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1. ВСТУП 
 

Освітня програма профільної середньої освіти  розроблена на виконання 
Закону України «Про освіту», Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 23 листопада 
2011 року №1392 (далі - Державний стандарт), та з урахуванням наказу 
Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 408 «Про 
затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III 
ступеня», Закон України «Про фахову передвищу освіту». 

Освітня програма профільної середньої освіти забезпечує виконання 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. 

 
Освітня програма визначає: 

 
– загальний обсяг та структуру навчального навантаження;  
– очікувані результати навчання здобувачів подані в рамках навчальних програм; 
– рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 
– вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою. 

 
Освітня програма використовується під час: 

 
– інспектуванні освітньої діяльності;  
– розроблення навчального плану;   
– розроблення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

 
Користувачі освітньої програми: 

 
– здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються у Кам`янець-Подільського 

фаховому коледжі будівництва, архітектури та дизайну (далі – Коледж);  
– викладачі Коледжу; 
– приймальна комісія Коледжу.  
 
 
 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів:  

 2.1  Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 // Відомості Верховної Ради. – 
2017, № 38-39  
2.2 Закон України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради 
України, 1999 р., № 28, ст. 230  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/651-14


2.3 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 року №1392 
2.4 Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 408 «Про 
затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III 
ступеня» 
2.5. Закон України про фахову передвищу освіту {Із змінами, внесеними згідно із 
Законами  № 392-IX від 18.12.2019, ВВР, 2020, № 24, ст.170, № 463-IX від 
16.01.2020, ВВР, 2020, № 31, ст.226, № 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, 
ст.279} 
 
 
 

3.ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 
 

 В освітній програмі терміни вживаються в такому значенні:  
Освітня  програма –  це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення 
учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої 
освіти результатів навчання. 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері  освіти, що 
провадиться у коледжі 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.  

Фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що 
здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом освіти 
у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої освіти 
освітньо-професійної програми. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту 
на основі базової середньої освіти, зобов’язані одночасно виконати освітню 
програму профільної середньої освіти професійного спрямування. 

Знання - осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 
основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на 
емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні).  

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 освіти  

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за відповідно Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти.  

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 освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, що відображає її компетентність відповідно Державного 
стандарту базової і повної загальної середньої освіти.   

 
 
 

4. ВИМОГИ ТА ФОРМИ ЗДОБУТТЯ  
ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
4.1  Профільна середня освіта здобувається після здобуття базової середньої 

освіти.  
4.2  Форми організації освітнього процесу визначаються  відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу у коледжі, затвердженого у 
встановленому законодавством порядку. 
 
 
 

5. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ТА СТРУКТУРА  
НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 
Загальний обсяг навчального навантаження для студентів І-ІІ курсів у 

частині профільної середньої освіти, яке фінансується, складає 2660 годин. 
Гранично допустиме тижневе навантаження на студента І-ІІ курсів у частині 

профільної середньої освіти складає 30 годин. Частина навчальних годин з 
предмету "Фізична культура" (2 години на тиждень) не враховуються при 
визначенні гранично допустимого тижневого навантаження студентів. 

 
 
 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 
визначено завдання, які має реалізувати викладач у рамках кожної освітньої 
галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 
компетентностей здобувачів освітньо-професійного ступеню фахового молодшого 
бакалавра. 
  



 
№ 
з/п 

Ключові 
компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування державною 
(і рідною — у разі 
відмінності) мовами 

 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, 
робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у 
текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 
пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), 
грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно 
вживати в мовленні термінологію 3 окремих предметів, чітко, 
лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, 
доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих 
іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого 
предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 
формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 
властивостей, доведення правил, 
теорем 

2 Спілкування іноземними 
мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, 
визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух 
зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти 
різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; 
здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до 
поставлених завдань; використовувати у разі потреби 
невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних 
мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні 
стратегії відповідно до різних потреб. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 
використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, 
почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, 
письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; 
ефективно користуватися навчальними стратегіями для 
самостійного вивчення іноземних мов; адекватно 
використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та 
інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб 
усвідомленого оволодіння іноземною мовою. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, 
мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти 

 
 



3 Математична 
компетентність 

 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 
встановлювати відношення між реальними об’єктами 
навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними 
тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати 
і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних 
об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати 
результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних 
задач; використовувати математичні методи у життєвих 
ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 
повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 
технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, 
успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і 
обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації 

4 Основні 
компетентності у 
природничих науках і 
технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, одо виникають у довкіллі; 
будувати та досліджувати природні явища і процеси; 
послуговуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як 
універсальної мови науки, техніки та технологій, усвідомлення 
ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 
ілюструють функціональні залежності результатів впливу 
людської діяльності на природу 

5 Інформаційно- 
цифрова 
компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати 
алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; 
використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та 
оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її 
отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій 
для ефективного розв’язування математичних задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та 
діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння  вчитися 
впродовж  життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й 
застосовувати потрібні знання та способи діяльності для 
досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою 
навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, 
аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати 
своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного 
судження або визнавати помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності 
нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння 
важливості вчитися впродовж життя; прагнення до 
вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії. 



7 Ініціативність і 
підприємливість 

 

 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, 
аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; 
використовувати критерії раціональності, практичності, 
ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; 
аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; 
використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів 
розв’язання життєвого завдання. 
Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; 
переконаність, що успіх команди - це й особистий успіх; 
позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. 
Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 
(оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 
громадянська 
компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, 
оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; 
аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати 
аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в 
команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; 
аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; 
орієнтуватися в широкому колі послуг І товарів на основі чітких 
критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.  
Ставлення; ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до 
інших незалежно від статків, соціального походження; 
відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне 
обгрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; 
повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із 
дискримінацією. 
Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 
самовираження у сфері 
культури 

 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 
аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та 
культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики 
спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну 
складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, 
текстів, схем тощо). 
Ставлення: культурна самоідентифікація. повага до культурного 
розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу 
окремого предмета на людську культуру та розвиток 
суспільства. 
Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва 

10 Екологічна 
грамотність і здорове 
життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні 
події в державі на основі різних даних; враховувати правові, 
етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як 
інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути 
використані для маніпулювання. 
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та 
екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення 
до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних 
норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору 
здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань 
алкоголю, нікотину тощо. 
Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання і соціально-
економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють 
усвідомленню цінності здорового способу життя 

 
 



7. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ 
 
Атестація здобувачів фахової передвищої освіти у частині профільної 

середньої освіти здійснюється як Державна підсумкова атестація у формі ЗНО. 
 
 
8. СИСТЕМА  ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЯКОСТІ  ОСВІТИ 

 
Внутрішня система забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 
-   кадрове забезпечення освітньої діяльності; 
-  навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 
-  матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 
-  якість проведення навчальних занять; 
-  моніторинг досягнення студентами результатів навчання (компетентностей). 

 
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

-  оновлення методичної бази освітньої діяльності; 
- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, 
умінь і навичок студентів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 
-  моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 
освіти; 
-   створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 
педагогічних працівників. 
 
 

9. ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ ПРОФІЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ 

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

№ 
з/п Навчальні предмети 

Кількість годин 
планов

ана 
фактич

на 
Б А З О В І  П Р Е Д М Е Т И  1540 1726 

1 Українська мова 140 186 
2 Українська література 140 140 
3 Зарубіжна література 70 80 
4 Іноземна мова 140 140 
5 Історія України 105 106 
6 Всесвітня історія 70 80 
7 Громадянська освіта 70 76 7.1 Основи правознавства 

7.2 Економічна теорія  
8 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 210 250 
9 Природничі науки (експериментальний інтегрований 

 280 
 

9.1 Біологія  34 
9.2 Основи екології 46 
9.3 Географія 34 



9.4 Фізика і астрономія 140 
9.5 Хімія 80 
10 Захист України 105 114 
11 Фізична культура 210 220 

ВИБІРКОВО-ОБОВЯЗКОВІ  ПРЕДМЕТИ 210 350 
12 Інформатика 210 80 

12.1 Основи компютерних технологій 60 
13 Технологія -  

13.1 Будівельні конструкції 90 
13.2 Будівельне матеріалознавство 120 

 Д О Д А Т К О В І   П Р Е Д М Е Т И   444 
14 Інженерне креслення - 120 
15 Безпека життєдіяльності - 34 
16 Теоретична механіка - 60 
17 Креслення - 80 
18 Інженерна геодезія - 90 
19 Будівельна техніка - 60 

Всього  2520 
 


