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ВСТУП 
Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про 

вищу освіту» освітня (освітньо-професійна чи освітньо-кваліфікаційна) програма – 

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти. 

Призначення освітньої програми здобувача вищої освіти ступеня молодший 

спеціаліст – передбачає здобуття особою загальнокультурної та професійно 

орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх 

практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для 

первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності. (п. 1 ст. 5 Закону 

України «Про вищу освіту»). 

Освітня програма використовується під час : 

- ліцензування освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за 

спеціальністю; 

- розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик; 

- розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

- професійної орієнтації здобувачів фаху. 

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», та 

Національної рамки кваліфікацій і встановлює: 

- вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів; 

- обсяг програми та його розподіл за нормативною та вибірковою частинами; 

- термін навчання студентів; 

- результати навчання, що очікуються; 

- загальні вимоги до програм навчальних дисциплін; 

- загальні вимоги до засобів діагностики; 

- загальні вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

- перелік дисциплін і послідовність їх вивчення. 

Освітня програма використовується для: 

- складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

- формування індивідуальних планів студентів; 

- формування програм навчальних дисциплін, практичної підготовки; 

- ліцензування освітньої програми; 

- внутрішнього контролю якості підготовки фахівців; 

- атестації здобувачів вищої освіти. 

Користувачі освітньої програми: 

- здобувачі вищої освіти, які навчаються у Відокремленому структурному 

підрозділі «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» (далі – Коледж); 

- викладачі Коледжу, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів 

спеціальності 193 Геодезія та землеустрій; 

- Екзаменаційна комісія зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій; 

- Приймальна комісія Коледжу. 

Освітня програма поширюється на циклові комісії Коледжу, що здійснюють 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня молодший спеціаліст спеціальності 193 

Геодезія та землеустрій. 

  



1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів: 

2.1. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика молодшого спеціаліста спеціальності 5.08010102 

«Землевпорядкування» напряму підготовки 6.080101 ―Геодезія, картографія та 

землеустрій‖. Київ – 2013. 

2.2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості 

Верховної Ради. – 2014. – № 37, 38. 

2.3. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. 

2.4. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 

26.04.2015 № 266. 

При розробці освітньої програми використано: розробка стандартів вищої 

освіти. Методичні рекомендації. / Авт.: В. М. Захарченко, В. І. Луговий, 

Ю. М. Рашкевич, З. В. Дудар та ін. / Схвалено сектором вищої освіти Науково-

методичної Ради Міністерство освіти і науки України, протокол від 2903.2016 

№ 3. 

 

2. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

В освітній  програмі терміни вживаються в такому значенні: 

Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет 

відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконати вимоги 

стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання. 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти. 

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС (частина 

перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 



Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному 

закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації. 

Знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні). 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що 

особа досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими 

стандартами (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Освітня кваліфікація – кваліфікація, що присуджується вищими 

навчальними закладами на основі стандартів вищої освіти. 

Кваліфікаційна робота — це навчально-наукова робота, яка може 

передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для 

встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання 

(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти.  

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня (пункт третій Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341). 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України 

«Про вищу освіту»). 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша статті 1 Закону 

України «Про вищу освіту»). 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної 

рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

23 листопада 2011 р. № 1341). 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь 

та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості. 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, 

що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 



цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а 

також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти (частина перша статті 1 

Закону України «Про вищу освіту»). 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти (частина перша статті 1 Закону України «Про 

вищу освіту»). 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу 

освіту»). 
 

3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рівень вищої 

освіти 

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

Ступінь вищої 

освіти 

Молодший спеціаліст 

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво  

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій 

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

Немає 

Освітня 

кваліфікація  

 Молодший спеціаліст з геодезії та землеустрою, 

спеціалізація «Землевпорядкування» 

Кваліфікація 

в дипломі 

 Молодший спеціаліст з геодезії та землеустрою, 

спеціалізація «Землевпорядкування» 

Опис 

предметної 

області  

Сучасні методи та технології розробки проектів 

організації територій і угідь, розробки проектів відведення 

земель для державних та громадських потреб, контролю за 

використанням та охороною земель, моніторинг земель, 

топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні та 

будівництві, ґрунтові та геоботанічні вишукування, 

кадастрові зйомки, оцінка земель, встановлення та 

відновлення меж на місцевості. Формуються ґрунтовні знання 

та практичні навики з наземних знімань територій з 

використанням теодолітів, нівелірів, тахеометрів, 

електронних тахеометрів,  супутникових систем, 

виготовлення планово-картографічних матеріалів. 

Концептуальна основа діяльності визначається 

необхідністю розвитку наукового та освітнього напрямів, що 

орієнтовані на підготовку висококваліфікованих фахівців з 



геодезії та землеустрою за спеціальністю 193 Геодезія та 

землеустрій, здатних забезпечити ефективне використання 

сучасних методів і технологій галузі для діяльності 

відповідних підприємств і організацій з метою розвитку їх 

конкурентоздатності.  

Академічні 

права 

випускників 

Можливість продовження освіти за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти. 

 

4. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

Особа має право здобувати ступінь молодшого спеціаліста за умови 

наявності в неї повної загальної середньої освіти. Абітурієнти повинні мати 

державний документ про освіту встановленого зразка. 

 
 

5. ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТА ТЕРМІН НАВЧАННЯ 

Обсяг освітньої програми становить 216 кредитів ЄКТС. Обсяг 

обов’язкових дисциплін становить 151,2 кредитів ЄКТС (70 %). Обсяг 

вибіркових дисциплін (у т.ч. практичної підготовки) – 64,8 кредитів ЄКТС (30 

%). 

Термін навчання за денною формою – 2 роки 10 місяців на базі повної 

загальної середньої освіти. 

 
 

6. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній 

галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає застосування положень і методів відповідної науки і 

характеризується певною невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

Базові знання вітчизняної історії, розуміння причинно-

наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності. 

Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що 

сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, 

схильності до естетичних цінностей, знання вітчизняної історії, 

економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків 

розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній 

і соціальній діяльності. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово 

Здатність спілкуватися іноземною мовою 

Базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, 

необхідному для володіння математичним апаратом відповідної 



галузі знань 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій, в тому числі спеціалізованих землевпорядних та 

геодезичних програмних комплексів. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

Уміння працювати у колективі та команді 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних та 

культурних груп різного рівня 

Розуміння основних економічних законів суспільства та сфери 

управління сільсько-господарським виробництом, землеустроєм. 

Базові знання фундаментальних розділів базових природничих 

наук базових наук, здатність організовувати роботи в галузі 

сільського росподарства 

Розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу 

життя. 

Здатність до застосування Державних та галузевих стандартів 

при розробці землевпорядної документації. 

Навики здійснення безпечної діяльності та охорони 

навколишнього середовища 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

Здатність виконувати креслення, елементи графіки, складати та 

оформляти планово-картографічні матеріали на паперових та 

електронних носіях. 

Здатність виконувати топографо-геодезичні роботи з метою 

одержання планово-картографічного матеріалу для цілей 

землеустрою, земельного кадастру, гідрографії, будівництва та 

промисловості. 

Здатність використовувати професійно-орієнтовані знання з 

математичної обробки результатів польових вимірювань, при 

визначенні площ та складанні експлікацій. 

Розуміння структури, мети та призначення землевпорядної 

служби України. 

Здатність виконувати проектування та здійснення заходів для 

боротьби з всіма видами ерозії грунтів. 

Здатність встановлення і відновлення меж землекористувань та 

перенесення проектів землеустрою в натуру, геодезичних робіт 

при інвентаризації (кадастрових зйомках) та приватизації 

земельних ділянок, використовувати матеріали аерофотозйомки 

при встановленні і відновленні меж землекористувань, при 

коректуванні планів, перенесенні проектів в натуру та 

проведенні кадастрових робіт. 

Здатність вести діловодство в галузі землевпорядкування згідно 

встановлених вимог. 

Здатність виконувати проекти землеустрою та технічну 

документацію щодо відведення земельних ділянок в разі 

подання, передачі, вилучення (викупу), відчуження земельних 



ділянок та всіх інших робіт згідно Закону України «Про 

землеустрій»  

Здатність застосовувати знання з земельного права, земельних 

правовідносин з метою забезпечення права власності та 

користування землею і здійснювати операції з нерухомістю. 

Здатність використовувати земельне законодавство з метою 

вирішення земельних спорів та юридичних оформлень 

землевпорядної документації. 

 

Здатність застосовувати теоретичні знання і практичні навички в 

реалізації компетенції державних органів у галузі ведення 

державного земельного кадастру та реєстрації земель. 

Здатність виконувати складові частини земельного кадастру, а 

саме: реєстрацію землекористувань, кадастрове зонування, 

кадастрові зйомки, ведення кадастрової книги, бонітування 

ґрунтів, облік земель, економічну і грошову оцінку. 

Здатність здійснювати державний контроль за використанням і 

охороною земель та їх моніторинг, складати необхідну 

документацію та вести звітність. 

Володіти законодавчою базою про охорону праці з метою 

проведення різних видів інструктажу з охорони праці, 

організовувати польові і камеральні роботи з дотриманням вимог 

техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії. 

Володіти знаннями з історії земельних відносин України та світу, 

аналізувати переваги і недоліки систем землевпорядкування та 

власності на землю в різних країнах та історичних періодах. 

Здатність застосовувати законодавчу базу про Державне 

управління земельним фондом, його суть і завдання. 

Здатність визначати нормативну та експертну грошову оцінку 

земель і нерухомості. 

Здатність регулювання земельних відносин в межах сільських 

(міських) рад базового рівня в.т.ч. (об’єднаних територіальних 

громад). 

Здатність планувати та проектувати розвиток сільських 

населених пунктів та об’єднаних територіальних громад. 

Здатність проведення картографічних робіт для цілей 

землеустрою, земельного кадастру та будівництва. 

Здатність використовувати планово-картографічні матеріали та 

вносити зміни до них. 

Здатність проводити облік земель на рівні сільського населеного 

пункту та в складі проектної групи – об’єднаної територіальної 

громади. 

Здатність вести роботу в автоматизованій системі державного 

земельного кадастру, здійснювати інформаційну взаємодію між 

кадастрами та інформаційними системами. 

Здатність виконувати теодолітну, нівелірну, тахеометричну, 



мензульну, комбіновану зйомку місцевості, використовувати 

супутникові системи, автоматизовані способи зйомки території, 

оформлювати та використовувати результати знімань згідно 

вимог державних стандартів та земельного законодавства 

України. 

Здатність розробляти технічну документацію щодо проектування 

доріг місцевого значення. 

 

 

7. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Здобувач вищої освіти після успішного завершення освітньої програми 

має продемонструвати заплановані знання, уміння і навички: 

 

- Уміння аналізувати й оцінювати явище політичного розвитку українського 

суспільства в контексті світової історії, застосовувати здобуті знання для 

прогнозування суспільних процесів. 

- Уміння правильно використовувати мовні засоби залежно від сфери й мети 

спілкування, складати ділові папери. 

- Уміння аналізувати складні явища суспільного життя, пов’язувати загально 

філософські проблеми з вирішенням завдань економічної теорії і практики. 

- Володіння основними термінами та поняттями культурології та соціології 

на рівні відтворення, тлумачення й використання в повсякденному житті. 

- Уміння користуватися нормативно-правовими актами. 

- Практичне володіння іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленої 

професійними потребами; користування усним мовленням у межах 

побутової, суспільно – політичної та фахової тематики; уміння перекладати 

з іноземної мови на рідну текстів загально-економічного характеру. 

- Уміння продемонструвати знання та розуміння основ ведення та 

управління бізнесом в агропромисловому комплексі з метою отримання 

максимального прибутку без шкоди для агросфери. 

- Уміння підтримувати та розвивати фізичне та моральне здоров’я, захищати 

особисте життя в умовах впливу негативних факторів зовнішнього 

середовища. 

- Уміння застосовувати принципи державні та галузеві стандарти при 

розробці землевпорядної документації. 

- Уміння виконувати креслення, елементи графіки, складати та оформляти 

планово-картографічні матеріали на паперових та електронних носіях 

згідно стандартів. 

- Розуміння взаємного впливу природніх факторів та результатів діяльності 

людини на грунти, природні та сільськогосподарські ландшафти. 

- Опанування методикою виконання різних видів топографо-геодезичних 

робіт з метою одержання планово-картографічного матеріалу, визначення 

площ земельних ділянок, для цілей землеустрою, земельного кадастру, 

гідрографії, будівництва та промисловості. 

- Уміння застосовувати математичні знання у процесі розв’язання загально 

математичних та професійних задач. 



- Вільне вололодіння комп’ютером на рівні користувача, використання 

землевпорядних та геодезичних програм. 

- Самостійно розв’язувати різні задачі при перенесенні проектів в натуру, 

прив’язці і дешифруванню аерофотознімків, складати фотоплани та 

здійснювати комбіновану зйомку. 

- Самостійно складати плани розвитку сільських населених пунктів, в складі 

проектної групи – об’єднаної територіальної громади. 

- Самостійно вести діловодство згідно вимог на рівні відділу землевпорядної 

організації. 

- Самостійно володіти теоретичними знаннями з сфери історії земельних 

відносин, вміти робити висновки з досвіду зарубіжних країн та України в 

сфері землекористування. 

- Самостійно володіти методами розробки всіх видів проектів землеустрою 

та технічної документації. 

- Володіти методами розробки проектів доріг місцевого значення. 

- Самостійно застосовувати знання з земельного права, земельних 

правовідносин з метою забезпечення права власності та користування 

землею і здійснювати операції з нерухомістю. 

- Самостійно володіти теоретичними знаннями і практичними навичками в 

реалізації компетенції державних органів у галузі ведення державного 

земельного кадастру та реєстрації земель. 

- Продемонтструвати достатні знання в сфері законодавчого та 

організаційного забезпечення контролю за використанням і охороною 

земель та їх моніторингу, розуміння суті роботи та ведення документації 

державного інспектора з охорони земель. 

- Підготувати та обґрунтувати, згідно законодавства та діючих методик, звіт 

про нормативну і експертну оцінку земельних ділянок різного цільового 

призначення. 

- Володіти знаннями, вміннями та навиками, необхідними для роботи 

користувача ситеми державного земельного кадастру, в тому числі 

державним кадастровим реєстратором. 

- Вирішувати питаня регулювання земельних відносин в межах сільських 

(міських) рад базового рівня в.т.ч. (об’єднаних територіальних громад). 

- Вміти здійснювати контроль якості виконання польових, камеральних, 

геодезичних і землевпорядних робіт. 

- Освоїти методику основного і поточного, кількісного і якісного обліку 

земель. 

- Володіти прийомами і навичками роботи з теодолітом, нівеліром, 

тахеометром, мензулою, опрацювання та оформлення результатів знамань 

як вручну, так і за допомогою сучасних програмних комплексів. 

- Уміння вживати заходи щодо захисту життя людини на виробництві та у 

побуті, охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

 
 



 

8. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи – дипломного проекту. 

 

 

9. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ТА ПОДАЛЬШЕ 

НАВЧАННЯ 

 

Працевлаштування. Молодший спеціаліст з геодезії та землеустрою 

підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2010: затвердженого і 

введеного в дію наказом Держстандарту України № 457 11.10.2010 р., в галузях 

операцій в сфері геології та геодезії, операції з нерухомим майном, в тому числі 

земельними ділянками всіх видів цільового призначення, здавання нерухомого 

майна під найм та послуги юридичним особам, професійна, наукової та 

технічної діяльністі у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг 

технічного консультування, геології та геодезії. 

Молодший спеціаліст з геодезії та землеустрою здатний виконувати 

професійну роботу (коди та назви класифікаційного угрупування професійних 

назв робіт згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 (із 

змінами)): 

3212 Технік-землевпорядник 

3112 Технік-проектувальник 

3118 Копіювальник технічної документації 

3118 Кресляр 

3118 Технік-картограф 

3119 Технік-геодезист 

Молодший спеціаліст може займати первинні посади, а також посади 

заступників відповідно до професійних назв робіт, які є складовими 

класифікаційних угрупувань. 

Подальше навчання. Випускники можуть продовжити навчання за 

освітнім ступенем бакалавра. 
 

  



 

10. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII (ст. 16. Система забезпечення якості вищої освіти) у Коледжі діє 

Положення про організацію освітнього процесу. 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Коледжі 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників 

Коледжу та систематичне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті навчального закладу, на інформаційних стендах та в 

будь-який інший спосіб; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

- контроль за матеріально-технічним забезпеченням (вимоги до матеріально-

технічного забезпечення, атестація навчальних лабораторій); 

- контроль за кадровим забезпеченням (система відбору педагогічних 

працівників; рейтингове оцінювання роботи педагогічних працівників; 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників); 

- контроль за навчально-методичним забезпеченням (вимоги до навчально-

методичного забезпечення; підготовка та оновлення навчально-методичних 

комплексів дисциплін; підготовка тестових завдань); 

- контроль за якістю проведення навчальних занять (контроль за якістю 

відкритих лекцій, практичних та лабораторних занять; контроль за якістю 

практичного навчання здобувачів вищої освіти; контроль за якістю 

самостійної роботи студентів); 

контроль за якістю знань здобувачів вищої освіти (поточний контроль знань, 

проміжна та семестрова атестації, директорський контроль знань, контроль за 

відвідуванням занять та виконанням програм навчальних дисциплін, 

анкетування, атестація здобувачів вищої освіти). 


