинен 

складати не менше 8 тижнів, у тому числі не менше двох тижнів у зимовий 

період. 

 

12 ВИМОГИ ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

____________________________________________________________ 
указується, що реалізація ОПП підготовки бакалавра повинна забезпечуватися педагогічними 

кадрами, які мають, як правило, базову освіту за дисципліною, що викладається, систематично 

займаються науковою та/або науково-методичною роботою; викладачі спеціальних дисциплін, 

як правило, повинні мати вчений ступінь і/або досвід діяльності у відповідній професіональній сфері; 

нормативи та вимоги щодо оцінки кадрового забезпечення навчального процесу 

визначаються "Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти", затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України 24.12.2003 № 847 

і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року № 75/8674 

 

13 ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

____________________________________________________________ 
надаються перелік лабораторно-практичних робіт і необхідна інформаційна база, що забезпечує 

підготовку висококваліфікованого фахівця, у тому числі перелік професійно важливих 

журналів, реферативних журналів, науково-технічної літератури;  указівки щодо наявності 

інформаційних баз і доступа до різних мережевих джерел інформації. Реалізація ОПП  

підготовки бакалавра повинна забезпечуватися доступом кожного студента до бібліотечних фондів і 

баз даних, відповідних за змістом повному переліку дисциплін ОПП, наявністю  

методичних посібників і рекомендацій по всіх дисциплінах і по всіх видах занять – практикумам, 

курсовому та дипломному проектуванню, практикам, а також наочним приладдям,  

мультимедійними, аудіо-, відеоматеріалами. Нормативи та вимоги щодо оцінки навчально- 

методичного забезпечення навчального процесу визначаються "Ліцензійними умовами 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти", затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України 24.12.2003 № 847 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції 

України 19 січня 2004 року № 75/8674 

 

14 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

___________________________________________________________ 
указується, що ВНЗ, яке реалізує ОПП підготовки бакалавра, має у своєму 

розпорядженні матеріально-технічну базу, що відповідає чинним санітарно-технічним 

нормам, і забезпечує проведення всіх видів занять і науково-дослідної роботи 

студентів, передбачених навчальними планом. Нормативи та вимоги щодо оцінки 

матеріально-технічного забезпечення навчального процесу визначаються "Ліцензійними 

умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти", затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України 24.12.2003 № 847 і зареєстрованими в Міністерстві 

юстиції України 19 січня 2004 року № 75/8674 

 

15 ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИК 

___________________________________________________________ 
визначаються Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, 

затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8квітня 1993 р. № 93 
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16 ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ЗА 

НАПРЯМОМ 

____________________________________________________ 
код і назва напряму 

16.1 Вимоги до професійної підготовленості бакалавра  

Бакалавр повинен вміти вирішувати задачі, що відповідають його 

кваліфікації________________________________________________________ 
указуються вимоги до умінь в операційній формі, які дозволяють перевірити з урахуванням 

результатів підсумкової атестації випускників відповідність виконання професійних задач  

кваліфікаційним вимогам, зазначеним у розділі 5 

16.2 Вимоги до підсумкової державної атестації бакалавра 

Підсумкова державна атестація бакалавра здійснюється у формі захисту 

випускної роботи і/або складання державного іспиту, що дозволяє виявити його 

теоретичну підготовку до рішення професійних задач. 

Вимоги до випускної роботи бакалавра та державного іспиту 

____________________________________________________________ 
зміст п.16.2 викладається згідно з пропозиціями Науково-методичної комісії за відповідною галуззю 

знань Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


