




Додаток 1 
 

№ 
з/п 

Назва 
галузі знань 

Назва спеціальності Назва освітньої програми Рівень вищої 
освіти 

ІD- освітньої 
програми   

в ЄДЕБО * 

Контингент 
студентів на 

ОП 

1.       
2.       
3.       

 
*Інформація щодо ІD-освітньої програми в Єдиній державній електронній базі з питань освіти України надається 

студентським відділом Навчально методичного центру (к.137). 



 

Додаток 2 
Список учасників групи забезпечення  

 
Освітньої програми _____________________________ 
Спеціальності __________________________________ 
Факультету ___________________________________ 

 
 

№ п\п Прізвище, ім’я, по батькові 
(повністю) 

Член групи 
забезпечення 

Посада із 
зазначенням 
наукового ступеня, 
вченого звання, 
(штат/сумісник) 

1.   Гарант   
2.   Член  
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
Гарант освітньої програми       ПІБ 
 
Декан Факультету        ПІБ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 3 
Графік  

проведення семінарів (вебінарів) з удосконалення (оновлення) освітніх програм 
 

№ 
з/п 

Факультет Час проведення Місце проведення 

01  лютого 2021 р. 
1. Факультет природничо-географічної 

освіти та екології 
13.00-14.00 Центральний корпус, 

231 ауд. 
2. Фізико-математичний факультет 14.00-15.00 Центральний корпус, 

231 ауд. 
02 лютого 2021 р. 

3. Факультет інформатики 13.00-14.00 Центральний корпус, 
231 ауд. 

4. Історичний факультет 14.00-15.00 Центральний корпус, 
231 ауд. 

03 лютого 2021 р. 
5. Факультет спеціальної та інклюзивної 

освіти 
13.00-14.00 Центральний корпус, 

231 ауд. 
6. Факультет іноземної філології  14.00-15.00 Центральний корпус, 

231 ауд. 
04 лютого 2021 р. 

7. Факультет української філології та 
літературної творчості імені Андрія 
Малишка 

13.00-14.00 Центральний корпус, 
231 ауд. 

8. Факультет  філософії та 
суспільствознавства  

14.00-15.00 Центральний корпус, 
231 ауд. 

05 лютого 2021 р. 
9. Інженерно-педагогічний факультет 13.00-14.00 Центральний корпус, 

231 ауд. 
10. Факультет соціально-економічної 

освіти 
14.00-15.00 Центральний корпус, 

231 ауд. 
08 лютого 2021 р. 

11. Факультет  менеджменту освіти та 
науки 

13.00-14.00 Центральний корпус, 
231 ауд. 

12. Факультет педагогіки та психології  14.00-15.00 Центральний корпус, 
231 ауд. 

09 лютого 2021 р. 
13. Факультет  політології та права 13.00-14.00 Центральний корпус, 

231 ауд. 
14. Факультет мистецтв імені Анатолія 

Авдієвського 
14.00-15.00 Центральний корпус, 

231 ауд. 
10 лютого 2021 р. 

15. Факультет фізичного виховання, 
спорту та здоров’я 

13.00-14.00 Центральний корпус, 
231 ауд. 

16. Факультет  психології 14.00-15.00 Центральний корпус, 
231 ауд. 

 
Начальник Навчально-методичного центру      І. С. Маркусь 



 
Додаток 4 

 
 

Вимоги до освітніх програм 
 

Освітня програма:  
 

- відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності згідно 
зі стандартами вищої освіти; 

- перспективна на ринку праці (відповідає інтересам стейкголдерів);  
- унікальна у порівнянні з вітчизняними та іноземними аналогами; 
- забезпечує якісну освітню теоретичну і практичну підготовку 

здобувачів освіти (НПП за ОП мають відповідати п. 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності; також потрібно чітко 
умотивувати добір конкретного НПП для викладання кожної 
навчальної дисципліни; ОП дозволяє формувати індивідуальну освітню 
траєкторію, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої 
освіти навчальних дисциплін; дає можливість здобувачам вищої 
освіти набувати соціальні навички (soft skills)); 

- містить чітку структурно-логічну схему освітніх компонентів; 
- передбачає міжнародну академічну мобільність студентів та 

викладачів; 
- представлена на сайті факультету/кафедри (у тому числі анотації усіх 

вибіркових освітніх компонентів за ОП, навчальні плани, робочі 
програми та/або силабуси навчальних дисциплін, повні наукові профілі 
усіх НПП 
 

 




