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ПРОГРАМА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ»  

У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ ПІДРОЗДІЛІ «ЛИСИЧАНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 
  

№ 

з/п 

Заходи Очікувані результати та 

індикатори досягнення 

Стаття 

Закону 

Відповідальні Терміни 

виконання 

1.  Забезпечення гласності та прозорості у висвітленні 

процесів імплементації Закону України «Про фахову 

передвищу освіту», обговорення змін освітньої 

парадигми на педагогічній, навчально-методичній, 

адміністративній радах, раді з соціально-гуманітарної 

роботи. 

Роз’яснення та 

усвідомлення змін в освіті. 

ЗУ «Про 

фахову 

передвищу 

освіту» 

Директор, 

заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з СГР, 

завідувач 

навчально-

методичним 

кабінетом, 

завідувач денним 

навчанням 

Постійно 

2.  Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів 

із питань імплементації Закону серед студентської 

молоді. 

Роз’яснення та 

усвідомлення змін в освіті 

студентами навчального 

закладу. 

ЗУ «Про 

фахову 

передвищу 

освіту» 

Завідувач 

навчально-

методичним 

кабінетом, 

викладачі 

педагогіки 

Постійно 

3.  Акумуляція інформації про імплементацію ЗУ «Про 

фахову передвищу освіту» у спеціальному розділі на 

сайті навчального закладу. 

Роз’яснення та 

усвідомлення змін в освіті, 

підвищення інформаційної 

ЗУ «Про 

фахову 

передвищу 

Завідувач 

навчально-

методичним 

Постійно 



грамотності. освіту» кабінетом, 

інженер-

програміст 

4.  Підготувати освітньо-професійні програми 

підготовки освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за спеціальностями  

012 Дошкільна освіта 

 

013 Початкова освіта 

 

014.10 Середня освіта (трудове навчання та 

технології) 

 

014.11 Середня освіта (фізична культура) 

 

061 Журналістика 

 

Якісна підготовка 

здобувачів освітньо-

професійного ступеня 

фахового молодшого 

бакалавра. 

ЗУ «Про 

фахову 

передвищу 

освіту» 

Розділ ІІ 

ст.5 

Заступник,  

голови циклових 

комісій 

після 

затвердження 

стандарту фахової 

передвищої освіти 

5.  Унести зміни в установчі документи закладу 

відповідно до нового Закону.  

Отримання права на 

впровадження діяльності з 

підготовки здобувачів 

освітнього ступеня 

фахового молодшого 

бакалавра. 

ЗУ «Про 

фахову 

передвищу 

освіту» 

Прикінцеві 

та 

перехідні 

положення 

Директор 

коледжу, 

заступники 

До 01 червня 2021 

року 

6.  Розробити Стратегію розвитку закладу фахової 

передвищої освіти, положення про організацію 

освітнього процесу, про екзаменаційну комісію. 

Якісна підготовка 

здобувачів освітньо-

професійного ступеня 

фахового молодшого 

бакалавра. 

ЗУ «Про 

фахову 

передвищу 

освіту» 

Заступники, 

голови циклових 

комісій, 

студентське 

самоврядування 

До затвердження 

Типового 

положення про 

організацію 

освітнього 

процесу в 

закладах фахової 

передвищої 

освіти. 



7.  Оформити ліцензію на підготовку здобувачів фахової 

передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем 

фахового молодшого бакалавра. 

Отримання права на 

впровадження діяльності з 

підготовки здобувачів 

освітнього ступеня 

фахового молодшого 

бакалавра. 

ЗУ «Про 

фахову 

передвищу 

освіту» 

Прикінцеві 

та 

перехідні 

положення 

Директор, 

заступник 

До 31 грудня 

 2020 року 

8.  Переоформити сертифікати про акредитацію 

освітньо-професійних програм освітнього ступеня 

фахового молодшого бакалавра. 

Отримання права на 

випуск здобувачів 

освітнього ступеня 

фахового молодшого 

бакалавра. 

ЗУ «Про 

фахову 

передвищу 

освіту» 

Прикінцеві 

та 

перехідні 

положення 

Директор, 

заступник 

До 01 червня 2020 

року 

9.  Проведення кампаній з інформування громадян про 

освітні програми, ступені фахової передвищої освіти 

та кваліфікації. 

Більша визначеність та 

обізнаність про майбутнє 

навчання та шанси 

працевлаштування. 

ЗУ «Про 

фахову 

передвищу 

освіту» 

 

Секретар 

приймальної 

комісії 

Постійно 

10.  Переглянути положення дорадчих органів відповідно 

до ЗУ «Про фахову  передвищу освіту»: 

 приймальної комісії; 

 адміністративної наради; 

 педагогічної ради; 

 навчально-методичної ради; 

 ради з соціально-гуманітарної роботи; 

 циклової комісії; 

 кадрової комісії; 

 профкому викладачів, студентів. 

Налагодження якісної 

роботи дорадчих органів 

освітнього закладу. 

ЗУ «Про 

фахову 

передвищу 

освіту» 

 

Директор, 

заступник 

директора з НР, 

заступник 

директора з СГР, 

завідувач 

навчально-

методичним 

кабінетом, 

завідувач денного 

навчання, 

завідувач 

виробничою 

До 01 червня 2021  



 

 

 

 

 

практикою 


