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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

щодо формування навчальних планів 2020 року прийому 

На основі аналізу рішень Національного агентства забезпечення якості 
вищої освіти,  рекомендацій експертів, отриманих під час результатів 
акредитації освітніх програм за спеціальностями 181 та 208, та  з метою 
усунення виявлених недоліків та удосконалення підходів до забезпечення 
якості освіти у Сумському НАУ, відділ пропонує: 

• Забезпечити студентам більш широкі можливості для реалізації права на 
вибір дисциплін, передбаченого Законом України «Про вищу освіту»,  
шляхом зміни моделі організації викладання вибіркової компоненти 
освітніх програм. Для цього у навчальних планах підготовки бакалаврів 
2020 року прийому передбачити: 

• вибіркові дисципліни з 3 по 8 семестр включно по 2 дисципліни 
щосеместру обсягом 5 кредитів ЄКТС кожна дисципліна (всього 12 
дисциплін, 60 кредитів ЄКТС); 

• в тому числі вибіркові дисципліни, спрямовані на розвиток загальних 
компетентностей, що пропонуються усьому контингенту студентів 
2020 року прийому з 3 по 6 семестр включно по 1 дисципліні 
щосеместру (далі – загальноуніверситетські вибіркові дисципліни); 

• з метою розвитку світоглядних та громадянських якостей студентів, 
їхніх морально-етичних цінностей, способів мислення рекомендувати 
у 3 семестрі сформувати перелік дисциплін з дисциплін гуманітарного 
змісту (з числа загально університетських вибіркових дисциплін);  

• з метою забезпечення неперервної підготовки з іноземної мови та 
створення можливості студентам успішно продовжити навчання на 
наступному рівні вищої освіти (магістратура) у переліку вибіркових 
дисциплін в передбачити можливість вибору «Іноземної мови», 
програма викладання якої буде диференційованою з урахуванням 
різних рівнів початкової підготовки студентів, які обрали іноземну 
мову як вибіркову дисципліну; 

• рекомендувати деканам факультетів проаналізувати стандарти вищої 
освіти за спеціальностями, за якими реалізуються освітні програми на 
факультеті (між різними факультетами), та запропонувати вибіркові 



дисципліни, спрямовані на розвиток загальних (фахових) 
компетентностей, спільні для студентів факультету (факультетів).  

• Для виконання стандартів вищої освіти, прийнятих для першого рівня 
вищої освіти (бакалавр) в частині забезпечення набуття здобувачами 
вищої освіти загальних компетентностей, враховуючи Рішення 
Національного агентства щодо забезпечення якості вищої освіти від 
27.11.2019 р. щодо реалізації гуманітарної складової освітніх програм у 
вигляді інтегрованих курсів, передбачити у переліку обов’язкових 
дисциплін такі (таблиця 1): 

Таблиця 1 – Рекомендації щодо дисциплін загальної підготовки 
(обов’язкова складова освітніх програм підготовки бакалавра) 

Дисципліна Обсяг 

кредитів 

ЄКТС 

Семестр 

викладання 

Компетентність, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

1 2 3 4 

Українська мова 

(Ukrainian language) 

5 ЄКТС 1 семестр Здатність спілкуватися 

українською мовою усно і 

письмово, готувати 

академічний тексти, 

усвідомлювати принципи 

академічної доброчесності 

та керуватися ними у 

навчанні та дослідженнях 

Громадянська освіта 

(Citizenshipeducation) – 

сформована як інтегрований 

курс (1  частина - теоретична 

підготовка, 2 частина тренінг за 

програмою Британської ради 

«активні громадяни» 

5 ЄКТС 2 семестр Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні 

Іноземна мова 

Foreignlanguage 

5 ЄКТС 1, 2 

семестри 

Здатність спілкуватися 

іноземною мовою 

Історично-філософські студії 

(Historicalandphilosophicalstudies) 

(сформована як інтегрований 

курс (1  частина – історичний 

блок, 2 частина філософський 

блок) 

5 ЄКТС 1,2 семестри здатність зберігати та 

примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку 

предметної області, її 

місця у загальній системі 

знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і 

технологій, 



1 2 3 4 

Безпека праці 

(Occupationalsafety) (сформована 

як інтегрований курс (1  частина 

– охорона праці, 2 частина – 

безпека життєдіяльності та 

цивільний захист) 

5 ЄКТС За 

погодженням з 

факультетами 

Усвідомлення 

відповідальності за 

персональну безпеку та 

безпеку інших, здатність 

організовувати здорове та 

безпечне середовища для 

роботи 

 

• Для формування студентоцентрованої моделі викладання фізичної 
культури рекомендувати у навчальних планах дисципліну «Фізична 
культура» обсягом 5 кредитів ЄКТС за рахунок вибіркової компоненти та 
забезпечити студентам вибір рухової активності. Рекомендувати 
викладання у 2 – 6 семестр включно (1 кредит ЄКТС на семестр, 2 
академічні години на тиждень), форма атестації – залік. Перед 
винесенням запропонованої моделі на обговорення вченій раді Сумського 
НАУ провести широкі консультації зі студентами та узгодити спільне 
рішення. 

• З метою забезпечення можливості студентам реалізувати вибір з числа 
дисциплін, що пропонуються для інших освітніх рівнів, рекомендувати 
вибіркові дисципліни у навчальних планах освітніх програм магістрів та 
докторів філософії планувати розміром 5 кредитів ЄКТС. Додатковою 
перевагою такого підходу буде вирішення проблеми малокомплектних 
груп в умовах зменшення контингенту магістратури та порівняно 
незначного контингенту аспірантури. 

• Розмір дисциплін у кредитах ЄКТС має бути цілим числом. 

 
 
 
Завідувачка відділу        І. Д. Скляр 


