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1 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Освітньо-професійна  програма розроблена на основі таких нормативних 

документів: 

‒ Закон України «Про фахову перед вищу освіту». 

‒ Типова освітня  програма профільної середньої освіти, що здійснюють 

підготовку спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти 

затвердженої наказом МОН від 01.06.18 року №570. 

‒ Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

молодшого спеціаліста, спеціальності 5.07010504 «Технічне обслуговування 

і ремонт пристроїв електропостачання залізниць», галузь знань – 0701 

Транспорт і транспортна інфраструктура, Київ - 2008. 

‒ Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів   

України від 23 листопада 2011 р. № 1341. 

‒ Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 

26.04.2015 № 266. 

‒ Рекомендацій щодо реалізації наказу МОН від 26 січня 2015 року № 47;  

‒ Листа  МОН України від 13 березня 2015 року № 1/9-126; 

‒ Листа ІМЗО МОН України від 05.07.2018 року № 22.1/10-2240;  

‒ Листа ІМЗО МОН України від 02.07.2020  № 22.1/10-1358  

При розробці освітньо-професійної програми використане видання – 

Розроблення освітніх програм Методичні рекомендації з./ Авт.: В.М. Захарченко, 

В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя.– К. : ДП 

«НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. (Видання здійснено в рамках проекту 

Європейського Союзу «Національний Темпус-офіс в Україні»). 
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2   ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

2.1 Загальна інформація 

 

Повна назва закладу 

фахової передвищої 

освіти, структурного 

підрозділу 

Одеський фаховий коледж транспортних 

технологій 

Ступінь освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Фаховий молодший бакалавр,   Технік-електрик з 

технічного обслуговування і ремонту пристроїв 

електропостачання залізниць 

Офіційна назва 

освітньо-професійної 

програми 

Освітньо-професійна програма підготовки 

фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 273 

Залізничний транспорт за спеціалізацією «Технічне 

обслуговування і ремонт пристроїв 

електропостачання залізниць» 

Тип диплому та обсяг  

освітньо-професійної 

програми 

Диплом фахового молодшого бакалавра , 180 

кредитів ЄКТС (та 2660 год. загально-освітня 

підготовка) 

Термін навчання 

3 роки 10 місяців на основі базової загальної 

середньої освіти з одночасним здобуттям повної 

загальної середньої освіти 

2 роки 10 місяців на основі  повної загальної 

середньої освіти 

Акредитаційна 

інституція 

Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 

Передумови 
Наявність повної загальної середньої освіти або  

базової загальної середньої освіти 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньо-

професійної  програми 
2020-2024 роки 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

www.oktt.od.ua 
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2.2  Мета освітньо-професійної  програми – формування особистості фахівця, 

здатного до виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного 

характеру в галузі залізничного транспорту при технічному обслуговування і 

ремонті пристроїв електропостачання залізниць. 

 

2.3 Характеристика освітньо-професійної  програми 

Галузь знань, 

спеціальність, 

предметна 

область. 

27 Транспорт 

273 Залізничний транспорт 

Технічне обслуговування і ремонт пристроїв 

електропостачання залізниць 

 

2.4 Придатність до працевлаштування та академічні права випускників 

 

Придатність до 

працевлашту-

вання 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні назви 

робіт (відповідно до ДК 003:2010):   

3113 – технік-енергетик; 

3113 – енергетик дільниці; 

3113 – технік-електрик;  

3113 – електрик дільниці; 

3113 – електромеханік-дільниці; 

3113 – електромеханік-наставник; 

3113 – технік-технолог (електротехніка); 

3113 – енергодиспетчер шляховий; 

3113 – диспетчер електропідстанції; 

3113 – диспетчер перетворювального комплексу; 

3113 – диспетчер районного (місцевого) диспетчерського 

пункту; 

3113 – диспетчер-інформатор; 

3119 – черговий оперативний 

 
 
Академічні 
права 
випускників 

Мають право продовжити навчання за початковим рівнем 

вищої освіти та/або першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти 

дорослих, в тому числі в сфері післядипломної освіти. 
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2.5 Викладання  та оцінювання 

 

Викладання та 

навчання 

Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні 

саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні 

технології навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється       

за дванадцяти бальною шкалою на усіх курсах. 

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний 

(проміжний), підсумковий, самоконтроль. 

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий 

контроль, заліки різних видів практики, екзамени, захист 

курсових проектів (робіт), державна атестація. 

Матеріально- 

технічне 

забезпечення 

– навчальні корпуси зі спеціалізованими  кабінетами і 

лабораторіями; 

– наукова бібліотека;  

– гуртожиток;  

– їдальня;   

– медичний пункт; 

– комп’ютерні кабінети;  

– точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

–  мультимедійне обладнання;  

– спортивна зала та спортивні майданчики;  

– полігон з контактною мережею і електричним обладнанням 

залізниць; 

– навчальні майстерні. 

 

Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення 

‒ офіційний сайт www.oktt.od.ua; 

‒ точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

‒ необмежений доступ до мережі Інтернет; 

‒ наукова бібліотека, читальні зали; 

‒ навчальні комп’ютерні програми; 

‒ навчальні і робочі плани;  

‒ графік освітнього процесу; 

‒ навчальні та робочі програми дисциплін; 

‒ навчально-методичні комплекси дисциплін; 

‒ методичні матеріали для самостійної та індивідуальної 

‒ роботи студентів з дисциплін;  

‒ пакети для підсумкового та поточного контролю знань і 

умінь з критеріями оцінювання рівня підготовки;  

‒ програми практик; 

‒ методичні вказівки до виконання курсових і дипломних 

проектів (робіт). 
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3    ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО 

МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА 

 

Фахова передвища освіта може здобуватися на основі базової середньої 

освіти, повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти), 

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої 

освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) становить 

180 кредитів ЄКТС. 

На основі базової середньої освіти здобувачі фахової передвищої освіти 

зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти, 

тривалість здобуття якої становить два роки. Освітня програма профільної 

середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань та/або 

спеціальності, інтегрується з освітньо-професійною програмою фахового 

молодшого бакалавра. 

Мінімум 50 % обсягу освітньо-професійної програми має бути спрямовано на 

досягнення результатів навчання за спеціальністю, визначених Стандартом 

фахової передвищої освіти. 

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 % загального обсягу освітньо-професійної програми на основі 

профільної середньої освіти. 
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4  ПЕРЕЛІК  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  ВИПУСКНИКА 

 

1 2 

Інтегральна 

компетентність 

 

Фаховий молодший бакалавр: повинен вміти  

вирішувати типові спеціалізовані задачі в галузі 

залізничного транспорту та професійної діяльності при 

обслуговуванні, ремонті та експлуатації об’єктів 

залізничного транспорту, а саме  пристроїв 

електропостачання залізниць, або у процесі навчання, що 

вимагає застосування положень і методів відповідних 

наук та може характеризуватися певною невизначеністю 

умов; нести відповідальність за результати своєї 

діяльності; здійснювати контроль інших осіб у визначених 

ситуаціях.  

Загальні 

компетентності 

 

 

ЗК 1. 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. 

ЗК 2. 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, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

 

ЗК 3. Здатність  оцінювати  та забезпечувати якість  

виконуваних робіт. 

ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК 5. Здатність застосовувати теоретичні знання на 

практиці. 

ЗК 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно та 

і письмово. 

ЗК 7. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 8. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології, створювати. 
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1 2 

Спеціальні 

компетентності 
СК 1. Здатність застосовувати  знання з технічних наук 

для виконання креслень, читання електричних схем, 

розробки  технології процесів ремонту та обслуговування 

пристроїв електропостачання залізниць. 

СК 2. Здатність застосовувати отримані знання про 

особливості роботи залізниці для  визначення основних 

характеристик діяльності підприємств залізничного 

транспорту, їх структурних підрозділів та окремих 

елементів. 

СК 3. Здатність дотримуватись у професійній діяльності 

законів України, вимог нормативно-правових документів, 

Правил технічної експлуатації залізниць України, 

інструкцій та рекомендацій з обслуговування, ремонту та 

експлуатації пристроїв електропостачання залізниць, їх 

систем та елементів. 

СК 4 Здатність застосовувати знання про облікові форми 

та інші документи інформаційного забезпечення, що 

використовуються під час виробничого процесу. 

СК 5. Здатність застосовувати отримані знання для 

контролю за утриманням у справному стані, виявлення 

несправностей і пошкоджень пристроїв 

електропостачання залізниць, їх систем та елементів, що 

створюють загрозу безпеці руху поїздів або забруднення 

навколишнього природнього середовища. 

 

СК 6. Здатність з’ясовувати причини виникнення 

несправностей, розробляти заходи щодо їх попередження, 

визначати обсяги ремонтних робіт та витрат основних і 

допоміжних матеріалів під час обслуговування, ремонту 

та експлуатації пристроїв електропостачання залізниць, їх 

систем та елементів.  

СК 7. Здатність застосовувати  знання технічних 

характеристик, конструкції, роботи обладнання, технічних 

вказівок, інструкцій виробників, норм допустимих зносів 

деталей та вузлів для проведення  технічного 

обслуговування, ремонту та експлуатації пристроїв 

електропостачання залізниць, їх систем та елементів.  
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1 2 

 

СК 8. Здатність  застосовувати  контрольно-вимірювальні 

прилади та засоби вимірювальної техніки при технічному 

обслуговуванні, ремонті та випробуваннях пристроїв 

електропостачання залізниць, їх систем та елементів. 

СК 9. Здатність  застосовувати знання вимог охорони 

праці, електробезпеки та протипожежної безпеки під час 

проведення  технічного обслуговування, ремонту та 

експлуатації пристроїв електропостачання залізниць, їх 

систем та елементів. 

СК 10. Здатність  застосовувати знання в галузі економіки 

виробництва для його організації, професійного 

управління колективом з урахуванням діючих вимог при 

тарифікації робіт й оплаті праці. 

СК 11. Здатність  застосовувати енергозберігаючі та 

ресурсозберігаючі  технології при обслуговуванні, ремонті 

та експлуатації пристроїв електропостачання залізниць, їх 

систем та елементів. 

 

 

5  НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ  

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

1 2 

Шифр 

результату 

навчання  

Результати навчання  

РН 1 
Зберігати культурні та наукові цінності. Формувати 

світоглядну позицію, щодо досягнення суспільства, фізичної 

та духовної культури.  

РН 2 
Вільно спілкуватися державною мовою, як усно так і 

письмово, володіти технічною термінологією та логічно 

викладати свої думки. 

РН 3 
Використовувати навички усної та письмової комунікації 

іноземною мовою.  
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1 2 

РН 4 Застосовувати у професійній діяльності сучасні 

інформаційні технологій, спеціалізовані програмні засоби з 

програмним забезпеченням. 

РН 5 
Застосовувати у професійній діяльності: вимоги Закону 

України «Про залізничний транспорт»; основи законодавства 

України в галузі охорони довкілля і природокористування; 

Правил технічної експлуатації залізниць України; інструкцій; 

нормативно-правових документів, та рекомендації з 

експлуатації, ремонту та обслуговування пристроїв 

електропостачання залізниць, їх систем та елементів. 

РН 6 
Експлуатувати пристрої електропостачання залізниць з 

дотриманням безпеки руху поїздів. 

РН 7 
Використовувати у професійній діяльності знання 

нормативно-правових актів, інструкцій з охорони праці, 

пожежної безпеки та електробезпеки. 

РН 8 
Оперувати поняттями вартості, якості, термінів виконання 

робіт для знаходження оптимальних рішень при плануванні 

ремонту, експлуатації та технічного обслуговування 

пристроїв електропостачання залізниць. 

РН 9 Використовувати набуті теоретичні знання з устрою та 

принципу дії механізмів, вузлів та деталей пристроїв 

електропостачання залізниць для визначення обсягу 

ремонтних робіт. 

РН 10 Використовувати методи вимірювань, метрологічні норми 

та інші нормативні документи під час визначення технічного 

стану пристроїв електропостачання залізниць, їх систем та 

елементів. 

РН 11 
Розробляти технологічну документацію для експлуатації, 

ремонту та технічного обслуговування пристроїв 

електропостачання залізниць, їх систем та елементів. 

РН 12 
Використовувати технологічне устаткування, засоби 

автоматизації та механізації для проведення технічного 

обслуговування, ремонту та експлуатації пристроїв 

електропостачання залізниць, їх систем та елементів. 
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1 2 

РН 13 Організовувати роботу структурних підрозділів (бригад, 

дільниць, пунктів тощо) для експлуатації, ремонту та 

технічного обслуговування пристроїв електропостачання 

залізниць, їх систем та елементів. 

РН 14 Розраховувати економічні показники експлуатації 

пристроїв електропостачання залізничного транспорту, їх 

систем та елементів з урахуванням діючих вимог тарифікації 

робіт й оплаті праці. 

РН 15 
Використовувати знання про облікові форми та інші 

документи інформаційного забезпечення для організації 

виробничого процесу. 

РН 16 
Використовувати у професійній діяльності та набувати нові 

знання і уміння для оптимізації робіт з технічного 

обслуговування, ремонту та експлуатації пристроїв 

електропостачання залізниць, їх систем та елементів. 

 

 

6  ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ  

    ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів фахової 

передвищої освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту та публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної роботи (за рішенням 

закладу фахової передвищої освіти).  

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота має бути завершеним 

дослідженням, яке передбачає розв’язання 

спеціалізованої задачі або практичної проблеми у сфері 

діяльності залізничного транспорту, а саме технічного 

обслуговування, ремонту та експлуатації пристроїв 

електропостачання залізниць, на основі сучасних 

технологій і економічних моделей. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити плагіату, 

у тому числі некоректних текстових запозичень. 

 Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на 

офіційному сайті закладу фахової передвищої освіти. 

 
Вимоги до публічного 

захисту (демонстрації) 

Вимоги до публічного захисту кваліфікаційної 

роботи фахового молодшого бакалавра визначаються 

закладом фахової передвищої освіти. 
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7  ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА 

ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 
ПРЕДМЕТИ  ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  
 

№  

з. п. 
Перелік навчальних дисциплін 

К
р

ед
и

т
и

 

Є
К

Т
С

 

В
сь

о
го

 
а

у
д

и
т
о
р

н
и

х
 Форма 

підсумкового 
контролю 

1 Українська мова                                                                148 ЗНО 

2 Українська література                                                      148 Залік 

3 Зарубіжна література                                                        80 Залік 

4 Іноземна мова                                                                 148 Залік 

 Іноземна мова  2 підгрупа  148  

5 Історія України                                                                 108 ЗНО 

6 Всесвітня історія                                                                 80 Зал. 

7 Громадянська освіта                                                         110 Зал. 

8 Математика                                                                      224 ЗНО 

9 Біологія і екологія                                                          133 Залік 

 
Біологія і екологія, лабораторні роботи  2 

підгрупа 
 18  

10 Географія                                                                           83 Залік 

 
Географія, лабораторні роботи  2 

підгрупа 
 8  

11 Фізика і астрономія                                                  245 Екзамен 

 
Фізика і астрономія, лабораторні роботи  

2 підгрупа 
 54  

12 Хімія                                                                           123 Залік 

 Хімія, лабораторні роботи  2 підгрупа  6  

13 Фізична  культура *  222 Залік 

10 Захист Вітчизни                                                               80 Залік 

 Військові збори  30  

 Вибірково-обов’язкові предмети  0  

15 Інформатика   80 Екз. 

 
Інформатика, практичні роботи  2 

підгрупа 
 30  

16 Технології (технологія галузі)*  57 Залік 

 
Факультативні курси (спортивні секції, 

факультативи , військові збори та інше) 
 267  

 Екзамени (заліки): 1 30  

 Всього:  2660  
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ПІДГОТОВКА ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА ЗА ОПП 
 

№  

з. п. 
Перелік навчальних дисциплін 

К
р

ед
и

т
и

 

Є
К

Т
С

 Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

1 2 3 4 

НОРМАТИВНІ  НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ     

1   Дисципліни, що формують загальні компетентності   

1.1 Гуманітарна та соціально-економічна  підготовка  

      (ГСЕ) 

 

 
 

ГСЕ.01 Основи суспільних наук 2 Залік 

ГСЕ.02 Економічна теорія   2 Залік 

ГСЕ.03 Іноземна мова за професійним спрямуванням 2 Залік 

 Фізична культура* 5  

 Українська мова*  2,5  

 Українська література*                                                     2,5  

 Іноземна мова*                                                                2,5  

 Історія України*                                                                2,5  

 Громадянська освіта *                                                       1  

 Всього: 22  

1.2 Математична,  природничо-наукова підготовка  

      (МПН) 

 

 
 

МПН.01 Електротехніка  6 Екзамен 

МПН.02 Технічна механіка  5,5 Екзамен 

МПН.03 Інженерна графіка  4,5 Залік 

МПН.04 Безпека життєдіяльності   2 Залік 

 Математика*  3  

 Географія* 3  

 Фізика і астрономія * 1,5  

 Біологія і екологія* 1  

 Хімія* 1,5  

 Всього: 28  

 Екзамени: 2  

 Всього за циклом: 52  

2 Дисципліни, що формують спеціальні  компетентності   

2.1 Професійна підготовка (ПП.01)   

ПП.01.01 Охорона праці 3 Екзамен 

ПП.01.02 Електропостачання залізниць 3 Залік 

ПП.01.03 Контактна мережа 6,5 Екзамен 

ПП.01.04 Електричні станції і підстанції 7 Екзамен 
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1 2 3 4 

ПП.01.05 Технічна експлуатація залізниць і безпека руху 4,5 Екзамен 

ПП.01.06 
Економіка, організація і планування 

електропостачання залізниць 
4 

Екзамен 

ПП.01.07 
Технологія обслуговування і  ремонт пристроїв 

електропостачання залізниць 
5 

Екзамен 

ПП.01.08 
Технологія галузі та технічні засоби залізничного 

транспорту* 
2,5 Залік 

 Всього: 35,5  

2.2 Практична підготовка (ПП.02)  Залік 

ПП.02.01 Навчальна практика в майстернях 6 Залік 

ПП.02.02 Навчальна практика на виробництві 3 Залік 

ПП.02.03 Технологічна практика 16,5 Залік 

ПП.02.04 Переддипломна практика 3 Залік 

ПП.02.05 Дипломне проектування 12  

 Всього: 40,5  

 Екзамени:  6  

 Всього за циклом: 82  

 Державна кваліфікаційна атестація 1  

Разом нормативних дисциплін (75 %) 135  

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ   

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ    

1 Дисципліни, що формують загальні компетентності 

   (ГСЕ, МПН) 
 

ГСЕ.04 Основи управлінської діяльності 2 Залік 

МПН.05 Промислова електроніка та мікропроцесорна 

техніка 
3 Залік 

МПН.06 Електричні машини 3 Залік 

МПН.07 Матеріалознавство 4 Залік 
 Всього: 12  

2 Дисципліни, що формують спеціальні компетентності 

  (ПП.01) 
 

ПП.01.09 Релейний захист, автоматика і телемеханіка 8,5 Екзамен 

ПП.01.10 Охорона праці в галузі 2,5 Екзамен 

ПП.01.11 Електропостачання нетягових споживачів 2,5 Залік 

ПП.01.12 Енергозбереження 3,5 Залік 

 Всього: 17  
 Разом за вибором закладу освіти: 29  
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1 2 3 4 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА    

1 Дисципліни, що формують загальні компетентності 

(ГСЕ, МПН) 
 

ГСЕ.06 Основи філософських знань  2 Залік 

ГСЕ.07 Соціологія 2 Залік 

ГСЕ.08 Культурологія  2 Залік 

ГСЕ.09 Основи трудового законодавства 2 Залік 

МПН.08 Основи стандартизації 3 Залік 

МПН.09 Електричні вимірювання 2 Залік 

МПН.10 Електробезпека 2 Залік 

 Всього: 15  

2 Дисципліни, що формують спеціальні компетентності 

  (ПП.01) 
  

ПП.01.13 Основи електроприводу 3 Екзамен 

ПП.01.14 Електротехнічні матеріали 2 Залік 

ПП.01.15 Техніка високих напруг 3 Залік 

ПП.01.16 Електрорухомий склад залізниць 3 Екзамен 

ПП.01.17 Альтернативні джерела електропостачання 2 Залік 

 Всього: 13  

 Разом за вибором студента (15,5 %) : 28  

 

На основі освітньо-професійної програми складається навчальний план. 

Здобувач освіти, окрім вивчення нормативних дисциплін, має право вільного 

вибору навчальних дисциплін з вибіркової частини. Для кожного здобувача (або 

групи здобувачів) фахової передвищої освіти складається індивідуальний 

(робочий) навчальний план у загальному обсязі 180 кредитів ЄКТС на базі 

повної загальної середньої освіти, або 240 годин на базі базової загальної 

середньої освіти.  

Предмети загальноосвітнього циклу позначені «*», інтегруються з 

дисциплінами освітньої програми молодшого спеціаліста  відповідно.  

Кількість годин на один екзамен становить один кредит  ЄКТС. На один 

тиждень практичного навчання і кваліфікаційної (дипломної) роботи відведено 

1,5 кредитів ЄКТС.  

Вибір  навчальних  дисциплін  здобувачем  освіти, у межах обсягу вибіркової 

складової, становить не  менше  10%  від загальної кількості кредитів ЄКТС. 
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Оцінювання знань з предметів, здійснюється за 12-бальною системою.        

Перелік лабораторій і навчальних кабінетів, необхідних для забезпечення 

освітнього процесу, встановлюється закладом фахової передвищої освіти і 

затверджується наказом директора. 

У навчальному плані мають бути передбачені години для проведення 

факультативних занять та індивідуальної роботи зі студентами; час для 

підготовки і проведення зовнішнього незалежного оцінювання; час для 

проведення державної кваліфікаційної атестації; 

Кількість навчальних дисциплін має становити не більше восьми у семестрі. 

Тижневе навантаження студента становить на 1, 2 курсах не більше 33 годин, а на 

3, 4 курсах – 30 годин. В одному семестрі має бути передбачене виконання одного 

курсового проекту або курсової роботи;  

Вибіркова складова навчального плану має складати не менше 25% обсягу 

навчальних кредитів; 

Для перших других курсів мають бути передбачені години для проведення 

лабораторних і практичних робіт у других підгрупах навчальних дисциплін 

профільної середньої освіти та у підгрупах з вивчення іноземної мови.  

Фізичне виховання планується на третіх курсах поза за розкладом у вільний від 

занять час. Години фізичного виховання не враховуються при визначені гранично 

допустимого навантаження студента та в кількість предметів, що вивчаються. 

 

 

8   ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

У закладі фахової передвищої освіти повинна функціонувати система 

забезпечення закладом фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення 

якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи 

управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією 
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і  передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін; 

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-

професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам 

фахової передвищої освіти  (професійним стандартам – за наявності), 

декларованим цілям, урахування позицій зацікавлених сторін, чітке 

визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають 

бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій; 

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення 

встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової 

передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та 

послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової 

передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, 

визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо); 

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і 

прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного 

розвитку персоналу; 

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, 

а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів 

фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою; 

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для 

ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою 

діяльністю закладу; 

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 
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легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні 

програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти  

та кваліфікацій; 

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу 

фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому 

числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень 

академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної 

відповідальності; 

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти; 

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

13) забезпечення дотримання студенто-орієнтованого навчання в освітньому 

процесі; 

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, 

установчими документами закладів фахової передвищої освіти або 

відповідно до них. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової 

передвищої освіти закладу фахової передвищої освіти (внутрішня система 

забезпечення якості освіти) за поданням такого закладу може оцінюватися 

центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або 

акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості 

фахової передвищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 

забезпечення якості фахової передвищої освіти, що затверджуються центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за поданням центрального органу 

виконавчої влади із забезпечення якості освіти. 

 


