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Навчально-методичні (науковометодичні) центри (кабінети)
професійно-технічної освіти
Заклади професійної (професійнотехнічної) освіти
Про навчальні плани і
освітні програми підготовки
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста
у 2018/2019 н.р.
Законом України. «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту»
від 21.03.17 №1958-VІІІ щодо підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста визначено, що освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста, яка провадиться вищими навчальними закладами і
започаткована до набрання чинності зазначеного Закону, продовжується в межах
строку навчання за певною освітньо-професійною програмою.
Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста як рівня вищої освіти проводиться у 2019 році.
Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, які здійснюють
підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, при
формуванні навчальних планів на 2018-2019 н.р. необхідно врахувати, що вони
здійснюють підготовку за певними освітньо-професійними програмами (підпункт 3
п.2 розділу ХV Закону України «Про вищу освіту»), які розроблені у 2009-2015 роках.
Освітньо-професійні програми підготовки молодших спеціалістів, які були
затверджені до набуття чинності Законом України «Про вищу освіту», як правило,
передбачають вимірювання обсягу загального навчального навантаження та обсягу
окремих дисциплін не тільки в годинах, але й в кредитах ЄКТС (1 кредит =36 годин).
Відповідно до підпункту 2 пункту 7 розділу ХV «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про вищу освіту» з 1 вересня 2015 року було
передбачено зменшення обсягу одного кредиту ЄКТС до 30 годин за новими
освітніми програмами.
Рекомендуємо закладам професійної (професійно-технічної) освіти при
складанні навчальних планів на 2018-2019 н.р. загальний обсяг навантаження
вказувати в кредитах ЄКТС згідно з діючими освітньо-професійними програмами (3

роки навчання – 180 кред., 2 роки – 120 кред., 2,5 р. – 150 кред.), але розрахунок
годин виконувати з урахуванням обсягу одного кредиту в кількості 30 годин.
Кредити ЄКТС обсягом 36 годин, які були запроваджені наказом МОН від
20.10.04 року №812, замінюються на кредити ЄКТС обсягом 30 годин без зміни
кількості кредитів.
Надалі використовується лише кредит ЄКТС в 30 годин.
Оскільки обсяг 1 кредиту зменшився (1кредит = 30 годин), загальна кількість
годин буде зменшена (180 кред. – 5400 годин замість 6480, 120 кред. – 3600 годин
замість 4320, 150 кред. – 4500 годин замість 5400), а також зменшиться кількість
годин з навчальних дисциплін.
При розробленні навчальних планів на підставі освітньо-професійної програми
кредити встановлюються для всіх складових навчального плану (семестр, дисципліни,
практика, курсові та кваліфікаційні роботи).Загальний обсяг на рік – 60 кредитів.
На семестр можна встановлювати по 30 кредитів, на триместри – по 20 кредитів
або пропорційно тривалості визначених закладом освіти періодів навчання.
При формуванні змісту навчального плану кількість кредитів для дисциплін,
зазначених у освітньо-професійній програмі, залишається без змін, а загальна
кількість навчальних годин на предмет повинна складатись із добутку кількості
кредитів на 30 годин.
Кількість аудиторних годин по дисциплінах на тиждень за семестрами можна
не змінювати, зменшити лише кількість годин самостійної роботи учня (студента).
Великі за обсягом навчальні дисципліни, що вивчаються впродовж кількох
періодів навчання, поділяються на модулі, за якими також встановлюються кредити.
Навчальним складовим, які плануються в обсягах тижнів (наприклад, практики,
екзаменаційні сесії тощо) можна встановлювати 1,5 кредити за кожний тиждень.
Кількість аудиторних годин в одному кредиті може відрізнятися залежно від
циклів і профілів підготовки (для природничо-наукових, технічних спеціальностей
більше аудиторних годин, для гуманітарних – більше індивідуальних, самостійних
годин).
Програми для упровадження дуальної форми навчання можуть передбачати від
30% до 50% обсягу навчання на робочому місці.
Не рекомендується встановлювати навчальним складовим величини кредитів,
котрі не є цілими числами, пропонується округлювати кількість кредитів до цілих
чисел.
Допускається зменшення кількості навчальних дисциплін шляхом поєднання їх
змісту з метою запобігання його дублювання.
У навчальних та робочих навчальних планах, залікових книжках учнів
(студентів), додатку до диплому, академічних довідках, академічних журналах,
відомостях про успішність студентів, інших документах в графі «Години» (у тих
документах, де вона є) через дріб зазначається кількість кредитів ЄКТС (наприклад
45/1,5).
Навчальний план на 2018-2019 н.р. затверджується у встановленому порядку.
Примірна структура навчального плану додається.
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Примірна структура навчального плану підготовки молодшого спеціаліста у закладах професійної (професійно-технічної ) освіти
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