
Додаток 1 

форма №01-ПН  

Назва суб’єкта надання освітніх послуг (провайдера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСІЙНА (СЕРТИФІКАТНА) ПРОГРАМА 

 

____________________________________________________________ 

(назва програми) 

 

 

Шифр програми: 

 

Рік запровадження програми: 

 

Програма затверджена: 

 

Програма акредитована (погоджена)1: 

 

                                                           
1Назва організації, установи, державного органу, органу місцевого самоврядування, дата та номер відповідного 

нормативно-правового акту, яким акредитовано (погоджено) 



 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 

 

1.Загальна інформація 

Назва програми  

Шифр програми  

Тип програми за змістом    

Форма навчання    

Цільова група   

Обов’язковість програми   

Передумови навчання за 

програмою  

 

Замовник освітніх послуг у сфері 

професійного навчання за 

спеціальною програмою2 

 

Партнер (партнери) програми  

Обсяг програми   

Тривалість програми та 

організація  навчання 

 

Мова (мови) викладання  

Напрям (напрями) підвищення 

кваліфікації, який (які) охоплює 

програма 

 

Перелік професійних 

компетентностей, на підвищення 

рівня яких спрямована програма 

 

Укладач (укладачі) програми    

2.Загальна мета програми 

 

3.Очікувані результати навчання 

По завершенню навчання слухачі повинні демонструвати: 

знання   

уміння  

навички  

4.Стратегія навчання (методи навчання, форми проведення навчальних 

занять) 

 

5.Ресурсне забезпечення дистанційного навчання 

 

Назва веб-платформи, веб-сайту, 

електронної системи навчання, 

через які здійснюватиметься таке 

навчання, посилання (веб-

адреси), назви дистанційного 

курсу (модулю) 

 

                                                           
2Застосовується для спеціальних професійних (сертифікатних) програм 



Назва дистанційного курсу 

(модулю, етапу) 

 

6. Оцінювання і форми поточного, підсумкового контролю 

Критерії оцінювання та їх 

питома вага у підсумковій оцінці 

(%) 

 

Відвідування занять – 

Он-лайн курс3 -  

Опрацювання обов’язкових літератури, 

інформаційних та інших матеріалів 

(читання) - 

Поточний контроль (із зазначення 

кількості) -  

Підсумковий контроль - 

Форми та періодичність 

поточного контролю 

 

Форма підсумкового контролю  

 

                                                           
3 У випадку змішаної форми навчання 



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

Етап 

навчанн

я (сесія) 

Назва модулів, 

тем 

Кількість годин 

Загальна 

кількість 

годин/ 

кредитів 

ЄКТС за 

модулем 

у тому числі: 

аудиторн

і заняття 

дистанційні 

заняття 

навчальні 

візити 

самостійна 

робота  

1 2 3 4 5 6 7 

Обов’язкові модулі програми4 

Сесія 1.  Модуль 1. Назва 

Тема 1.1. назва      

Тема 1.2. назва       

…      

Тема 2.2. назва       

 …      

Сесія 2 Модуль 3. Назва 

Тема 3.1. назва      

Тема 3.2. назва       

…      

Вибіркові модулі програми 

Сесія 3 Модуль 4. Назва 

Тема 4.1. назва      

Тема 4.2. назва       

 … 
 

     

Сесія 4 Модуль 5. Назва 

Тема 5.1. назва      

Тема 5.2. назва      

 …      

Сесія 5 Підсумковий  

контроль 

результатів 

навчання 

     

РАЗОМ      

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ5 

Модуль 1. Назва 

Тема 1. Назва 

Перелік питань для вивчення 

Тема 2. Назва 

Перелік питань для вивчення 

 

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

ЛІТЕРАТУРА, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ 

ОПРАЦЮВАННЯ 

                                                           
4Додається необхідна кількість модулів та тем 
5Додається відповідна кількість модулів 


