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Додаток 1 

 

Методичні рекомендації щодо розроблення навчального плану 

підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр» 
(затверджено рішенням Науково-методичної ради від 16.02.2023 року,  протокол №3) 

Навчальний план розробляється на весь період підготовки на підставі 

відповідної освітньо‐професійної програми і визначає перелік та обсяг освітніх 

компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації 

освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік освітнього 

процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують 

досягнення здобувачем фахової передвищої освіти запланованих результатів 

навчання (частина 3 статті 49 Закону про фахову передвищу освіту). 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі профільної середньої освіти становить 120-180 кредитів ЄКТС, із 

яких до 60 кредитів ЄКТС може бути зараховано на підставі визнання 

результатів навчання осіб, які здобули профільну середню освіту за 

відповідним або спорідненим спеціальності профілем. 

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової 

середньої освіти, зобов’язані одночасно виконати освітню програму 

профільної середньої освіти професійного спрямування. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС, у тому 

числі 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою 

профільної середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі 

знань та/або спеціальності. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 

освіти або вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з 

урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої 

програми становить не менше 50 відсотків загального обсягу освітньо-

професійної програми на основі профільної середньої освіти. 

Навчальний план затверджується президентом університету за рішенням 

Вченої ради і погодженням проректора з освітньої діяльності, начальника 

управління моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації; директора 

фахового коледжу; голови циклової комісії; голови Науково-методичного 

об’єднання із середньої освіти; голови Науково-методичного об’єднання 

відповідної спеціальності та засвідчується печаткою закладу освіти (зразок 

додається у форматі файлу Excel: NP_FMB_9kl.xlsx). 

 



  

 

Структура навчального плану 

Навчальний план містить загальні відомості та складається з таких 

розділів: графік освітнього процесу, зведені дані за бюджетом часу, практична 

підготовка, державна підсумкова атестація (для навчального плану на основі 

базової середньої освіти), атестація здобувачів фахової передвищої освіти, план 

освітнього процесу, перелік навчальних кабінетів і лабораторій, пояснення до 

навчального плану. 

Загальні відомості: 

 повна назва закладу вищої освіти, назва структурного підрозділу 

фахової передвищої освіти; 

 вид плану (навчальний); 

 освітньо‐професійний ступінь (фаховий молодший бакалавр); 

 назва освітньо‐професійної програми; 

 шифр та найменування галузі знань; 

 код та найменування спеціальності; 

 назва спеціалізації (за наявності); 

 форма здобуття фахової передвищої освіти; 

 назва освітньої кваліфікації; 

 назва професійної кваліфікації (за наявності); 

 термін підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (в роках); 

 рівень освіти, на основі якого здійснюється підготовка здобувачів 

фахової передвищої освіти; 

 гриф «ЗАТВЕРДЖЕНО» Вченою радою університету із 

зазначенням дати і номера протоколу; 

 гриф «ЗАТВЕРДЖУЮ» з підписом президента університету із 

зазначенням дати та скріпленням печаткою закладу освіти. 

Розділ 1. Графік освітнього процесу 

Графік освітнього процесу складають на весь період навчання. У графіку 

зазначають роки (курси), на кожен із яких передбачають календарні терміни 

семестрів, теоретичного навчання, види та терміни практик, семестрового 

контролю, атестації здобувачів фахової передвищої освіти, у тому числі 

підготовки кваліфікаційної роботи, канікул. 

Для відображення відповідної інформації використовують умовні 

позначення: Т – теоретичне навчання, П – практика, С – екзаменаційна сесія, К 

– канікули, ДЕ – державна підсумкова атестація, Д – підготовка кваліфікаційної 

роботи, А – підсумкова атестація здобувача фахової передвищої освіти. 

Графік освітнього процесу для здобувачів фахової передвищої освіти 

складають з урахуванням такого: 

 навчальний рік розпочинається 1 вересня, триває два семестри і 

охоплює теоретичне навчання, екзаменаційні сесії, практичну 

підготовку та канікули; 

 тривалість навчального року становить 52 тижні, канікулярна 

відпустка становить не менш як вісім календарних тижнів на 

навчальний рік (стаття 58 Закону України від 06.06.2019 № 2745-



  

VIII «Про фахову передвищу освіту»). Рекомендується планувати 

зимові та літні канікули тривалістю від 8 до 12 тижнів. Для 

останнього року навчання літні канікули не планують; 

 тривалість теоретичного навчання, практичної підготовки, 

семестрового контролю упродовж навчального року (крім 

випускних курсів) – 40‐44 тижні; 

 на основі базової середньої освіти у графіку навчального процесу 

визначається кількість тижнів у семестрах не більше 40 тижнів, 

враховуючи у 4 семестрі час на ЗНО ДПА?; 

 практики та підготовку кваліфікаційної роботи рахують у тижнях 

(один тиждень = 1,5 кредити ЄKTC); 

 навчальні та виробничі практики можна планувати як до, так і після 

екзаменаційних сесій.  

У графіку освітнього процесу наводять таблицю зведених даних за 

бюджетом часу (у тижнях) ‒ тривалість теоретичного навчання, практик, 

семестрового контролю, атестації здобувачів фахової передвищої освіти, 

канікул за курсами і за весь період навчання. 

Розділ 2. Практична підготовка 

Зазначають перелік усіх видів практичної підготовки (ознайомча, 

навчальна, педагогічна/технологічна, переддипломна тощо), їх обсяг у кредитах 

ЄКТС, тривалість у тижнях та терміни проведення (семестри). 

Розділ 3. Державна підсумкова атестація 

Включається до навчального плану на основі базової загальної середньої 

освіти і містить інформацію щодо форми проведення державної підсумкової 

атестації у відповідному семестрі та переліку навчальних предметів, 

визначених відповідно до законодавства. 

Розділ 4. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти 

Зазначають інформацію щодо форми підсумкового контролю та її обсягу 

в кредитах ЄКТС у відповідному семестрі. 

Розділ 5. План освітнього процесу 

У плані освітнього процесу обов’язково зазначають перелік та обсяг усіх 

освітніх компонентів ОПП у кредитах ЄКТС та годинах, розподіл загального 

обсягу годин, закріплених за освітніми компонентами на аудиторні (лекції, 

лабораторні або практичні, семінарські) заняття та самостійну роботу 

здобувачів освіти, кількість навчальних тижнів у кожному семестрі (за 

необхідності окремо кількість тижнів практичної підготовки), загальну 

кількість годин тижневого навантаження та обсяг кредитів ЄКТС, відведених 

на вивчення освітнього компонента за курсами та семестрами відповідно до 

структурно‐логічної схеми, кількість екзаменів, заліків, курсових робіт 

(проєктів) та інші види навчального навантаження здобувачів освіти, 

спрямовані на досягнення результатів навчання, визначених ОПП. 

Освітні компоненти розподіляють у плані освітнього процесу на 

обов’язкові та вибіркові, які в свою чергу поділяють на освітні компоненти, що 



  

формують загальні компетентності, та освітні компоненти, що формують 

спеціальні компетентності. 

План освітнього процесу містить освітні компоненти за вибором 

здобувача освіти, призначені для забезпечення можливості здобувачу освіти 

поглибити професійні знання в межах обраної ОПП та/або здобути додаткові 

спеціальні компетентності. 

Механізм реалізації права здобувачів освіти на формування 

індивідуальної освітньої траєкторії відображається у положенні про порядок 

реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін 

https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_U

U/Indidvid_osv_traectoriya/Pol_pro_poryadok_realizatsiyi_studentamy_prava_na_vi

lnyy_vybir_dystsyplin.pdf. 

Обсяг освітніх компонентів за вибором здобувача освіти має становити не 

менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС відповідної ОПП.  

Під час розроблення плану освітнього процесу обов’язково необхідно 

враховувати, що: 

 навантаження одного навчального року становить 60 кредитів 

ЄКТС; 

 оптимальними для заходів семестрового контролю є такі параметри: 

до 5 екзаменів, до 6 заліків із відведенням на підготовку здобувача 

освіти до екзамену не менше двох днів; 

 не рекомендується встановлювати навчальним складовим 

величини кредитів, котрі не є цілими числами; 

 орієнтовно кількість годин аудиторних занять в одному кредиті 

ЄКТС (денна форма здобуття освіти) для здобувачів фахової 

передвищої освіти може становити від 33 відсотків до 66 відсотків 

(1/3‐2/3). Кількість аудиторних годин в одному кредиті ЄКТС може 

відрізнятися залежно від галузі знань і спеціальності: підготовка у 

сфері природничих наук, технічних спеціальностей тощо потребує 

більшого часу на роботу в лабораторіях та практичну підготовку, 

водночас під час підготовки здобувачів освіти за спеціальностями 

соціально‐гуманітарного спрямування більше часу має виділятися 

на самостійну роботу здобувачів освіти; 

 гранично допустиме аудиторне тижневе навантаження на 

здобувачів освіти І‐ІІ курсів у частині профільної середньої освіти 

становить 30 годин. Для медичних та мистецьких спеціальностей, 

термін навчання за якими на основі базової середньої освіти не 

перевищує 3,5 роки, граничне тижневе навантаження студентам 

може бути збільшено до 36 год у межах санітарно‐гігієнічних норм; 

 частину годин із предмета «Фізична культура» (2 год на тиждень) 

не враховують під час визначення гранично допустимого тижневого 

навантаження студентів (наказ МОН України від 01.06.2018 № 570); 

 розподіл аудиторних занять між лекціями, практичними, 

семінарськими, лабораторними заняттями, а також між тижнями 

теоретичного та практичного навчання є прерогативою НВП; 

 складання заліків відбувається на останньому занятті; 

https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Pol_pro_poryadok_realizatsiyi_studentamy_prava_na_vilnyy_vybir_dystsyplin.pdf
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Pol_pro_poryadok_realizatsiyi_studentamy_prava_na_vilnyy_vybir_dystsyplin.pdf
https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Pol_pro_poryadok_realizatsiyi_studentamy_prava_na_vilnyy_vybir_dystsyplin.pdf


  

 у плані освітнього процесу вказують кількість тижнів у семестрі 

згідно із графіком освітнього процесу; 

 логічну послідовність вивчення освітнього компонента 

відображають у плані освітнього процесу за курсами та семестрами 

відповідно до його місця у структурно‐логічній схемі ОПП; 

 у плані освітнього процесу розподіл навчального навантаження 

відображають у кредитах ЄКТС та аудиторних годинах за курсами, 

семестрами, тижнями. 

Визначена закладом освіти кількість аудиторних годин розподіляється за 

видами навчальних занять (лекції – 32 год, практичні – 2 год, семінарські – 14 

год).  

У плані освітнього процесу відображають форми підсумкового контролю 

з освітніх компонентів. У графах «Екзамени», «Заліки» зазначають семестр, у 

якому заплановано екзамен/залік.  

Курсову роботу чи курсовий проєкт, що має міждисциплінарний 

характер, можна виділяти окремою позицією в плані освітнього процесу. 

Кількість курсових робіт/проєктів не має перевищувати двох на навчальний рік 

(одна/один на семестр). Для здобувачів освіти першого курсу курсові 

роботи/проєкти не планують, а у випускному семестрі можна планувати лише 

за умови відсутності в плані кваліфікаційної роботи/проєкту.  

У плані освітнього процесу зазначають усі види практичної підготовки, їх 

обсяг у кредитах ЄКТС та годинах, розподіл за курсами та семестрами, 

тривалість у відповідному семестрі.  

Зазначають загальний обсяг кредитів ЄКТС та годин (у тому числі 

самостійної роботи), обсяг кредитів ЄКТС у відповідному семестрі, форми 

підсумкового контролю тощо для кожної складової практики окремо та для 

практики загалом. Інформація щодо практичної підготовки, відображена у 

плані освітнього процесу, має відповідати ОПП (у тому числі 

структурно‐логічній схемі), графіку освітнього процесу, розділу 2 «Практична 

підготовка». 

У плані освітнього процесу обов’язково відображають атестацію 

здобувачів фахової передвищої освіти, зокрема форму проведення атестації, 

обсяг у кредитах ЄКТС та годинах, відведених на її проведення. 

Навчальний план підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на 

основі базової середньої освіти розробляють на підставі відповідної ОПП та 

освітньої програми профільної середньої освіти. Усі освітні компоненти 

плану освітнього процесу мають відповідати ОПП та освітній програмі 

профільної середньої освіти закладу освіти у частині переліку та назв освітніх 

компонентів (навчальних предметів), обсягу кредитів ECTС та/або годин, форм 

підсумкового контролю тощо. 

План освітнього процесу поділяється на дві частини: за програмою 

профільної середньої освіти та за ОПП. 

До частини плану освітнього процесу за програмою профільної середньої 

освіти включають усі навчальні предмети профільної середньої освіти (базові, 

профільні предмети і спеціальні курси, вибірково‐обов’язкові предмети, 

факультативні курси), їх обсяг зазначають в аудиторних годинах, у тому числі 



  

відображають розподіл навчальної роботи в аудиторних годинах за курсами, 

семестрами, тижнями. 

Загальний обсяг навчального навантаження для студентів І-ІІ курсів у 

частині профільної середньої освіти, яке фінансується державою, складає 2660 

годин, включаючи фінансування факультативів та індивідуальних занять. 

У плані освітнього процесу за програмою профільної середньої освіти 

зазначають розподіл навчальної роботи в аудиторних годинах за семестрами, 

тижнями.  

До частини плану освітнього процесу за ОПП включають усі освітні 

компоненти ОПП, їх обсяг зазначають у кредитах ЄКТС та аудиторних 

годинах, у тому числі відображають розподіл навчальної роботи в кредитах 

ЄКТС та аудиторних годинах за курсами, семестрами, тижнями тощо. 

Тижневе навантаження у частині загальноосвітньої підготовки не може 

бути більше 30 годин + 2 години (фізкультура). Загальний обсяг: 30х78=2340 

(год.) + 210 (фізкультура)=2550 (год). Різниця годин (2660-2550)=110 (години 

для поділу груп та факультативи). Дозволяється на І-ІІ курсах у частині 

підготовки фахового молодшого бакалавра за освітньо-професійною 

програмою додавати 2-4 години на тиждень. 

Освітні компоненти ОПП, що інтегруються з навчальними 

предметами профільної середньої освіти, позначають*. Такі освітні 

компоненти відображають у плані освітнього процесу і в частині профільної 

середньої освіти, і в частині освітньо‐професійної підготовки. У частині 

профільної середньої освіти (за програмою профільної середньої освіти) їх 

обсяг зазначають в аудиторних годинах, у частині освітньо‐професійної 

підготовки (за освітньо‐професійною програмою) їх обсяг зазначають у 

кредитах ЄКТС та годинах (складається з годин аудиторної роботи, у тому 

числі годин аудиторної роботи, визначених для цього компонента у програмі 

профільної середньої освіти (з позначкою*) та самостійної роботи), зазначають 

форму підсумкового контролю. У цьому випадку аудиторні години навчальних 

предметів профільної середньої освіти, що відображені двічі у плані освітнього 

процесу (і в частині профільної середньої освіти, і в частині 

освітньо‐професійної підготовки), не рахують двічі і не вивчають двічі. 

У разі, якщо освітній компонент ОПП за назвою відрізняється від назви 

навчального предмета профільної середньої освіти, з яким інтегрується, до 

переліку навчальних предметів профільної середньої освіти навчального плану 

включають назву відповідно до програми профільної середньої освіти, у дужках 

– назву відповідно до ОПП із позначкою*, тоді як до переліку освітніх 

компонентів ОПП навчального плану вносять назву відповідно до ОПП із 

позначкою *, у дужках – назву відповідно до програми профільної середньої 

освіти. 

У графі «Код освітнього компонента» у частині плану освітнього процесу 

(за програмою профільної середньої освіти) зазначають порядковий номер 

навчального предмета відповідно до освітньої програми профільної середньої 

освіти закладу освіти. 

До частини плану освітнього процесу, який розробляють на підставі 

ОПП, включають усі обов’язкові та вибіркові освітні компоненти ОПП, а у 



  

графі «Код освітнього компонента» зазначають їх коди (ОК 1.1, ОК 2.1, ВК 

1.1, ВК 2.1). 

Навчальний план підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на 

основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) 

розробляється на підставі відповідної ОПП. Усі освітні компоненти 

навчального плану мають відповідати освітньо‐професійній програмі у частині 

переліку та назв освітніх компонентів (навчальних предметів), обсягу кредитів 

ECTС та годин, форм підсумкового контролю.  

Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра на основі 

професійної (професійно‐технічної) освіти, фахової передвищої освіти або 

вищої освіти розробляється з урахуванням визнання раніше здобутих 

результатів навчання. 

Розділ 6. Перелік необхідних лабораторій, кабінетів і майстерень 

Наводять перелік лабораторій, кабінетів, майстерень, наявних у закладі 

освіти та необхідних для успішної реалізації ОПП. 

Розділ 7. Пояснення до навчального плану 

Уточнюють окремі положення навчального плану та особливості 

організації освітнього процесу. 

Погодження навчального плану 

 гриф «ПОГОДЖЕНО» з підписом директора фахового коледжу; 

 гриф «ПОГОДЖЕНО» з підписом голови циклової комісії; 

 гриф «ПОГОДЖЕНО» з підписом голови НМО середньої освіти; 

 гриф «ПОГОДЖЕНО» з підписом голови НМО, до якого відноситься ОПП і 

НП; 

 гриф «ПОГОДЖЕНО» з підписом проректора з освітньої діяльності; 

 гриф «ПОГОДЖЕНО» з підписом начальника управління моніторингу 

якості освіти, ліцензування та акредитації. 
 

 

Проректор з освітньої діяльності     Оксана КОЛЯДА 
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