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6.6. Перегляд освітньо-професійних програм  

Перегляд освітньо-професійних програм з метою їх удосконалення 

здійснюється у формах оновлення або модернізації. Освітньо-професійна 

програма може щорічно оновлюватися в частині усіх компонентів, крім місії 

(цілей) і програмних навчальних результатів.   

Підставою для оновлення ОПП можуть бути:   
- ініціатива і пропозиції гаранта освітньо-професійної програми та/або 

академічної ради і/або педагогічних працівників, які її реалізують;   

- результати оцінювання якості;   

- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і/або інших 

ресурсних умов реалізації освітньо-професійної програми.   

 Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОПП 

(навчальному плані, матрицях, робочих програмах навчальних дисциплін, 

програмах практик і т.п.).   

Навчальні плани підлягають моніторингу та періодичному перегляду (не 

рідше одного разу за повний курс навчання за освітньою програмою).   

Підставою для розробки нових навчальних планів є:   

- затвердження  Кабінетом  Міністрів  України  нового 

 переліку спеціальностей або внесення змін до чинного переліку;   

- затвердження нових стандартів фахової передвищої освіти;   

- внесення змін до циклу дисциплін гуманітарної та соціально-

економічної підготовки (за рішенням Міністерства освіти і науки України або 

педагогічної ради Коледжу);   

- внесення змін до дисциплін циклу самостійного вибору здобувачів 

фахової передвищої освіти (за рішенням педагогічної ради коледжу).   

 Модернізація освітньо-професійної програми має на меті більш значну зміну 

в її змісті та умовах реалізації, ніж при плановому оновленні, і може стосуватися 

також мети (місії), програмних навчальних результатів. Зміна виду освітньо-

професійної програми також відноситься до удосконалення.   

Модернізація ОПП може проводитися з:   
- ініціативи керівництва коледжу у разі незадовільних висновків про її 

якість в результаті самоаналізу або аналізу динаміки набору здобувачів фахової 

передвищої освіти;   

- ініціативи гаранта освітньо-професійної програми за відсутності 

набору вступників на навчання;   

- ініціативи проектної групи з метою врахування змін, що відбулися в 

професійному полі, в яких реалізується ОПП, а також змін ринку освітніх послуг 

або ринку праці.   

- наявності висновків про недостатньо високу якість за результатами 

різних процедур оцінки якості ОПП;   

Бажано залучення до модернізації освітньо-професійних програм 

представників роботодавців, зовнішніх відносно ОПП експертів (як з професійної 

спільноти Коледжу, так і незалежних). Модернізована освітньо-професійна 



програма разом з обґрунтуванням внесених до неї змін має пройти затвердження 

в установленому порядку.   

Повторне затвердження освітньо-професійних програм відбувається з 

ініціативи проєктної групи або відділення, що реалізує ОПП, у разі її значного 

оновлення. Значним вважається оновлення складу ОПП (складу дисциплін, 

практик та їх обсягу в кредитах ЄКТС) більше ніж на 50 %.   

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


