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1. ВСТУП 

Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України 

«Про вищу освіту» освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) 

програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти 

в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання, якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Призначення освітньо-професійцної програми «Садово-паркове 
госпо-дарство» здобувача вищої освіти ступеня бакалавра – підготовка 

особи до здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, 

достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною 

спеціальністю (п. 1 ст. 5 Закону України «Про вищу освіту»). 

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарств» ви-

користрвуэться під час : 

– акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої 

діяльності за спеціальністю; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних 

дисциплін і практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху. 

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство»  

вразо-вує вимоги Закону України «Про вищу освіту» та Національної рамки 

кваліфікацій і встановлює: 

 вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів; 

 обсяг програми та його розподіл за обов'язковою  та 

вибірковою частинами; 

 термін навчання за денною та заочною формами; 

 результати навчання, що очікуються; 

 загальні вимоги до програм навчальних дисциплін; 

 загальні вимоги до засобів діагностики;  

 загальні вимоги до системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти; 

 перелік дисциплін і послідовність їх вивчення. 

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство» 
вико-ристовується  для:  

 складання навчальних планів та робочих навчальних 

планів; 

 формування індивідуальних планів студентів; 

 формування програм навчальних дисциплін, 

практичної підготовки; 

 акредитації освітньої програми; 



 внутрішнього  контролю якості підготовки фахівців; 

 атестації здобувачів вищої освіти. 

Користувачі освітньо-професійної програми «Садово-паркове 

господ-дарство»: 

 здобувачі вищої освіти, які навчаються у Івано-

Франківському коледжі Львівського національного 

університету (далі – Коледж»); 

 викладачі Коледжу, які здійснюють підготовку 

бакалаврів спеціальності 206 «Садово-паркове 

господарство»; 

 Екзаменаційна комісія зі спеціальності  206 «Садово-

паркове господарство»; 

 Приймальна комісія Коледжу. 

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство» 

поши-рюється на кафедри Коледжу, що здійснюють підготовку здобувачів 

вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності  206 «Садово-паркове 

господарство». 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство» розроблена 

на основі таких нормативних документів: 

2.1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості 

Верховної Ради. – 2014. – № 37, 38. 

2.2. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. 

2.3. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 26.04.2015 № 266. 

  При розробці освітньої програми використано:  

  Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації./ 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»). 

 

3. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

В освітньо-професійній  програмі терміни вживаються в такому 

значенні: 

Акредитація освітньо-професійної програми – оцінювання освітньої 

програми та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією 

програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти; спроможності 

виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів 

навчання; досягнення заявлених у програмі результатів навчання;  



Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти. 

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг 

якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми 

для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра 

визначається вищим навчальним закладом. 

 

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка 

(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах 

ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному 

закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня 

і кваліфікації. 

Знання - осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою 

його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні). 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами 

(частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Освітня кваліфікація – кваліфікація, що присуджується вищими 

навчальними закладами на основі стандартів вищої освіти. 

Кваліфікаційна робота — це навчально-наукова робота, яка може 

передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти 



для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання 

(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти.  

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня (пункт третій Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341). 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 Закону 

України «Про вищу освіту»). 

Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, 

який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання 

та/або професійної діяльності (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 

р. № 1341). 

Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від 

предметної  області, але важливі для успішної подальшої професійної та 

соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного 

розвитку.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що 

залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної 

діяльності за певною спеціальністю.  

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 
(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС 

становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною 

формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша 

статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти 

та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь 

магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою 

програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра 

становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 

кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає 

дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної 



рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2011 р. № 1341). 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти 

і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) 

через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на 

передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 

компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості. 

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

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти (частина перша статті 1 Закону України «Про 

вищу освіту»). 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

Уміння - здатність застосовувати знання для виконання завдань та 

розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні 

(інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з 

використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів). 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів 

вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»). 

 

4. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. 

 

5. ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ТЕРМІН 

НАВЧАННЯ 

Обсяг освітньої програми становить 240 кредитів ЄКТС. Обсяг 

обов'язкових дисциплін (у т.ч. практичної підготовки)  становить 180  

кредитів ЄКТС (75 %). Обсяг вибіркових дисциплін  – 60  кредитів ЄКТС 

(25%). 

Термін навчання за денною формою - 4 роки. 

 



           6. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН  

Обов’язкові дисципліни: 

 

1. Історія України 

2. Українська мова за професійним спрямування 

3. Вища математика 

4. Хімія 

5. Історія української культури 

6. Образотворча грамота 

7. Ботаніка 

8. Іноземна мова за професійним спрямуванням 

9. Фізика 

10.  Геодезія 

11.  Інформатика 

12.  Зоологія 

13.  Філософія 

14.  Біометрія 

15.  Фізіологія рослин 

16.  Загальна екологія 

17.  Ґрунтознавство 

18.  Селекція та генетика декоративних рослин 

19.  Урбоекологія та фітомеліорація 

20.  Безпека життєдіяльності та охорона праці 

21.  Фізичне виховання 

22.  Квітникарство 

23.  Історія садово-паркового господарства 

24.  Декоративна дендрологія 

25.  Механізація садово-паркових робіт 

26.  Фітопатологія 

27.  Основи містобудування 

28.  Озеленення населених місць 

29.  Лізознавство 

30.  Рекреаційне лісівництво 

31.  Технічна механіка 

32.  Луківництво і газони 

33.  Ентомологія 

34.  Основи лісоексплуатації 

35.  Садово-паркове будівництво 

36.  Лісова таксація 

37.  Ландшафтна архітектура 

38.  Економіка садово-паркового господарства 

39.  Нарисна геометрія з основами графіки 

 

Вибіркові дисципліни: 



        

1. Метеорологія 

2. Релігієзнавство 

3. Креслення 

4. Мікробіологія 

5. Автоматизована обробка інформації 

6. Економічна теорія 

7. Лісівництво 

8. Основи землеробства 

9. Економіка підприємства 

10. Соціологія 

11. Політологія 

12. Правознавство 

13. Психологія 

14. Озеленення інтер'єрів  

15. Розсадники декоративних культур 

16. Ландшафтний дизайн 

17. Парковпорядкування 

18. Лісові культури 

19. Рослини закритого грунту 

20. Радіобіологія 

21. Лісова інженерна гідрологія 

22. Будівництво та експлуатація с/п об'єктів  

23. Організація робіт в садово-парковому господарстві 

24. Рекультивація земель 

25. Проектування об'єктів зеленого будівництва 

26. Екологія та природокористування  

 

 

7. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми 

професійної діяльності в садово-парковому 

господарстві в сучасних економічних умовах та у 

процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень і здійснення інновацій в умовах 

невизначеного зовнішнього середовища з урахуванням 

зональних умов. 

Загальні 

компетентності 

 1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синте-

зу. 

2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести 

соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішен-

ня. 

3. Здатність до саморозвитку, самореалізації, викорис-



тання творчого потенціалу. 

4. Здатність до комунікації в усній і письмовій формах 

на державній та іноземних мовах для вирішення зав-

дань професійної діяльності. 

5. Здатність керувати колективом у сфері професійної 

діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, 

конфесійні і культурні відмінності. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Здатність розробляти технології вирощування 

декоративних рослин і проводити оцінку економічної 

ефективності та інноваційно-технологічних ризиків при 

впровадженні нових технологій. 

2. Здатність до проектування інженерної підготовки 

території, будівництва і утримання об'єктів садово-

паркового господарства та девастованих земель. 

3. Здатність організовувати та реалізовувати заходи і 

роботи з благоустрою, озеленення та утримання 

територій садово-паркових об’єктів. 

4. Здатність управління об'єктами садово-паркового 

господарства з їх функціонального використання, 

охорони і захисту. 

5. Здатність організації і здійснення державного 

контролю і нагляду за дотриманням правил утримання 

об'єктів садово-паркового господарства, обчислення 

розміру шкоди, заподіяної об'єктам садово-паркового 

господарства при порушенні природоохоронного та 

містобудівного законодавства; 

6. Готовність до отримання нових знань і проведення 

прикладних досліджень в галузі садово-паркового 

господарства. 

7. Здатність розробки робочих планів і програм 

наукових досліджень в галузі садово-паркового 

господарства, організувати збір, обробку, аналіз і 

систематизація науково-технічної інформації з теми 

дослідження, вибір методики і засобів рішення завдань; 

8. Здатність здійснювати планувальну організацію 

відкритих просторів, проектування об'єктів садово-

паркового господарства, розробляти проекти 

відновлення об'єктів культурної спадщини. 

9. Здатність до розроблення методичних і нормативних 

документів для проектування, будівництва та 

утримання об'єктів садово-паркового господарства. 

10. Готовність до проектування технологічних процесів 

робіт по інженерній підготовці територій, будівництва 

та утримання об’єктів озеленення та ландшафтної 

архітектури, формування стійкого і безпечного 



середовища проживання людини. 

11. Готовність до здійснення робіт з урбомоніторингу 

та обліку зелених насаджень; складання кадастру 

зелених насаджень. 

12. Здатність проводити технічні розрахунки за 

проектами, техніко-економічне обґрунтування 

ефективності проектованих заходів, прогнозування 

наслідків, знаходження компромісних рішень в 

плануванні і реалізації проектів; готовність до розробки 

технічної документації, пропозицій і заходів реалізації 

розроблених проектів на об’єкти садово-паркового 

господарств, ландшафтної архітектури з 

використанням інформаційних технологій.  

 

8. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Здобувач вищої освіти  після успішного завершення освітньо-професійної 

програми має продемонструвати заплановані знання, уміння, здатності: 

1. Виробничо-технологічна діяльність; 

- проектування технологічних процесів з інженерної підготовки 

території, будівництву і утримання об'єктів садово-паркового господарства; 

- розробка і реалізація заходів з раціонального використання природних 

ландшафтів та управління ландшафтами; 

- розробка технічних завдань і реалізація системи заходів з благоустрою 

і озелененню територій; 

- здійснення робіт з урбомониторингу і інвентаризації на об'єктах 

садово-паркового господарства та складання кадастру зелених насаджень; 

- розробка сучасних технологій вирощування посадочного матеріалу: 

декоративних дерев і кущів, квіткових культур, газонів і оцінка економічної 

ефективності технологічних процесів; 

- розробка і реалізація еколого-біологічних та технологічних заходів 

створення та утримання об'єктів садово-паркового господарства; 

- оцінка інноваційно-технологічних ризиків при впровадженні нових 

технологій будівництва на об'єктах садово-паркового господарства. 

2. Організаційно-управлінська діяльність; 

- розробка стратегій розвитку озеленених територій сільбіщних місць; 

- організація і проведення робіт з інженерної підготовки території, 

будівництва і утримання об'єктів садово-паркового господарства; 

- управління об'єктами садово-паркового господарства; 

- організація роботи колективу виконавців, ухвалення управлінських 

рішень в умовах різних думок, визначення порядку виконання робіт; 

- оцінка виробничих і невиробничих витрат на забезпечення якості, 

здійснення технічного контролю, авторського нагляду за виробничою і 

проектною діяльністю;  

3. Науково-дослідна діяльність: 



- розробка робочих планів і програм проведення наукових досліджень в 

галузі садово-паркового господарства; 

- участь в науково-дослідній діяльності з аналізу стану і динаміки 

показників якості об'єктів садово-паркового господарства, природних і 

культурних ландшафтів; 

- збір, обробка, аналіз і систематизація науково-технічної інформації з 

темі дослідження, вибір методики і засобів рішення завдань; 

- підготовка науково-технічних звітів, оглядів, публікацій за 

результатами виконаних досліджень в галузі садово-паркового господарства. 

4. Проектно-конструкторська діяльність: 

- розробка проектної документації пов'язаної із розвитком територій на 

етапі територіального планування і підготовки генеральних планів поселень і 

міської агломерації, виявлення цінних природних комплексів, охоронюваних 

зон ландшафтів, унікальних форм рельєфу, рослинності, водойм; 

- розробка концептуальних і інноваційних проектних рішень 

планувальної організації відкритих просторів, дизайну зовнішнього 

середовища, об'єктів садово-паркового господарства; 

- розробка проектів реставрації і реконструкції територій об'єктів 

культурної спадщини; розробка архітектурно-планувальних і конструктивних 

рішень на об'єкти садово-паркового господарства; 

- розробка проектів територій міста і міжнаселених територій : площ, 

магістралей і вулиць, пішохідних зон, смуг відведення лінійних об'єктів, зон 

заміського відпочинку і туризму, лісопарків, територій лікарняних комплексів 

і курортів, санітарно-захисних зон, меліоративних деревних насаджень, 

реабілітації порушених ландшафтів техногенних територій; 

- розробка проектів озеленення і експлуатації покрівель, зимових садів в 

інтер'єрах офісних і житлових будівель; 

- проектування підприємств для виробництва посадкового матеріалу : 

декоративних розсадників, оранжерейних і тепличних комплексів. 

 
 

9. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі: 

- комплексного екзамену за фахом; 

-   публічного захисту бакалаврської роботи. 

 

10. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ТА ПОДАЛЬШЕ 

НАВЧАННЯ 
Працевлаштування. Бакалавр з садово-паркового господарства може 

виконувати професійну роботу та займати  наступні посади, що відповідають 

Національному класифікатору України ДК 003:2010 (із змінами)): 

інженер садово-паркового господарства; 

фахівець садово-паркового господарства; 

фахівець з ландшафтного дизайну; 

садівник. 



Подальше навчання. Випускники можуть продовжити навчання за 

другим рівнем вищої освіти, освітнім ступенем магістра. 

  

 

 

 

11. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 

№ 1556-VII (ст. 16. Система забезпечення якості вищої освіти) у Коледжі діє 

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти.  

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Коледжі 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

 здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм; 

 щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, педагогічних 

працівників Коледжу та систематичне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті навчального закладу, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 

кожною освітньою програмою; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом; 

 забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації; 

 забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях педагогічних працівників  і 

здобувачів вищої освіти; 

– контроль за матеріально-технічним забезпеченням (вимоги 

до матеріально-технічного забезпечення, атестація навчальних 

лабораторій); 

– контроль за кадровим забезпеченням (система відбору 

педагогічних працівників; рейтингове оцінювання роботи 

педагогічних працівників; підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних працівників); 

– контроль за навчально-методичним забезпеченням (вимоги 

до навчально-методичного забезпечення; підготовка та оновлення 

навчально-методичних комплексів дисциплін; підготовка тестових 

завдань); 

– контроль за якістю проведення навчальних занять 

(контроль за якістю відкритих лекцій, практичних та лабораторних 



занять; контроль за якістю практичного навчання здобувачів вищої 

освіти; контроль за якістю самостійної роботи студентів); 

– контроль за якістю знань здобувачів вищої освіти 

(поточний контроль знань, проміжна та семестрова атестації, 

директорський контроль знань, контроль за відвідуванням занять та 

виконанням програм навчальних дисциплін, анкетування, атестація 

здобувачів вищої освіти). 
 


