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Розроблено робочою групою циклової комісії економічних дисциплін на 

відділенні технолого-екологічному та економіки Технікуму газової і нафтової 

промисловості Одеської національної академії харчових технологій у складі: 

 

1. Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): Дурбалова 

Наталія Ігорівна, викладач І категорії, голова циклової комісії економічних 

дисциплін ТГНП ОНАХТ. 

2.Член робочої групи: Овсова Галина Василівна, викладач вищої категорії, 

член циклової комісії спеціальності економічних дисциплін ТГНП ОНАХТ. 

3.Член робочої групи: Богач Юлія Віталіївна, викладач вищої категорії, 

член циклової комісії спеціальності економічних дисциплін ТГНП ОНАХТ. 

 

Освітня програма «Маркетинг» підготовки фахівців початкового 

(короткого циклу) рівня вищої освіти за спеціальністю 075  «Маркетинг» 

розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти» від 20.12.2015 р., «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261 

тощо. 

Освітня програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію 

та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 

освітнього рівня молодшого спеціаліста, перелік загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки 

фахівця, сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до 

контролю якості вищої освіти. 



 

 

1. Профіль освітньої програми «Маркетинг» зі спеціальності  

075 «Маркетинг» 
  

 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Технікум газової і нафтової промисловості 

Одеської національної академії харчових технологій 

Відділення технолого-екологічне та економіки 

Циклова комісія економічних дисциплін 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл) рівень, 

Молодший спеціаліст з маркетингу 

  

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний,  

120  кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців (без 

урахування годин для вивчення циклу загальноосвітньої 

підготовки) 

120  кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців на основі 

повної загальної середньої освіти  

60 кредитів ЄКТС, термін навчання 10 місяців на основі ОКР 

«Кваліфікований робітник» 

Наявність акредитації  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Цикл/рівень 

 

FQ-EHEA – початковий рівень (короткий цикл),  

QF-LLL – 5 рівень, НРК України – 6 рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь молодшого спеціаліста 

(молодшого бакалавра) за умови наявності в неї базової загальної 

середньої освіти, повної загальної середньої освіти, освітньо-

кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник». 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

01.01.2016 – 01.01.2026 р.р. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://kntiis.od.ua/uk 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка  молодших спеціалістів з  маркетингу,  які  володіють  інноваційним  способом 

мислення,  фундаментальними  знаннями  та  відповідними  компетентностями, необхідними  

для  ефективного  управління  маркетинговою  діяльністю,  і  здатні вирішувати управлінські 

та науково-дослідні завдання. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь  знань  07  Управління  та  адміністрування,  спеціальність  

075 Маркетинг.   

Об’єктами вивчення є: маркетингова діяльність як форма 

взаємодії суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх 

економічних та соціальних інтересів.   

Цілі  навчання:  підготовка  конкурентоспроможних  на ринку  

праці  фахівців  із  маркетингу,  які  володіють сучасним  

економічним  мисленням,  відповідними компетентностями,  

необхідними  для  провадження ефективної  маркетингової  

діяльності  на  підприємствах усіх форм власності та видів 



 

 

економічної діяльності   

Теоретичний  зміст  предметної  області:  ґрунтується  на 

поняттях,  категоріях,  концепціях,  принципах  теорії маркетингу,  

які  визначають  тенденції  та  закономірності розвитку  ринку.  

Предметна  область  містить  знання  з фундаментального  

маркетингу,  поведінки  споживача, маркетингових  досліджень,  

маркетингової  товарної політики,  маркетингового  

ціноутворення,  маркетингових комунікацій,  міжнародного  

маркетингу,  маркетингу  

промислового  підприємства,  бренд-менеджменту, сучасних  

інформаційних  технологій  в  маркетингових дослідженнях.   

Методи, методики, технології та інструменти: молодший 

спеціаліст з маркетингу має оволодіти системою 

загальнонаукових та спеціальних  методів,  професійними  

методиками  та технологіями,  необхідними  для  забезпечення 

конкурентоспроможності  підприємства  та  його ефективної 

маркетингової діяльності.   

Інструменти:  сучасні  універсальні  та  спеціалізовані 

інформаційні системи і програмні продукти, необхідні для 

прийняття  та  здійснення  маркетингових  управлінських рішень.  

та  ефективного  управління  маркетинговою діяльністю  

(комп’ютерну  техніку,  інформаційно-комунікаційні технології та 

ін.).  

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма. Структура  програми передбачає  

оволодіння  базовими  знаннями  щодо прийняття  управлінських  

рішень  у  різних  сферах маркетингу,  обґрунтування  

рекомендацій  щодо формування  комплексу  маркетингу.  Уміння  

збору  і обробки  первинної  та  вторинної  інформації, 

прогнозування  і  моделювання;  технологіями  і  методами 

проведення  маркетингових  досліджень;  навичками сегментації  і  

позиціонування.  Здатність  формувати  та  

управляти  товарним  асортиментом  підприємства, 

впроваджувати  оптимальну  цінову  політику.  Засвоєння навичок 

проектування і проведення рекламних кампаній, організації,  

планування  й  оцінки  результатів  у  рекламі, стимулюванні.  

Проведення  аналізу  ринкової  ситуації, оцінки  споживчої  

поведінки  для  вибору  оптимальних систем  збуту  та  каналів  

збуту.  Застосування маркетингових  інструментів  на  

промисловому, міжнародному ринку, ринку послуг 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку 

фахівців-маркетологів  високого  рівня,  які  володіють 

актуальними знаннями і практичними навичками у сфері 

ефективного  управління  маркетинговою  діяльністю підприємств  

у  класичних  та  нових  галузях  народного господарства України. 

Відповідає вимогам роботодавців, оскільки  формує  

підприємницький  стиль  мислення, вміння  та  навички  

управління  рекламою,  маркетингом, брендом, товарорухом, 

товарними інноваціями.  

Ключові слова освітньої програми: 

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»).  



 

 

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»). 

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.  

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. 

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. (частина перша 

статті 1 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 

(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» 

Особливості програми Програма  базується  на  загальновідомих  наукових результатах  

із  врахуванням  сьогоднішнього  стану економіки, орієнтує  на  

актуальні  спеціальності, у  рамках яких  можлива  подальша  

професійна  та  наукова  кар’єра (теоретична та прикладна). 

Програма реалізує підвищення рівня  знань  та  навичок  з  

управління  маркетинговою діяльністю  організації  та  

підприємств.  Орієнтована  на спеціальну  підготовку  

маркетологів,  відповідно до  вимог ринку праці, ініціативних та 

здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. 

Враховує сучасні вимоги до  вирішення  практичних  питань  

шляхом  використання тренінгових  методів  навчання.  Формує  

маркетологів  з новим  перспективним  способом  мислення,  

здатних застосовувати інноваційні стратегічні рішення щодо 

вимог ринку,  які  швидко  змінюються  в  сучасній  економіці.  

Програма  забезпечує  набуття  високого  рівня  знань  та навичок  

з  управління  маркетинговою    діяльністю  організацій  та 

підприємств.  Орієнтована  на спеціальну  підготовку 

маркетологів згідно із потребами ринку праці, ініціативних    та    

здатних    до    швидкої    адаптації    до сучасного    бізнес-

середовища  та  вміннями  працювати  у Інтернеті.  Формує  

маркетологів  з      новим стратегічним  стилем  мисленням,  

здатних  генерувати інноваційні  стратегічні  рішення,  викладати,  

проводити дослідження  і  займатись  підприємницькою  

діяльністю  у сфері маркетингу 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

 Професійна робота в економічній галузі пов’язана з такими 

первинними посадами (за ДК 003:2010):  

- консультант з маркетингу;   

 - менеджер з маркетингу;  

 - торговець (обслуговування бізнесу та реклами);  

 - рекламіст  

 - економіст із збуту; 

 - менеджер з реклами;  

 - менеджер із збуту; 

 - організатор із збуту. 

Подальше навчання Молодший спеціаліст має право продовжити навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентроване та проблемноорієнтоване 

навчання, навчання через практичну підготовку та самонавчання. 

Система методів навчання базується на принципах 

цілеспрямованості, бінарності – активної безпосередньої участі 

викладача і студента. Викладання проводяться у вигляді лекцій, 

семінарів, практичних занять в малих групах, лабораторних 

практиках, самостійної роботи, консультацій з викладачами, 

розробки фахових проектів.  

Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації 

її результатів рідною і іноземною мовами.  

Проведення самостійного наукового дослідження з 



 

 

використанням ресурсної бази технікуму, академії. Індивідуальне 

наукове керівництво, підтримка і консультування науковим 

керівником. 

Оцінювання Поточне опитування, семінарський контроль (письмовий, усний, 

тестовий), звіти про практику, контрольні роботи, курсові роботи, 

контроль у формі семестрової сесії із складанням іспитів та заліків 

за відповідними предметами, що дозволяє оцінити набуті 

компетенції.  

Написання реферативних робіт, курсової роботи, участь у 

тематичних «круглих столах», семінарах, конференціях тощо, які 

супроводжуються мультимедійною презентацією результатів 

науково-практичної розробки.  

Курсова робота (курсовий проект) молодшого спеціаліста 

виконується за тематикою, визначеною вищим навчальним закладом 

та обов’язково перевіряється на плагіат, зміст визначається темою. 

Деталізація вимог до курсової роботи/проекту регламентується 

внутрішніми документами й положеннями ТГНП ОНАХТ. 

Публічний захист при складанні комплексного державного іспиту 

за фахом 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

управління системою маркетингу або у процесі навчання, що  

передбачає  застосування  певних  теорій  та  методів відповідної  

науки,  проведення  досліджень  та/або здійснення інновацій та 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2.Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері 

професійної діяльності. 

ЗК3.Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами у 

професійній сфері.  

ЗК4.Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК5.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК6.Здатність працювати автономно та в команді, навички 

міжособистісної взаємодії. 

ЗК7.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК8.Здатність ініціювати заходи щодо збереження навколишнього 

природного середовища та здійснення безпечної діяльності.  

ЗК9.Здатність діяти відповідально та свідомо.  

ЗК10.Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних 

процесів і явищ, до використання основи економічних знань у 

різних сферах діяльності. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

ФК1. Здатність  аналізувати  управлінські  ситуації  та приймати 

управлінські рішення   

ФК  2.  Формування  системи  знань  щодо  категорій маркетингу  

та  сучасних  тенденцій  у  цій  галузі  знань, опанування  

методологічного  апарату  організації маркетингової  діяльності  

на  підприємствах,  набуття здатностей до творчого пошуку 

напрямків удосконалення маркетингової діяльності   

ФК 3. Здатність до застосування в професійній діяльності системи 

знань господарського та цивільного права.   



 

 

ФК 4. Здатність до розробки і впровадження сукупності 

практичних  заходів  впливу  на  ринок  або  пристосування 

діяльності підприємства до ситуації на ринку.   

ФК  5.  Формування  системи  спеціальних  знань  щодо 

формування  та  зберігання  споживних  властивостей товарів  

протягом  їх  життєвого  циклу,  асортименту  й навичок оцінки 

споживних властивостей товарів   

ФК  6.  Здатність  до  вивчення  та  прогнозування кон’юнктури  

ринку,  розрахунку  його  місткості, визначення  прогнозних  

показників  збуту  продукції, аналізу  поведінки  споживачів  і  

конкурентів,  а  також конкурентного середовища   

ФК  7.  Здатність  до  обґрунтування  і  вибору  комплексу 

технічних  засобів,  організації  інформаційної  бази, визначення  

складу  програмного  забезпечення, використання  інформаційної  

технології  збирання, реєстрації,  накопичування  та  обробки  

даних  для управління і прийняття маркетингових рішень   

ФК 8. Здатність до моделювання поведінки організації та 

споживача  з  врахуванням  особливостей  формування комплексу 

маркетингу.   

ФК  9.Здатність  самостійно  виявляти  проблеми економічного 

характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи 

їх вирішення.   

7 – Програмні результати навчання 

 ПРН1 Розробляти  перспективні  та  поточні  плани 

маркетингової діяльності;   

ПРН  2.  Планувати  розвиток  організації  в  напрямі підвищення 

її конкурентоспроможності;   

ПРН  3.  Організовувати  та  проводити  роботи  з удосконалення  

структури  управління  маркетинговою діяльністю;   

ПРН  4.  Організовувати  проведення  діагностики  стану ринку та 

середовища функціонування підприємства;   

ПРН  5.  Забезпечувати  встановлення  та  підтримання 

взаємовідносин  ділового  партнерства  із  суб’єктами ринку;   

ПРН  6.  Розробляти  пропозиції  щодо  формування  і 

вдосконалення  товарної,  цінової,  збутової  політики 

підприємства з урахуванням максимального задоволення потреб 

споживачів;   

ПРН 7. Організовувати роботу виставок, ярмарок та інших 

заходів просування продукції на ринок.   

ПРН  8.  Здатність  використовувати  професійно-профільні 

знання  й  практичні  навички  з  фундаментальних дисциплін  в  

процесах  управління  маркетинговою діяльністю підприємства;  

ПРН  9.  Здатність  застосовувати  знання  та  вміння  для 

розв’язання якісних та кількісних задач;   

ПРН  10.  Уміння  використовувати  в  роботі  необхідні 

комп’ютерні програмні продукти;   

ПРН  11.  Уміння  володіти  методологічними  прийомами 

наукових досліджень, застосовувати прикладні методики  

аналізу маркетингових процесів, використовувати сучасні методи 

системного наукового аналізу.   

ПРН  12.  Навички  застосування  науково-обґрунтованих методів  

аналізування  та  прогнозування  розвитку підприємств та 

організацій;   



 

 

ПРН  13.  Уміння  підготувати  маркетинговий  план діяльності 

підприємства, організації та установи;   

ПРН  14.  Уміння  застосовувати  інформаційні  системи  та 

технології в маркетингу;   

ПРН  15.  Уміння  враховувати  вплив  факторів  зовнішнього 

середовища  підприємства  прямої  та  непрямої  дії  на 

результативність  виробничо-  господарської  діяльності 

підприємства (установи, організації);   

ПРН  16.  Володіння  різноманітними  практичними навичками  

щодо  комп’ютерного  збору  і  обробки інформації;   

ПРН  17.  Уміння  професійно  працювати  із  сучасною 

комп’ютерною технікою;   

ПРН  18.  Навички  спілкування,  включаючи  усну  та письмову 

комунікацію українською мовою та принаймні однією із 

поширених європейських мов;   

ПРН  19.  Навички  взаємодії  з  іншими  людьми,  уміння 

працювати в групах, управління конфліктами та стресами.  

ПРН  20.  Використовувати  аналітичний  та  методичний 

інструментарій  для  розуміння  логіки  прийняття господарчих  

рішень  різними  економічними  агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади). 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Всі педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну 
програму, за кваліфікацією відповідають профілю і напряму 
дисциплін, що викладаються, мають необхідний стаж роботи.  
Робоча група: викладачі вищої кваліфікаційної категорії - 2, 
викладач І кваліфікаційної категорії – 1.  

Гарант освітньої програми (керівник проектної групи): викладач І 

кваліфікаційної категорії, Дурбалова Н.І. 
Всі науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації 
освітньої складової освітньо-професійної програми є штатними 
співробітниками ТГНП ОНАХТ, мають базову вищу освіту 
відповідну навчальним дисциплінам, що викладаються, мають 
достатній досвід виробничої діяльності за профілем підготовки, 
пройшли чергову атестацію, підвищили або підтвердили свою 
кваліфікаційну категорію. 
В процесі організації навчального процесу залучаються 
професіонали з досвідом дослідницької, управлінської та фахової 
роботи. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними 

робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає 

потребі та повністю забезпечує освітній процес протягом усього 

циклу підготовки за освітньою програмою.  

В ТГНП ОНАХТ встановлено локальні комп’ютерні мережі та  

бездротовий доступу до мережі Інтернет через Wi-Fi. 

Користування Інтернет-мережею безлімітне.  

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура: 

бібліотека, у тому числі читальна зала, медичний пункт; буфет та 

кафе, актова зала, спортивні зали та спортивні майданчики. 

Кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

Офіційний веб-сайт ТГНП ОНАХТ http://kntiis.od.ua/uk містить 

інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну 

http://kntiis.od.ua/uk


 

 

забезпечення діяльність, діяльність Вченої ради, діяльність студентського 

самоврядування, структурні підрозділи технікуму, творче, 

спортивне, наукове життя студентства, про екологічну політику 

ТГНП, плани розвитку технікуму та проведення конференцій, 

правила прийому, контакти.  

Навчальні матеріали, рекомендації до виконання самостійних, 

практичних, лабораторних робіт тощо розміщено на вкладці 

«Електронна бібліотека».  

Бібліотека, у т.ч. читальний зал – 782,0 м2; читальна зала 

технікуму передбачає 100 посадкових місць; загальний 

бібліотечний фонд складає 88607 примірників наукової, технічної, 

художньої літератури, періодичних видань, словників та 

довідникової літератури, серед примірників якого є й наукові 

фахові журнали/видання у кількості 19 найменувань. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Передбачає можливість національної кредитної мобільності за 

деякими освітніми компонентами, що забезпечують набуття 

загальних або фахових компетентностей.  

На основі двосторонніх договорів між ОНАХТ та університетами 

України. Допускаються індивідуальні угоди про академічну 

мобільність для навчання та проведення досліджень в 

університетах та наукових установах України. До керівництва 

науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні 

фахівців університетів України на умовах індивідуальних 

договорів. Кредити, отримані в інших університетах України, 

перезараховуються відповідно до довідки про академічну 

мобільність. 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНАХТ та вищими 

навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів. 

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі 

у програмах проекту Еразмус + 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Не має  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Випускна атестація проводиться на основі оцінювання 

результатів навчання та рівня сформованості компетентностей, 

зазначених у розділах IV-V Освітньої програми.  

Атестація здобувачів спеціальності 075 «Маркетинг» 

здійснюється в формі атестаційного екзамену – комплексного 

державного іспиту за фахом та завершується видачею документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня молодшого 

спеціаліста з маркетингу. Комплексний державний іспит за фахом 

включає такі дисципліни: 

- Маркетинг; 

- Організація закупівлі та продажу; 

- Ринкові дослідження. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи   

1. Комплексний державний іспит за фахом забезпечує 

оцінювання  результатів навчання та рівня сформованості 

спеціальних компетентностей, зазначених у розділах IV-V Освітньої 

програми. 

2. Комплексний державний іспит за фахом передбачає 

виконання комплексу атестаційних завдань і є адекватною формою 

кваліфікаційних випробувань щодо об’єктивного визначення рівня 

якості освітньої та професійної підготовки випускників вищих 

навчальних закладів. 

3. Засобами оцінювання рівня професійних знань, умінь та 

навичок молодшого спеціаліста, ступеня сформованості професійних 

компетенцій є: теоретичні (питання, тести відкритого та/або 

закритого типу) та практичні ситуаційні комплексні та/або 

розрахунково-аналітичні завдання. 

4. Форма комплексного державного іспиту за фахом: відкрита і 

публічна, перед екзаменаційною комісією. 

5. Інформаційною базою формування засобів об’єктивного 

контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 

підготовки є змістові модулі програм навчальних дисциплін, що 

формують систему компетенцій молодшого спеціаліста і виносяться 

на атестацію. 

 

Характеристика системи внутрішнього забезпечення якості підготовки 

здобувача початкового рівня вищої освіти 

 

В ТГНП ОНАХТ функціонує система забезпечення вищим навчальним 

закладом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ТГНП 

ОНАХТ, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 



 

 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) інших процедур і заходів. 

 

 

Керівник проектної групи      Н.І. Дурбалова 

(гарант освітньої програми) 

 


