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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» зміст освіти передбачає 

ряд взаємопов’язаних документів різних рівнів розробки, що представлені на 

схемі (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Структура розроблення змісту освіти 

 

Національна рамка кваліфікацій (НРК) – системний і структурований 

за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. НРК призначена для 

використання органами виконавчої влади, установами та організаціями, що 

реалізують державну політику у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових 

відносин, навчальними закладами, роботодавцями, іншими юридичними і 

фізичними особами з метою розроблення, ідентифікації, співвіднесення, 

визнання, планування і розвитку кваліфікацій.  

Документ затверджено Постановою КМ України від 23.11.2011 р. № 1341 

(Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF) 

Витяг з НРК щодо першого (бакалаврського), другого (магістерського) та 

третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти надано у Додатку А.  
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Професійний стандарт – затверджені в установленому порядку вимоги 

до кваліфікації працівників, їх компетентностей, що визначаються 

роботодавцями і слугують основою для формування професійних кваліфікацій. 

Професійні стандарти описують вимоги до виконання працівниками трудових 

функцій (задачі професійної діяльності) та необхідні для цього здатності 

(компетентності). 

Документ затверджується галузевою радою або, у випадку відсутності 

галузевої ради, Федерацією роботодавців України.  

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним 

рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в 

межах кожної спеціальності відповідно до НРК і використовуються для 

визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності 

вищих навчальних закладів (наукових установ). 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

 обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

 перелік компетентностей випускника; 

 нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; 

 форми атестації здобувачів вищої освіти; 

 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

 вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

Університет розробляє освітні програми на підставі НРК, стандартів 

вищої освіти, чинного переліку галузей знань і спеціальностей, матеріалів 

проекту TUNING, методичним рекомендаціям щодо розроблення освітніх 

програм. 

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

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності (спеціалізації), що визначає: 

 вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою; 



 перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення 

(структурно-логічна схема); 

 кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; 

 очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Освітньо-професійна програма розробляється для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня 

(практичний профіль). 

Освітньо-наукова програма розробляється для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти (академічний профіль) та для третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти. 

Освітня програма використовується під час: 

 проведення ліцензійної експертизи на провадження освітньої 

діяльності за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти, інспектуванні 

освітньої діяльності за спеціальністю; 

 розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні і 

практик; 

 розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

 визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

 професійної орієнтації здобувачів вищої освіти. 

Освітні програми розробляється проектними групами під керівництвом 

гаранта освітньої програми. Проектні групи та гарант освітньої програми 

обираються за кожним рівнем вищої освіти, за окремими спеціальностями 

відповідно до Порядку обрання проектних груп та гарантів освітніх програм в 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (Додаток Б). 

Освітні програми ухвалюється вченою радою університету. Освітні 

програми затверджує ректор університету. 

Освітні програми ХНЕУ ім. С. Кузнеця повинні забезпечувати 

компетентності, які у сукупності визначають професійний рівень здобувачів та 

дають можливість успішно вирішувати типові завдання певної спеціальності 

відповідно до НРК. Крім того, освітні програми повинні сприяти формуванню 

компетентностей відповідно до сучасних вимог розвитку регіону, ринку праці, 

індивідуальних вподобань, які дають можливість успішно застосовувати фахові 

компетентності в різних умовах та ситуаціях (рис. 2).  



 

 

Рис. 2. Обов’язковий зміст освітніх програм університету 

 

Освітні програми університету у частині переліку навчальних дисциплін 

має дві складові – нормативну та варіативну. Нормативна складова забезпечує 

формування компетентностей професійного рівня (обов’язковий мінімальний 

досвід у вирішенні професійних завдань відповідної спеціальності), а 

варіативна складова – відповідає за забезпечення компетентностей відповідно 

до сучасних вимог розвитку (розширення та поглиблення рівня підготовки у 

різних напрямах: загальному, фундаментальному, спеціальному). 

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» обсяг вибіркових 

навчальних дисциплін має бути не менш як 25 % від загального обсягу 

програми підготовки.  

Навчальний план є нормативним документом університету, який 

визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі 

спеціальності (спеціалізації).  
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Розробляється навчальний план на підставі освітньо-професійної 

(освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю університету і містить 

відомості про галузь знань, спеціальність, освітній або освітньо-науковий 

рівень, кваліфікацію, нормативний термін навчання, графік освітнього процесу, 

загальний цикл та професійний цикл навчальних дисциплін, цикл практичної 

підготовки та державної атестації, дані про кількість і форми семестрового 

контролю, атестації в екзаменаційній комісії, загальний бюджет навчального 

часу за весь нормативний термін навчання та його поділ на аудиторний 

навчальний час та час, відведений на самостійну навчальну роботу, а також 

поділ бюджету аудиторного навчального часу за окремими формами занять з 

кожної навчальної дисципліни та за весь термін навчання загалом. 

Навчальний план розробляється на весь нормативний термін навчання 

для кожного рівня вищої освіти та за кожною формою навчання (в тому числі 

навчання зі скороченим, порівняно з типовим, терміном навчання). Навчальні 

плани ухвалюються вченою радою університету і затверджуються ректором. 

Підпис ректора скріплюється печаткою університету. Перегляд навчальних 

планів і їх оновлення здійснюється не рідше одного разу за 4 роки. 

Нормативна складова навчальних планів включає обов’язкові базові 

навчальні дисципліни, практичну підготовку, державну атестацію загальним 

обсягом 50-75 % від обсягу відповідної освітньої програми. 

Варіативна складова навчальних планів складає відповідно 25-50 % від 

обсягу відповідної освітньої програми та містити непрофільні навчальні 

дисципліни, які формують загально-професійні компетентності та профільні 

навчальні дисципліни, які забезпечують певну спеціалізацію в межах 

спеціальності. 

Вченою радою університету затверджена наступна класифікація 

варіативної складової освітніх програм (рис. 3). 

В освітніх програмах передбачаються вільний вибір здобувачами 

навчальних дисциплін за певними спрямуваннями. Мінімальний обсяг 

навчальної дисципліни за кожним спрямуванням не менш 5 кредитів ЄКТС. 

Відповідно до спеціальностей здобувачам пропонуються наступні 

спрямування:  

 соціально-психологічне; 

 соціально-економічне; 

 мовне; 



 підприємницьке; 

 технологічне; 

 правове. 

 

 

 

Рис. 3. Класифікація варіативної складової освітніх програм 

 

Відповідно до спрямування здобувачі мають вільно обрати навчальну 

дисципліну до в межах запропонованого переліку.  

Перелік навчальних дисциплін за кожним спрямуванням щорічно 

затверджується Вченою радою та оприлюднюється на офіційному сайті 

університету. 

Інші види варіативної складової освітніх програм характеризують 

спеціальні терміни, а саме: 

МАЙНОР – умовна назва блоку з чотирьох взаємопов'язаних 

непрофільних навчальних дисциплін підготовки освітнього ступеня бакалавр. 

Сутність МАЙНОРу полягає у формування певних компетентностей у 

здобувачів, які дозволять розширити його професійну підготовку у 

нестандартних напрямах та, тим самим, підвищити конкурентоздатність 

випускників на ринку праці. МАЙНОР є обов’язковою складовою освітніх 
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програм, що передбачає 20 кредитів ЄКТС (по 5 кредитів ЄКТС в кожному 

семестрі 2-3 курсів) на вільний вибір студентів певного непрофільного блоку 

навчальних дисциплін. 

ВІЛЬНИЙ МАЙНОР – це умовна назва окремих непрофільних 

навчальних дисципліни підготовки освітнього ступеня бакалавр. ВІЛЬНИЙ 

МАЙНОР є заміною МАЙНОРу у разі відмови здобувачів обирати непрофільні 

навчальні дисципліни блоком. Особливість ВІЛЬНОГО МАЙНОРу  полягає у 

вільному формуванні здобувачами власного блоку з окремих навчальних 

дисциплін.  

Організація вивчення МАЙНОРу або ВІЛЬНОГО МАЙНОРу схематично 

представлена на рис. 4. 

 
 

 

 

Рис. 4. Організація вивчення МАЙНОРу або ВІЛЬНОГО МАЙНОРу 

 

МЕЙДЖОР – це умовна назва профільних навчальних дисциплін 

підготовки освітнього ступеня бакалавр, які поглиблюють професійну 

підготовку за певною спеціалізацією. Мета МЕЙДЖОРів полягає у формуванні 

вузькоспеціалізованих професійних компетентностей, які дають можливість 

виконувати специфічні професійні завдання. В залежності від спеціальності 

МЕЙДЖОР може складати від 30 до 100 кредитів ЕКТС. За кожною 

спеціальністю повинно бути представлено не менш двох МЕЙДЖОРів 

Організація вивчення МЕЙДЖОРу схематично представлена на рис. 5. 



 

Рис. 5. Організація вивчення МЕЙДЖОРу 

 

МАГ-МАЙНОР – умовна назва варіативних навчальних дисциплін 

підготовки освітнього ступеня магістр (МАЙНОР для магістрів). Сутність 

МАГ-МАЙНОРів полягає у вільному виборі навчальних дисциплін таких 

напрямків, які відображають інтереси здобувачів, їх вподобання та плани на 

майбутнє працевлаштування. Загальний обсяг МАГ-МАЙНОРу складає 

5 кредитів ЄКТС, всього здобувач має обирати чотири МАГ-МАЙНОРИ. 

Організація вивчення МАГ-МАЙНОРів схематично представлена на 

рис. 6. 

 
 

Рис. 5. Організація вивчення МАГ-МАЙНОРів 



За кожним з видів варіативної складової формується перелік навчальних 

дисциплін для вільно вибору здобувачами:  

 перелік навчальних дисциплін за спрямуваннями формують відповідні 

спеціалізовані кафедри; 

 перелік МАЙНОРІВ, ВІЛЬНИХ МАЙНОРів, МАГ-МАЙНОРів 

можуть формувати усі кафедри університету; 

 перелік МЕЙДЖОРів формують випускові кафедри. 

Кількість навчальних дисциплін, що пропонуються студентам для вибору, 

має забезпечити реальний і вільний вибір навчальних дисциплін.  

 

Вибір студентами, які навчаються за певною спеціальністю і рівнем 

вищої освіти, навчальних дисциплін на наступний навчальний рік проводиться 

у другому семестрі попереднього навчального року. Процедуру вибору 

студентами навчальних дисциплін організують навчальний відділ, деканати та 

відповідні випускові кафедри. Умовою вибору є забезпечення формування 

нормативної чисельності потоків та академічних груп. Результати 

студентського вибору зазначаються у відповідних індивідуальних навчальних 

планах. 

Порядок вибору студентами навчальних дисциплін здійснюється 

наступним чином: 

Для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» передбачається вибір 

навчальних дисциплін за спрямуваннями: соціально-психологічним, 

технологічним, правовим. Такі спрямування є обов'язковими для здобувачів, 

але їм надається можливість вільно обирати навчальну дисципліну із 

запропонованого переліку за певним видом на офіційному сайті університету.  

Здобувачам також надається можливість обрати непрофільні навчальні 

дисципліни загальним обсягом 20 кредитів ЄКТС: МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ 

МАЙНОР.   

Крім непрофільного спрямування здобувачі повинні обрати 

спеціалізацію, що представлена у навчальних планах блоком навчальних 

дисциплін  з умовною назвою «МЕЙДЖОР».  За кожною спеціальністю 

здобувачам пропонуються для вибору не менш двох МЕЙДЖОРів. 

Здобувачам освітнього ступеня «магістр» пропонується обрати 

непрофільні навчальні дисципліни із умовною назвою «МАГ-МАЙНОР» 



загальним обсягом 20 кредитів. Здобувачі можуть обрати чотири МАГ-

МАЙНОРи: по дві навчальні дисципліни на 1-й та 2-й семестри. 

На другому курсі магістратури здобувачам пропонується підсилити 

практичну підготовку комплексним тренінгом за вибором. Тренінги 

розробляють випускаючі кафедри, з метою набуття здобувачами практичних 

навичок виконання специфічних професійних завдань інноваційного характеру. 

Для кожної магістерської програми здобувачам для вибору пропонується не 

менш двох професійних тренінгів різного спрямування обсягом 3 кредити 

ЄКТС. 

Вибір здобувачів фіксується в індивідуальних навчальних планах, які є 

підставою для організації освітнього процесу за вибірковими навчальними 

дисциплінами.  

Вивчення вибіркових навчальних дисциплін організується у загально 

університетських групах, тобто до складу окремої групи можуть входити 

студенти різних факультетів та спеціальностей. Група формується тільки за 

умови вибору навчальної дисципліни не менш 25 осіб. 

Задля оптимізації розкладу занять студентів вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін відбувається у певні дні, наприклад, тільки в понеділок 

та п’ятницю. 
 
 
 



Регламент формування варіативної складової освітньо-професійних програм підготовки студентів 

Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця на 2016 / 2017 н. р. 

 

№ Заходи Виконавці 
Термін 

виконання 
Документ 

Підрозділ, який 

отримує інформацію 

чи документ 

Варіативна складова освітньо-професійних програм 

1 

Формування пропозицій щодо включення 

до загально-університетського пулу 

дисциплін варіативної складової освітньо-

професійних програм (майнори, вільні 

майнори, маг-майнори, навчальні 

дисципліни освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів економічних 

спеціальностей, спеціальностей 

менеджменту та сфери обслуговування,  

навчальні дисципліни освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів 

інженерних спеціальностей) 

Завідувачі кафедр 1.09.2015 – 

10.10.2015 

Витяг з протоколу засідання 

кафедри щодо рекомендації до 

включення в загально-

університетський пул дисциплін 

варіативної складової, анотації 

дисциплін в електронному та 

паперовому вигляді 

Навчальний відділ 

(сектор розвитку 

освітніх програм) 

2 

Формування Наказу Про затвердження 

переліку вибіркових навчальних дисциплін  

загальноуніверситетсьго пулу». 

 

Навчальний відділ 10.10.2015-

01.11.2015 

Наказу Про затвердження 

переліку вибіркових навчальних 

дисциплін  

загальноуніверситетсьго пулу». 

Завідувачі кафедр, 

Деканат 

3 

Оприлюднення анотацій дисциплін 

варіативної складової 

Навчальний відділ 

(сектор розвитку 

освітніх програм) 

01.11.2015– 

01.02.2016 

Сайт університету 

http://www.hneu.edu.ua/ 

Elective_component_of_ 

educational_and_ 

professional_programs 

Завідувачі кафедр, 

викладачі, які 

викладають дисципліни 

варіативної складової 

 
 
 

http://www.hneu.edu.ua/


№ Заходи Виконавці 
Термін 

виконання 
Документ 

Підрозділ, який 

отримує інформацію 

чи документ 

4 

Подання робочих програм дисциплін 

варіативної складової (майнори, вільні 

майнори, маг-майнори, навчальні 

дисципліни освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів економічних 

спеціальностей, спеціальностей 

менеджменту та сфери обслуговування,  

навчальні дисципліни освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів 

інженерних спеціальностей)  

Завідувачі кафедр, 

викладачі, які 

викладають 

дисципліни 

варіативної 

складової 

02.02.2016– 

01.03.2016 

Робочі програми з дисциплін 

варіативної складової (майнори, 

вільні майнори, маг-майнори, 

навчальні дисципліни освітньо-

професійної програми 

підготовки бакалаврів 

економічних спеціальностей, 

спеціальностей менеджменту та 

сфери обслуговування,  

навчальні дисципліни освітньо-

професійної програми 

підготовки бакалаврів 

інженерних спеціальностей)  

Методичний відділ 

 

5 

Оприлюднення робочих програм дисциплін 

варіативної складової (майнори, вільні 

майнори, маг-майнори, навчальні 

дисципліни освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів економічних 

спеціальностей, спеціальностей 

менеджменту та сфери обслуговування,  

навчальні дисципліни освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів 

інженерних спеціальностей)  

Навчальний відділ 

(сектор розвитку 

освітніх програм) 

01.03.2016– 

17.03.2016 

Сайт університету 

http://www.hneu.edu.ua/ 

Elective_component_of_ 

educational_and_ 

professional_programs 

Завідувачі кафедр, 

викладачі, які 

викладають дисципліни 

варіативної складової 

6 

Зустріч проректора з науково-педагогічної 

роботи зі студентами 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, навчальний 

відділ 

14.03.2016– 

18.03.2016 

 Студенти всіх 

факультетів, які 

обирають дисципліни 

варіативної складової 

http://www.hneu.edu.ua/


№ Заходи Виконавці 
Термін 

виконання 
Документ 

Підрозділ, який 

отримує інформацію 

чи документ 

7 

Ярмарок презентацій варіативної складової 

освітніх програм 

Завідувачі кафедр, 

навчальний відділ 

(сектор розвитку 

освітніх програм) 

12.03.2016- 

25.03.2016 

План проведення ярмарки 

презентацій варіативної 

складової освітніх програм 

Завідувачі кафедр, 

викладачі, які 

викладають дисципліни 

варіативної складової 

8 

Вибір дисциплін варіативної складової 

освітніх програм 

Деканат, 

Навчальний відділ 

(сектор розвитку 

освітніх програм), 

декани 

згідно 

графіку 

Індивідуальний навчальний 

план студента, Заява на вибір 

дисциплін варіативної складової 

освітніх програм, списки 

студентів 

Деканат, завідувачі 

кафедр, Навчальний 

відділ (сектор розвитку 

освітніх програм) 

 


