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ГСВОУ_________-0_ 

(позначення стандарту) 

Передмова 

 

І РОЗРОБЛЕНО 

робочою групою Міністерства освіти і науки України 

 

ВНЕСЕНО 

Львівським технікумом залізничного транспорту 
(назва базового вищого навчального закладу) 

 

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

 

Наказом Міністерства освіти і науки України 

від_______________  ________ р. №______________ 

 

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (або: як друга редакція зі змінами та доповненнями) 

 

4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ 

Білий Віталій Адамович – заступник директора з навчальної роботи 

Львівського технікуму залізничного транспорту 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада та 

Гревцов Сергій Веніамінович – голова циклової комісії спеціальності 

«Організація___ перевезень і управління на залізничному 

транспорті»_______ Львівського технікуму залізничного транспорту 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада та 

 

Миленька Світлана Володимирівна   – заступник директора з навчальної 

роботи Київського технікуму залізничного транспорту 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада та 

Ладна Надія Вікторівна – викладач Київського технікуму залізничного 

транспорту 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада та 

Кіржа Тетяна Іванівна – голова циклової комісії спеціальності_________ 

«Організація_ перевезень і управління на залізничному транспорті»________ 

Дніпропетровського технікуму залізничного транспорту  _________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада та 

 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований 

та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України. 
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ІІІ 

ГСВОУ_________-0_ 
(позначення стандарту) 

 

ВСТУП 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого 

навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому 

узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти 

та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей 

економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально 

важливих властивостей та якостей. 

Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якій 

узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та 

споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає соціальне 

замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної 

діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих 

замовників фахівців. 

ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої 

діяльності випускників вищого навчального закладу з певних спеціальностей 

певного освітньо-кваліфікаційного рівня та державні вимоги до властивостей 

та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового 

спрямування. 

Стандарт використовується під час: 

– визначення цілей освіти та професійної підготовки; 

– розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-

професійна програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої 

освіти); 

– визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів 

та умов їх використання; 

– розроблення та корегування складових галузевих стандартів вищої 

освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-

кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, 

програми навчальних дисциплін); 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв 

професійного відбору; 

– прогнозування потреби у фахівцях відповіднго(ої) напрямку 

(спеціальності) та освітньо-кваліфікаційного рівня, плануванні їх підготовки 

і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців; 

– розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних 

закладів. 
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ГСВОУ_________-0_ 
(позначення стандарту) 

ГАЛУЗЕВИЙ  СТАНДАРТ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  УКРАЇНИ 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА  ХАРАКТЕРИСТИКА 

_______молодшого спеціаліста_____________ 
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ__0701 __ Транспорт і транспортна інфраструктура 
(шифр і назва галузі знань) 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ_________________________________________ 
(код і назва напряму підготовки) 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ_5.07010103 Організація перевезень і управління на залізничному 

транспорті___________________  ______________ 
(код і назва спеціальності) 

КВАЛІФІКАЦІЯ 3119 технік з організації перевезень і управління на залізничному 

транспорті 
(код і назва кваліфікації) 

 

Чинний від ________________ 
(рік – місяць - число) 

1. Галузь використання 

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють 

управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у 

галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста , 
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

галузь знань 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура, 
(шифр і назва галузі знань) 

напрям підготовки __________________________________________ _________ , 
(код і назва напряму підготовки) 

спеціальність__5.07010103 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті 
(к од  і  на зва  спец іа льност і )  

освітній рівень _неповна вища освіта за спеціальністю__________________________ , 
(назва освітнього рівня) 

кваліфікація 3119 технік з організації перевезень і управління на залізничному транспорті 
(код  і  на зва  кваліфікац і ї )  

з узагальненим об’єктом діяльності _____________________________________________ , 
(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр) 

з предметної галузі діяльності організація перевезень і управління на залізничному 

транспорті 
(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст) 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2005: 

60.10.1__Діяльність пасажирського залізничного транспорту; 60.10.2 Діяльність 

вантажного залізничного транспорту 
(найменування й код виду економічної діяльності) 

Фахівець здатний виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2005: 

3119 Технік з організації перевезень і управління на залізничному транспорті, 3119 

Черговий по залізничній станції, 4133 Черговий по сортувальній гірці, 4133 Черговий по 

вокзалу, 3152 Диспетчер поїзний 
(код(и) і назва(и) професійної роботи за класифікаційним угрупуванням) 
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ГСВОУ_________-0_ 

(позначення стандарту) 

 

і може займати первинні посади _4133 Оператор станційного технологічного 

центру оброблення поїзної інформації перевізних документів ДК 003:2005 

(назви посад із посиланням на нормативно-правовий або 

Черговий по парку (на залізничному транспорті) ДК 003:2005 

Оператор при черговому по станції ДК 003:2005 

Касир квитковий ДК 003:2005 

Касир товарний(вантажний) ДК 003:2005 

Сигналіст ДК 003:2005 

Складач поїздів ДК 003:2005 
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Додаток Б 

ГСВОУ_________-0_ 

(позначення стандарту) 

ГАЛУЗЕВИЙ  СТАНДАРТ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ 

 

молодшого спеціаліста_____________________________________ 
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ      0701   Транспорт і транспортна         інфраструктура 
(шифр та назва галузі знань) 

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ __________________________________________ 
(код і назва напряму підготовки) 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  5.07010103 Організація перевезень  

   і управління на залізничному транспорті  

( к о д  і  н а з в а  с п е ц і а л ь н о с т і )  

 

 
 

КВАЛІФІКАЦІЯ       3119 Технік з організації перевезень       

    і управління на залізничному транспорті 

(код і назва кваліфікації) 

 

 

 

В и д а н н я   о ф і ц і й н е  

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

 

 

 

К и ї в  

2 0 1 1  
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ГСВОУ_________-0_ 
(позначення стандарту) 

Передмова 

І РОЗРОБЛЕНО 

робочою групою Міністерства освіти і науки України 

 

ВНЕСЕНО 

Львівським технікумом залізничного транспорту 
(назва базового вищого навчального закладу) 

 

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ 

 

Наказом Міністерства освіти і науки України 

від_______________  ________ р. №______________ 

 

 

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (або: як друга редакція зі змінами та доповненнями) 

 

 

 

4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ 

Білий Віталій Адамович – заступник директора з навчальної роботи 

Львівський технікум залізничного транспорту. 

Гревцов Сергій Веніамінович - голова циклової комісії “Організація 

перевезень і управління на залізничномутранспорті” .Львівський технікум 

залізничного транспорту. 

Кіржа Тетяна Іванівна - голова циклової комісії 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада та назва установи без скорочень) 

Дніпропетровський технікум залізничного транспорту. 

 

Миленька Світлана Володимирівна  – заступник директора з навчальної 

роботи 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада та назва установи без скорочень) 

Київський технікум залізничного транспорту. 

 

Ладна Надія Вікторівна – викладач. 
(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада та назва установи без скорочень) 

Київський технікум залізничного транспорту. 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований 

та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України. 
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Вступ 

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним 

документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, 

нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, 

обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку. 

Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти і 

використовується під час: 

– розроблення складової галузевого стандарту вищої освіти (засоби 

діагностики якості вищої освіти); 

– розроблення складових стандартів вищої освіти вищих навчальних 

закладів (варіативні частини освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти);  

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні й 

практик; 
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(позначення стандарту) 

 

ГАЛУЗЕВИЙ  СТАНДАРТ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  УКРАЇНИ  

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ 

 

молодшого спеціаліста_____________________________________ 

(назва освітньо -кваліфікаційного  р івня)  

 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ      0701   Транспорт і транспортна         інфраструктура 
(шифр та  назва галуз і  знань)  

 
 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ __________________________________________ 
( к о д  і  н а з в а  н а п р я м у  п і д г о т о в к и )  

      
 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  5.07010103 Організація перевезень і управління на 

залізничному транспорті _____________________ 
( к о д  і  н а з в а  с п е ц і а л ь н о с т і )  

 
 

КВАЛІФІКАЦІЯ       3119 Технік з організації перевезень   
 і управління на залізничному транспорті ____________________ 

( к о д  і  н а з в а  к в а л і ф і к а ц і ї )  

 

 

 

 

 

 

Чинний від ___________________ 
(р ік  –  місяць -  число)  
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ГСВОУ_________0_ 

(позначення стандарту) 

1. Галузь використання 

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють 

управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у 

галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців  

освітньо-кваліфікаційного рівня _____Молодший спеціаліст______________ , 

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

галузь знань___0701 Транспорт і транспортна інфраструктура______________ _, 

(шифр та назва галузі знань) 

напрям підготовки _ ______________ , 

(код  і  на зва  напр ям у п ід г от овки)  

спеціальність __5.07010103 Організація перевезень і управління на залізничному 

транспорті _________________  

(код  і  на зва  спец іа льност і )  

освітній рівень _____неповна вища освіта __________________________ , 

(назва  осв і тньо го  р і вня )  

кваліфікація ____3119 Технік з організації перевезень_ і управління на залізничному 

транспорті _, 

(код  і  на зва  кваліфікац і ї )  

з узагальненим об’єктом діяльності ___________-_______________________ , 

(для  осв і тньо -кваліфікац ійн их р івн ів :  бакалавр ,  спец іа л і ст ,  маг і с тр )  

з предметної галузі діяльності _ Організація перевезень і управління на залізничному 

транспорті  

 

(для  осв і тньо -кваліфікац ійн их р івн ів :  м ол одший сп ец іа л і ст )  

з нормативним терміном навчання (денна форма) __3 роки_______________ . 

(р ок ів ,  м і сяц ів )  
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Цей стандарт установлює: 

– нормативну частину змісту навчання у залікових одиницях, засвоєння яких забезпечує 

формування компетенцій відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; 

– рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик; 

– нормативний термін навчання за очною формою навчання; 

– нормативні форми державної атестації. 

Право на реалізацію ОПП мають вищі навчальні заклади при наявності відповідної ліцензії, 

виданої уповноваженим органом виконавчої влади. 

2  Нормативні посилання 

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи: (наприклад): 

– Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення 

контролю за їх дотриманням, затверджений наказом МОН України від 10.11.2007 р. №897 та інші 

діючі нрмативні документи обов’язкового застосування. 

– Закон України №2984-ІІІ “Про вищу освіту” // Відомості Верховної Ради. – 2002.- № 20.-

134 с. 

– Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти (ISCED – 97: International Standard 

Classification of Education/UNESCO, Paris). 

– Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The framework of 

qualifications for the European Higher Education Area) 

– Структури ключових компетентностей, які розглядаються як необхідні для всіх у 

суспільстві, заснованому на знаннях (Key Competences for Lifelong learning: A European Reference 

Framework – IMPLEMENTATION OF "EDUCATION AND TRAINING 2010", Work programme, 

Working Group B "Key Competences", 2004. 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839 "Про затвердження 

переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. №507 “Про перелік напрямів та 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 

відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями”. (в частині підготовки професіоналів з повною 

вищою освітою в межах її чинності) 

– Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» 

ДК 009: 2005. 

– Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010. 

// Видавництво "Соцінформ", – К.: 2010. 

– Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Галузеві випуски. — 

Краматорськ: Видавництво центру продуктивності; 

– Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої 

освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. №285 зі змінами та 

доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. 

№28-р. // Інформаційний вісник “Вища освіта”.–2003.-№ 10.-82 с.; 

– Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-

економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життєдіяльності людини й охорони праці // 

Інструктивний лист МОН України від 19.06.2002 р. №1/9-307 / Інформаційний вісник “Вища 

освіта”.–2003.-№ 11.-55 с.; 

– Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Залізничний транспорт і 

метрополітен. Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту і зв’язку 

України від 4.08.2003 №591, від 14.10.2004 №911; 

– Наказ №353-У від 03.07.2007 Укрзалізниці «про внесення змін до методичних 

рекомендацій щодо професійного тестування працівників залізничного транспорту України; 
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(позначення стандарту) 

 

3  Визначення 

У цьому стандарті використані такі терміни та відповідні визначення: 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у Комплексі 

нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток 1 до 

наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. №285 зі змінами та доповненнями, що введені 

розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. №28-р. // Інформаційний 

вісник “Вища освіта”.–2003.-№ 10.-82 с., а також формулюють: 

– The Bologna Declaration on the European space for Higher education an explanation. 

– Міжнародна Стандартна Класифікація Занять (ISCO - 88: International Standard 

Classification of Occupations/ILO, Geneva  

– Міжнародна класифікація занять для країн - членів ЕС (ISCO – 88(COM). 

– . Класифікаторі видів економічної діяльності Статистичної Комісії Європейського Союзу 

(NACE). 

– Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності Організації 

Об'єднаних Націй (ISIC). 

– Конвенція щодо визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні. Рада 

Європи та ЮНЕСКО, Лісабон, 1997 р. 

– . Стислі описувачі рівнів Європейської кваліфікаційної рамки та Дублінських дескрипторів 

(TOWARDS A EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR LIFELONG LEARNING – 

ANNEX 3 Complementarity, Dublin descriptors and EQF descriptors – COMMISSION OF THE 

EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, 8.7.2005, SEC(2005) 957, COMMISSION STAFF 

WORKING DOCUMENT, 2005); 
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4  Позначення і скорочення 

У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв циклів підготовки, до яких 

віднесено блоки змістових модулів 

ГСЕ(01) – гуманітарної та соціально-економічної підготовки;  

МПН(02) – математичної, природничо-наукової підготовки; 

ПП(03) – професійної та практичної підготовки. 

5  Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки, навчальними 

дисциплінами й практиками. 

5.1 Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: 

– цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки,  

– цикл математичної та природничо-наукової підготовки, забезпечують певний освітній 

рівень; 

– цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що разом із 

попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень. 

5.2 Розподіл змісту програми підготовки фахівця та навчальний час за нормативною та 

варіативною частинами програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, кількість 

навчальних годин/кредитів вивчення кожної з навчальних дисциплін і практик нормативної 

частини програми підготовки подано у таблиці Додатка В. 

 

Розділ 6.  Нормативна частина змісту освітньо-професійної програми 

6.1. У розділі на основі аналізу системи компетенцій, яка подана в освітньо-кваліфікаційній 

характеристиці фахівця, визначається система знань, яка потрібна для формування означених 

компетенцій. Система визначається у вигляді частково упорядкованого набору (масиву) 

навчальної інформації, яка згрупована у змістові модулі (Додаток Б «Таблиця змістовних 

модулів»).  

6.2 У таблиці Додатка В подається перелік нормативних навчальних дисциплін й практик 

(видів практичної підготовки), вказуються назви й шифри блоків змістових модулів, із яких 

формуються ці навчальні дисципліни й практики, і назви та шифри змістових модулів, що входять 

до даного блоку змістових модулів. 

 

Примітка. У таблиці Додатка Б та у таблиці Додатка В шифри змістових модулів указані за 

структурами: 

 

а) шифр змістового модуля, що 

відповідає професійній. компетенції, 

зазначеній у таблиці Додатка Б 

ГСВОУ_____-0_ “Галузевий стандарт 

вищої освіти України. Освітньо-

кваліфікаційна характеристика": 

б) шифр змістового модуля, що 

відповідає компетенції, зазначеній у 

таблиці Додатка А ГСВОУ_____-0_ 

“Галузевий стандарт вищої освіти 

України. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика": 
К. ХХ. ХХ .  ХХ  

номер змістового модуля, 

наскрізний 

для даної компетенції 

шифр компетенції 

К. ХХ. ХХ.  ХХ  

номер змістового модуля, 

наскрізний 

для даної компетенції 

шифр компетенції 

 

5 
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(позначення стандарту) 

У таблиці Додатка Б шифри блоків змістових модулів указані за структурою: 

ХХ .  ХХ  

номер блоку змістових модулів, наскрізний 

для даного циклу підготовки 

цикл підготовки 

 

6.3 У додатку Г ОПП для кожної навчальної дисципліни (або практики) нормативної 

частини змісту освітньо-професійної програми вказана кількість навчальних годин/національних 

кредитів/кредитів ECTS її вивчення та перелік сформованих компетенцій. Навчальний час за 

кожним із циклів підготовки, за кожною навчальною дисципліною (або практикою) призначений 

для здійснення усіх передбачених навчальним планом форм організації навчання, у тому числі 

самостійної роботи студентів та контрольних заходів (за винятком державної атестації). 

6.4  Нормативна частина ОПП не змінюється. 

6.5  Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін і практик та 

розподіл блоків змістових модулів у них за окремим погодженням із МОН України 

Вибіркова частина ОПП підготовки молодшого спеціаліста складається тільки з частини 

самостійного вибору ВНЗ. 

 

7. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 

На державну атестацію осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, виносяться 

система компетенцій, що визначена в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, та система 

відповідних змістових модулів, що складають нормативну частину змісту освітньо-професійної 

програми підготовки фахівця. 

У розділі указуються нормативні форми державної атестації (дипломний проект)  і 

подається перелік змістових модулів, що подані в таблиці Додатка Б і які формують професійні 

компетенції випускника. Вид кваліфікаційної роботи (дипломний проект) встановлюється на 

основі аналізу змісту виробничих функцій, типових задач діяльності та компетенцій, що визначені 

в ГСВОУ_____-0 “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика" та відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Дипломні проекти виконуються за інженерними напрямами підготовки і передбачають 

синтез об’єкта (фізичного або ідеального) проектування (системи в широкому значенні, пристрою, 

технологічного процесу, комп’ютерної програми тощо), який оптимально відповідає вимогам 

завдання на кваліфікаційну роботу. 

 

Розділ 8. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки 

Учасниками навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі є: 

– педагогічні і науково-педагогічні працівники; 

– особи, які навчаються у вищих навчальних закладах; 

– працівники вищих навчальних закладів (категорійні спеціалісти, лаборанти, завідувачі 

навчальними лабораторіями, методисти та інші). 

Викладачі циклів: гуманітарної та соціально-економічної; математичної і природничо-

наукової підготовки; професійної та практичної підготовки повинні мати такий освітній рівень: 

– повну вищу освіту 

 

Таблиця розподілу змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час 

за циклами підготовки 

Термін навчання (років) 3 р. 0 міс. 

Загальний обсяг, години /національні кредити/ 

кредити ЕСТS 
6480/120/180 

- гуманітарної і соціально-економічної підготовки 15 % ± 5% 

15 % ± 5% 

70 % ± 10% 
- природничо-наукової підготовки 

- професійної та практичної підготовки 
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