
 

 КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

 «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ УМАНСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА»  

  

1.1. Концепція освітньої діяльності Коледжу. (далі - Концепція) - 

основоположний документ, що визначає стратегію Коледжу з переходу на 

якісно новий етап розвитку, пріоритетні напрямки освітньої, наукової, 

виховної, фінансово-господарчої та міжнародної діяльності.  

1.2. Місія Коледжу  -  сприяти  розвитку  професійного  кадрового 

потенціалу економічної галузі, як невід'ємної частини світової спільноти 

шляхом постійного поліпшення якості надання освітніх послуг.  

1.3. Реалізація концепції спрямована на формування місії Коледжу, 

якою передбачено реалізацію комплексу цілей і завдань за стратегічними 

напрямками:  

1) підвищення якості підготовки фахівців та наукових досліджень, 

реалізація передумов для створення закладу освіти інноваційного типу, для 

випускників якого характерні високий професіоналізм, мобільність, 

конкурентоспроможність;  

2) розробка та втілення інноваційних технологій в управлінні, науці, 

освітньому процесі;  

3) створення культурно-освітнього середовища, що відповідатиме 

світовим стандартам; 

4) створення та зміцнення стійких, продуктивних зв'язків з 

підприємствами та установами галузі, спорідненими навчальними закладами;  

5) зміцнення у свідомості студентів, викладацького складу, 

співробітників разом із пріоритетом академічних цінностей виховання 

гармонійної та високоморальної особистості, професійної чесності, 

порядності відповідно до загальнолюдських морально-етичних норм;  

6) створення в Коледжі передумов для розкриття творчих і 

наукових здібностей та духу лідерства. 

 

 

  



1.4. Основні стратегічні завдання розвитку Коледжу:  

1) формування збалансованої структури, обсягів та змісту освітніх 

послуг з урахуванням потреб особи, інтересів держави, територіальних 

громад і роботодавців;  

2) розробка та впровадження ефективної моделі освітнього процесу, 

науково-методичного забезпечення та інтерактивних моделей навчання;  

3) розробка та впровадження інформаційних систем менеджменту, 

що забезпечують ефективне управління освітнім процесом;  

4) наукове супроводження підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців, здійснення і постійна актуалізація 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу відповідно до 

сучасних вимог;  

5) інформаційне забезпечення освітнього процесу шляхом 

упровадження сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій;  

6) залучення до співпраці у освітньому процесі провідних 

вітчизняних фахівців закладів вищої освіти та представників виробництва;  

7) забезпечення розвитку студентської інноваційної діяльності;  

8) формування навколо Коледжу інноваційного середовища та 

забезпечення ефективної, взаємовигідної співпраці з підприємництвом, 

створення та реалізація спільних інноваційних проектів;  

9) налагодження співпраці з установами та організаціями 

(потенційними роботодавцями) шляхом укладення договорів про 

співробітництво;  

10) набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування 

духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної 

належності особистісних рис громадян України, розвиненої духовності, 

фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, 

екологічної культури;  

11) створення дійової системи соціального захисту учасників 

навчально - виховного процесу.  

1.5. Формами здобуття фахової передвищої освіти є:  

1) інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);  

2) індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на виробництві); 

3) дуальна. 

 Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть поєднуватися.  

Стандарти фахової передвищої освіти та Коледж можуть обмежувати 

перелік допустимих форм здобуття фахової передвищої освіти для окремих 

спеціальностей та освітніх програм.  

 



1.6. Освітній процес в Коледжі здійснюється за такими формами:  

1) навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття;  

2) самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних 

завдань;  

3) практична підготовка;  

4) контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової 

передвищої освіти.  

1.7. Основними видами навчальних занять в Коледжі освіти є:  

1) лекція;  

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

3) урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти); 

4) консультація.  

Коледж має право встановлювати інші форми освітнього процесу та 

види навчальних занять.  

1.8. У межах ліцензованої спеціальності Коледж розробляє освітньо-

професійні програми та затверджує їх відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу в Коледжі. Основою для розроблення 

освітньо-професійної програми є стандарт фахової передвищої освіти за 

відповідною спеціальністю (за наявності).  

1.9. Освітньо-професійна програма містить:  

1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;  

2) зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання;  

3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової 

передвищої освіти;  

4) перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх 

виконання;  

5) вимоги професійних стандартів (за наявності);  

6) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти;  

7) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

8) перелік компетентностей випускника.  

Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти можуть мати 

корекційно-розвивальний складник для осіб з особливими освітніми 

потребами.  

Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти 

передбачають освітні компоненти для вільного вибору здобувачів фахової 

передвищої освіти.  

 



Коледж може використовувати типові або інші освітні програми 

профільної середньої освіти, що розробляються та затверджуються 

відповідно до закону.  

1.10. Коледж на підставі відповідної освітньо-професійної програми 

розробляє навчальний план, який 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 програмних результатів 

навчання.  

На основі навчального плану у визначеному Коледжем порядку для 

кожного здобувача фахової передвищої освіти розробляються та 

затверджуються індивідуальні навчальні плани на кожний навчальний рік. 

Індивідуальний навчальний план формується за результатами особистого 

вибору здобувачем фахової передвищої освіти дисциплін у межах, 

встановлених Законом України «Про фахову передвищу освіту», з 

урахуванням вимог освітньо-професійної програми щодо вивчення її 

обов’язкових компонент. Індивідуальний навчальний план є обов’язковим 

для виконання здобувачем фахової передвищої освіти.  

1.11. Практична підготовка осіб, які навчаються Коледжі, здійснюється 

шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та 

організаціях (базах практики) згідно з укладеними закладами фахової 

передвищої освіти договорами або у структурних підрозділах Коледжу, що 

забезпечують практичну підготовку.  

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, можуть проходити 

практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі 

виконання посадових обов’язків. Коледж може визнавати результати 

навчання, здобуті під час трудової діяльності здобувача за професіями та/або 

на посадах, визначених освітньо-професійною програмою.  

1.12. Залежно від спеціальності (спеціалізації), за якою здійснюється 

підготовка здобувачів фахової передвищої освіти, практика може бути: 

навчальна, технологічна та інші.   

1.13. Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані 

забезпечити створення належних умов для проходження практики на 

виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, безпеки 

життєдіяльності і виробничої санітарії відповідно до законодавства.  

На час виробничого навчання і практики здобувачам фахової 

передвищої освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі 

умови праці відповідно до освітньо-професійних програм і угод між 

закладами фахової передвищої освіти та підприємствами, установами, 



організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і 

практики. Під час проходження виробничого навчання і практики 

забороняється використовувати працю здобувачів фахової передвищої освіти 

для цілей, не передбачених освітньо-професійною програмою.  

1.14. Студенти можуть самостійно підбирати для себе місце 

проходження практики і пропонувати його для використання.   

1.15. Положення про практичну підготовку здобувачів фахової 

передвищої освіти затверджується Педагогічною радою коледжу. Перелік 

усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх форми, 

тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах. Зміст і 

послідовність практик визначається програмою, яка розробляється згідно з 

навчальним планом.   

1.16. Практична  підготовка здобувачів фахової передвищої освіти за 

дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві) 

може здійснюватися з урахуванням особливостей цих форм здобуття освіти.  

1.17. Атестацію здобувачів фахової передвищої освіти здійснює 

екзаменаційна комісія, до складу якої включаються представники 

роботодавців та їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, наукових установ, інших організацій відповідно до 

положення про екзаменаційну комісію, затвердженого колегіальним органом 

управління Коледжу.  

1.18. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі фахової 

передвищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно 

здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію  процесу атестації, крім випадків, 

визначених законом.  

1.19. Здобувачі  фахової передвищої освіти на основі базової загальної 

середньої освіти допускаються до атестації в разі проходження державної 

підсумкової атестації за курс профільної середньої освіти з середнім, 

достатнім або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального 

предмета. Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки.  

1.20. Коледж  на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує 

особі, яка продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам 

освітньо-професійної програми, освітньо-професійний  ступінь 

 фахового  молодшого  бакалавра  та  присвоює  відповідну 

кваліфікацію.  

1.21. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється 

Екзаменаційною комісією у формі публічного захисту дипломного проєкту. 



1.22. Система  забезпечення Коледжем якості освітньої діяльності та 

якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості 

освіти) включає:  

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур 

забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної 

системи управління Коледжем, узгоджені з його стратегією і передбачають 

залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих 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 заінтересованих 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 

Коледжу, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання 

результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);  

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

що здійснюється у рамках освітнього процесу;  

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо 

компетентності 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 Коледжу;  

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, 

своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність Коледжу та всі 

освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня 

фахової передвищої освіти та кваліфікацій;  
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10) забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками Коледжу 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 студентоорієнтованого навчання в 

освітньому процесі;  

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених 

законодавством, установчими документами Коледжу або відповідно до них.  

1.23. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

фахової передвищої освіти Коледжу (внутрішня система забезпечення якості 

освіти) за поданням Коледжу 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.  

1.24. Забезпечення академічної доброчесності в системі фахової 

передвищої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» з 

урахуванням особливостей, визначених Законом «Про фахову передвищу 

освіту».  

1.25. Кожен  учасник освітнього процесу в системі фахової передвищої 

освіти зобов’язаний дотримуватися принципів академічної доброчесності.  

1.26. Формування  академічної доброчесності здобувачів освіти є 

одним із завдань Коледжу.  

1.27. Директор Коледжу та колегіальний орган управління 

забезпечують дотримання принципів академічної доброчесності в Коледжі у 

межах своєї компетенції.  

1.28. Порушеннями академічної доброчесності в Коледжі, крім 

передбачених Законом України "Про освіту", є:  

1) несанкціонована співпраця - надання здобувачам фахової 

передвищої освіти допомоги педагогічними працівниками, батьками або 

іншими особами, що не передбачена умовами виконання завдань;  



2) академічне шахрайство - використання під час контрольних 

заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів, 

проходження процедур контролю результатів навчання підставними особами, 

подавання як результатів власної праці творів, виконаних іншими особами, у 

тому числі на замовлення;  

3) необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження 

оцінки результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти, їхніх 

творчих здобутків, а також компетентностей педагогічних працівників 

Коледжу під час їх атестації або сертифікації.  

1.30. За порушення академічної доброчесності педагогічні  працівники 

Коледжу можуть притягатися до такої академічної відповідальності:  

1) відмова у присвоєнні, підтвердженні або позбавлення 

присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;  

2) позбавлення на строк від одного до п’яти років права брати 

участь у роботі комісій з атестації педагогічних працівників, з акредитації 

освітньо-професійних програм, з інституційного аудиту Коледжу, у журі 

студентських олімпіад та інших змагань, у дорадчих і робочих органах, 

створюваних органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування;  

3) недопуск до проходження сертифікації строком на три роки, 

позбавлення сертифіката;  

4) обмеження права на вибір освітніх програм, форм навчання, 

закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, 

що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників;  

5) прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність 

займаній посаді педагогічного працівника;  

6) недопущення до участі у конкурсі на посаду директора Коледжу 

строком на п’ять років.  

1.31. За порушення академічної доброчесності здобувачі фахової 

передвищої освіти можуть притягатися до такої академічної 

відповідальності:  

1) зауваження;  

2) повідомлення батькам, законним представникам;  

3) повторне проходження поточного, підсумкового та/або річного 

оцінювання;  

4) повторне проходження державної підсумкової атестації та/або 

атестації здобувачів;  

5) повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої, освітньо-професійної програми;  

6) позбавлення академічної стипендії;  



7) позбавлення наданих Коледжем пільг з оплати навчання;  

8) позбавлення отриманих з порушенням академічної доброчесності 

призових місць на учнівських та студентських змаганнях, турнірах, 

олімпіадах, конкурсах; 

9)  відрахування з Коледжу.  

1.32. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення 

академічної доброчесності, а також види відповідальності за конкретні 

порушення визначаються колегіальним органом управління Коледжу.  

1.33. Рішення про академічну відповідальність педагогічних (науково-

педагогічних) працівників приймає колегіальний орган управління Коледжу 

або атестаційна комісія відповідного рівня.  

1.34. Рішення про академічну відповідальність здобувачів освіти, 

передбачену Законом України «Про фахову передвищу освіту», приймає 

педагогічний працівник, який виявив порушення. В інших випадках рішення 

може прийматися керівником та/або колегіальним органом управління 

Коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування.  

1.35. Відсутність реагування на факти порушення академічної 

доброчесності є підставою для притягнення директора Коледжу до 

дисциплінарної відповідальності.  

  

  

 


