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І. ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

1.1. Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Вказується ступінь вищої освіти та повна назва кваліфікації мовою 

оригіналу, які присуджуються на основі успішного завершення даної 

освітньої програми. Кваліфікація визначається згідно зі статтею 5 Закону 

України «Про вищу освіту» і складається з інформації про здобутий 

особою ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію (за 

наявністю) 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Приклад: 

«Фінансово-економічна безпека та ризик-менеджмент» 

«Право (поліцейські)» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Тип диплому – одиничний, подвійний, спільний. (див. Закон України 

«Про вищу освіту» ст. 7) Обсяг вказується в кредитах ЄКТС Приклад: 

Диплом магістра, одиничний, кредитів ЄКТС – 90 

Диплом бакалавра, одиничний, кредитів ЄКТС – 240 

Наявність 

акредитації 

Подається інформація про акредитацію освітньої програми (або 

спеціальності, згідно з наказом МОН від 30.10.2017 № 1432) 

Вказується: 

назва організації, яка надала сертифікат; 

період акредитації та термін дії сертифікату. 

 

Приклад: Міністерство освіти і науки України, 10 років, 01.07.2027 

Сертифікат НД-ІІ № 0484643 

Див. сертифікат про акредитацію освітньої програми / спеціальності 

Рівень 

Приклад: 

НРК України - 7 рівень / перший (бакалаврський) рівень або 

НРК України - 8 рівень / другий (магістерський) рівень або 

НРК України - 9 рівень / третій (освітньо-науковий) рівень 

Передумови 

Вимоги щодо попередньої освіти. Чи можливий вступ з освітою за іншою 

спеціальністю/освітньою програмою. За необхідності вказується, що 

обмежує перехід на дану освітню програму. 

Приклади: 

Наявність повної загальної середньої освіти. 

Вимоги до вступу визначаються правилами прийому на здобуття ОС 

бакалавра. 

або 

Наявність 7 рівня освіти НРК (першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти). Вимоги до вступу визначаються правилами прийому на здобуття 

ОС магістр. 

Мова(и) 

викладання 

Українська мова 

В окремих випадках (за заявами студентів) можливе викладання 

англійською мовою. 

Термін дії 

освітньої 

програми 

Вказується термін дії освітньої програми до її наступного планового 

оновлення. Цей термін не може перевищувати періоду акредитації. Кожні 

2-3 роки за результатами аналізу якості освіти і опитувань здобувачів 

вищої освіти, працедавців, Гарантом освітньої програми здійснюються 

доповнення, оновлення за відповідними процедурами. 



 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в Інформаційному 

пакеті 

1.2. Мета освітньої програми 

Коротко (одне-два речення) описується ціль освітньої програми (див. стандарт вищої освіти 

зі спеціальності). Як корелюється надана інформація зі стратегією розвитку Університету? 

Чи забезпечують ресурси Університету заявленим цілям, чи враховані позиції стейкхолдерів 

тощо. 

Чи є аналоги у інших закладах вищої освіти (унікальність заявленої освітньої програми)? 1.3. Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна / освітньо-наукова 

Відповідно до МСКО освітньо-професійна програма може мати академічну 

або прикладну орієнтацію. Доцільно коротко охарактеризувати наукову 

орієнтацію та професійні акценти 

Основний фокус 

освітньої 

програми 

Чи має галузевий 

контекст чи 

тенденції 

розвитку 

спеціальності? 

Загальна / спеціальна освіта в галузі / предметній області / 

спеціальності.  

Ключові слова, специфіка, унікальність програми, позиції потенціальних 

стейкхолдерів, чи передбачені досягнення в контексті підвищення якості 

підготовки фахівців з вищою освітою. 

Особливості 

програми 

Сучасний стан розвитку науки? Ринок праці? 

Наприклад: обов’язковий семестр міжнародної мобільності; реалізується 

англійською мовою; вимагає спеціальної підготовки та організації 

практичної складової тощо. 

Також можуть вказуватися узгодженість даної освітньої програми із 

програмами іноземних країн, експериментальний характер освітньої 

програми та інші особливості, які надає Закон України “Про вищу освіту” 

в контексті академічної автономії (ст. 27, 32) 

1.4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Коротко вказуються види економічної діяльності, професійні назви робіт 

(ДК 003:2010) 

Подальше 

навчання 

Вказуються можливості для продовження навчання на вищому рівні, за 

іншими освітніми програмами цієї або іншої спеціальності. 

  



 

1.5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Коротко (до 3-х рядків) описуються основні підходи, методи та 

технології, які використовуються в даній програмі. 

Наприклад: студентсько-центроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, навчання через практичну складову 

тощо. Використання технологій дистанційного навчання. Детальне 

ознайомлення здобувачів із специфікою професійної діяльності 

 

 

Оцінювання 

Наприклад: поточний та підсумковий контроль: письмовий та/або усний 

екзамен, практика, есе, презентації, проектна робота тощо. У кожному 

силабусі та робочій навчальні програмі дисципліни визначені критерії, 

порядок і норми з оцінювання рівня досягнутих знань та отриманих 

навичок. 

 
1.6. Програмні компетентності 

 

 

 Інтегральна 

компетентність 

Формулюється з відповідного стандарту вищої освіти шляхом 

конкретизації інтегральної компетентності в контексті особливостей та 

специфіки даної освітньої програми. (див. ст. 36, п. 9-11 Закону України 

«Про освіту») 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 Компетентності, визначені стандартом вищої освіти спеціальності та, 

за наявності, в професійному стандарті; 

 Компетентності, що визначені Університетом. 

Із врахуванням особливостей та специфіки конкретної освітньої 

програми можна вибирати додаткові із переліку загальних 

компетентностей проекту Тюнінг або формулювати особисто 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

Компетентності, визначені стандартом вищої освіти спеціальності та в 

професійному стандарті (за наявності). 

Якщо стандарт вищої освіти відсутній, необхідно орієнтуватися за 

описом відповідного кваліфікаційного рівня (ст. 36, п. 9-11 Закону 

України про освіту). 

Можна корегувати зміст зазначених в стандарті компетентностей під 

завдання проектної ОП, не порушуючи при цьому ідею призначення 

компетентностей. Необхідно формулювати декілька додаткових 

(авторських). 

 

  



 

1.7. Програмні результати навчання (ПРН) 

 
Внести: 

- програмні результати навчання, що визначені стандартом вищої 

освіти спеціальності (стандарт визначає нормативний зміст підготовки 

- 15-20 узагальнених результатів навчання, які корелюються з 

програмними компетентностями) та, за наявності, професійним 

стандартом; 

- програмні результати навчання, визначені розробником (як правило, 

не більше 5), що визначені фокусом програми та сприяють 

формуванню певних компетентностей. 

Програмні результати навчання слід формувати в активній формі із 

урахуванням різних рівнів складності у когнітивній сфері (таксономія 

Блума), а також в афективній та психомоторній сферах. Можна 

класифікувати програмні результати навчання за схемою: Знання та 

розуміння, Застосування знань та розумінь. Формування суджень. 

(див. наказ МОН від 01.06.16 №600 (розділ V Стандарту вищої 

освіти), Додаток до диплому) 

1.8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики кадрового забезпечення, 

включаючи можливу участь закордонних фахівців, представників 

правоохоронних органів, організацій / підприємств /установ 

відповідної галузі. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики матеріально-технічного 

забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

1.9. Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну мобільність, 

про подвійне дипломування, про зарахування кредитів, що здобуті в 

інших ЗВО 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну академічну 

мобільність, про подвійне дипломування тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Умови та особливості освітньої програми в контексті навчання 

іноземних громадян 

 

   

 

 

 

 

 



 

ІІ. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 
 

Код 

навчальної 

дисципліни 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти (ОК) 

Загальна підготовка (ЗП) 

ЗП 001    

ЗП 002    

ЗП 003    

Професійна підготовка (ПП) 

ПП 001    

ПП 002    

ПП 003    

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 

Вибіркові компоненти 

Загальна підготовка (ЗВК) 

ЗВК 001    

ЗВК 002    

Професійна підготовка (ЗВК) 

ЗВК 001    

ЗВК 002    

Загальний обсяг вибіркових компонент: 

Загальний обсяг освітньої програми: 

 

На підставі інформації наведеної у таблиці необхідно навести 

співвідношення обсягів обов’язкових і вибіркових компонентів за прикладом, 

що наданий нижче. Для організації освітнього процесу складається 

навчальний план, який розділяє всі компоненти таким чином: 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА (ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ): 

– цикл загальної підготовки; 

– цикл професійної підготовки. 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА (ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ): 

– цикл загальної підготовки; 

– цикл професійної підготовки. 

 

Тобто, насамперед треба визначитися з орієнтовним обсягом (в кредитах 

ЄКТС) кожної складової майбутнього навчального плану. Відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» (ст. 62, п.15) дисципліни за вибором 

здобувачів вищої освіти (вибіркові компоненти) в освітній програмі і 

навчальному плані повинні становити не менш як 25% загальної кількості 

кредитів ЄКТС, передбачених для певного рівня вищої освіти. Для освітньої 

програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти обсяг вибіркових 

навчальних дисциплін має становити 60 кредитів ЄКТС. Вибіркові 

компоненти (дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти) мають бути в 



 

обох циклах (загальної та професійної підготовки) навчального плану, 

оскільки саме вони формують унікальний зміст освітньої програми. 
 

Ступінь вищої освіти 

Загальний обсяг 

освітньої 

програми,  

кредити ЄКТС 

Обсяг компонентів за вибором здобувачів вищої 

освіти 

Всього Цикл загальної 

підготовки 

Цикл професійної 

підготовки 

1-ий (бакалаврський) 240 60 15 45 

2-ий (магістерський) 90 24  24 

3-ій (науковий) 30-60 7-15  7-15 

 

Обов’язкові освітні компоненти (нормативні навчальні дисципліни та 

дисципліни за вибором Університету) мають в сукупності сприяти 

досягненню певних результатів навчання, що відображено у відповідній 

матриці освітньої програми. 

Якщо певні результати навчання забезпечуються суто за рахунок 

дисциплін вільного вибору здобувача вищої освіти – це є недоліком програми. 

Рекомендований обсяг вибіркової компоненти в межах 3-4 кредити. 

Можна пропонувати вибіркову компоненту незалежно від спеціальності, 

дисципліни з інших освітніх програм, що є важливим для особливого розвитку 

здобувача вищої освіти. 

В освітній програмі можна перелічити вибіркові компоненти до циклу 

загальної та або/професійної підготовки за так званим «пакетним принципом». 

У такому випадку здобувачеві вищої освіти надається право вибору окремої 

компоненти з запропонованих декількох найменувань (пакет), тотожних за 

призначенням, обсягом і формою підсумкового оцінювання рівня знань. Друга 

форма - minor, тобто блоку освітніх компонентів, що забезпечує формування 

ідентичних компетентностей, здобуття певних РН, але формують філософію 

знань в іншій сфері обслуговування, обстеження, особливості конструкції і т. 

ін. 

Наприклад, пропонується вибір компонент із запропонованих позицій: 

 

Назва освітньої компоненти 
Семестр 

викладання 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Пакет ЗП ЗВО 2 (3 дисципліни) 2  9,0 

Ефективна комунікація 2 залік 3,0 

Соціологія 2 залік 3,0 

Основи теорії гендеру 2 залік 3,0 

Міжкультурна компетентність юриста 

(англійською мовою) 

2 
залік 3,0 

Етика та естетика 2 залік 3,0 

Мистецтво презентації 2 залік 3,0 

Пакет ЗП ЗВО 3 (1 дисципліна) 3  3,0 

Основи економiчної теорiї 3 залік 3,0 

Основи економіки та підприємництва 3 залік 3,0 

 



 

2.2 Структурно-логічна схема освітньої програми 

 

Короткий опис логічної послідовності навчальної діяльності здобувачів 

вищої освіти за освітньою програмою. Рекомендується представляти у 

вигляді графа.  

Таблиця  

Послідовність навчальної діяльності 

 
 

Курс Семестр Позначення освітніх компонентів  

1 

1 
ЗП 001, ЗП 002, ЗП 003, ЗП 004, ЗП 005, ЗП 006, ПП 001, ПП 002, ПП 

ЗО 01, ПП ЗО 02, ПП ЗО 03 

2 
ЗП 004, ЗП 007, ПП 001, ПП 003, ПП 004, ПП ЗО 02, ПП ЗО 02, ЗП 

ЗВО 001, ЗП ЗВО 002, ЗП ЗВО 006 

2 
3  

4  

3 
5  

6  

 
 

2.3. Розподіл змісту освітньої програми за групами компонентів та 

циклами підготовки 
 

Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти 

(кредитів / %) 
обов’язкові 

компоненти 
вибіркові 

компоненти 
Разом за весь 

термін навчання 
Цикл загальної підготовки 31 / 13 15 / 6 46 / 19 

Цикл професійної підготовки 149 / 62 45 / 19 194 / 81 

Разом за весь термін навчання 180 / 75 60 / 25 240/100 

 

3. Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти 

 

Подається інформація про види (форми) підсумкової атестації та 

документи, які отримує випускник на основі її успішного проходження. 

 

Приклад: 

Після завершення теоретичної та практичної частини навчання з метою 

встановлення відповідності засвоєних випускниками рівня та обсягу знань, 

умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти 

екзаменаційною комісією проводиться підсумкова атестація. Атестація 

здійснюється відкрито і гласно. Форма та терміни проведення атестації 

(екзамени з окремих дисциплін, комплексні екзамени) визначається 

навчальним планом. 

Атестація здобувачів вищої освіти, які навчалися за освітньою 

програмою «Право (поліцейські)» спеціальності 081 Право здійснюється на 

підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок випускників у формі 

атестаційних екзаменів з навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», 

«Кримінальне право», «Спеціальна фізична підготовка», «Іноземна мова» та 

комплексного іспиту з дисциплін прикладної орієнтації «Профілактична 



 

діяльність Національної поліції», «Адміністративна відповідальність та 

провадження у справах про адміністративні правопорушення», 

«Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції». 

Кваліфікація «бакалавр права» присвоюється атестаційною комісією. 

або 

Після завершення теоретичної та практичної частини навчання з метою 

встановлення відповідності засвоєних випускниками рівня та обсягу знань, 

умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти 

екзаменаційною комісією проводиться підсумкова атестація. Атестація 

здійснюється відкрито і гласно. Форма та терміни проведення атестації 

(екзамени з окремих дисциплін, комплексні екзамени) визначається 

навчальним планом. 

Атестація випускників освітньої програми «Психологія» спеціальності 

053 Психологія проводиться у формі атестаційного комплексного іспиту з 

дисциплін прикладної орієнтації та захисту кваліфікаційної роботи. 

Підсумкова атестація завершується видачею документу встановленого зразка 

про присудження ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації «бакалавр 

психології». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньої програми 

 ЗП 001 ЗП 002 … ПП 001 ПП 002 … ЗВК 001 ЗВК 002 … ЗВК n 

ЗК 1 * *  * *  * *  * 

ЗК 2  *   *  *   * 

ЗК 3 * *  * *   *   

… * * * * * * * * * * 

ФК 1 *   * *  *   * 

ФК 2  *  *    *  * 

ФК 3    *   *   * 

 

ЗК - загальні компетентності 

ФК - фахові компетентності (в деяких стандартах СК) 

Звернути увагу на використання всіх освітніх компонент у формуванні 

компетентностей. Неприпустимим є використання однієї або двох освітніх 

компонент для досягнення однієї компетентності та навпаки. Такі випадки є 

недоліком освітньої програми. Аналогічні поради до складання матриці 

забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами освітньої програми. Потрібно уважно аналізувати призначення 

(вибір) освітніх компонентів можлива їх заміна (відхід від традиційного 

набору ОК, внесення змін до ОП). 

 

 

 

 

 

 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 

 

 ЗП 001 ЗП 002 … ПП 001 ПП 002 … ЗВК 001 ЗВК 002 ЗВК 003 

ПРН 1 * * * * * * * * * 

ПРН 2 *      * * * 

ПРН 3  * * * * *    

… *  *  *  * *  

ПРН k  *  *  * *  * 

 

 

 

Начальник  

навчально-методичного відділу     Олена АКІМОВА 
 

 


