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Вступ
Варіативна частина освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки
фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності
5.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво» кваліфікації «Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту», є
нормативним
документом
Національного
університету
«Львівська
політехніка», у якому доповнюється і конкретизується зміст навчання з
урахуванням особливостей, які визначені варіативною частиною освітньокваліфікаційної характеристики (ОКХ) підготовки фахівця та досвідом
освітньої діяльності університету.
Ця варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки фахівця
є складовою Галузевого стандарту вищої освіти ГСВОУ ОПП підготовки
молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит», кваліфікації «Молодший
спеціаліст з фінансів і кредиту».

1. Галузь використання
1.1.
Цей стандарт діє у Національному університеті «Львівська
політехніка» та поширюється на його підрозділи, що здійснюють підготовку
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальності
5.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво», освітнього рівня неповної вищої освіти, кваліфікації
«Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту».
1.2.
Стандарт встановлює:
 варіативну частину змісту навчання, що забезпечує формування
особливостей, які визначені варіативною частиною освітньокваліфікаційної характеристики (ОКХ) підготовки фахівця;
 перелік варіативних навчальних дисциплін;
 форми державної атестації.
1.3
Стандарт є обов'язковим для Навчально-наукового Інституту
економіки і менеджменту та структурних підрозділів Національного
університету «Львівська політехніка», що здійснюють підготовку молодших
спеціалістів даної спеціальності.
1.4
Стандарт використовується для:
 визначення змісту підготовки молодший спеціалістів;
 формування навчальних планів, програм навчальних дисциплін;
 визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення
кваліфікації;
 професійної орієнтації;
 ліцензування та акредитації університету, напрямів підготовки і
спеціальностей, атестації осіб, які закінчили навчання у університеті та
сертифікації фахівців.
1.5 Основними користувачами стандарту є:
 навчально-наукові інститути університету;
 особи, які навчаються у університеті та абітурієнти;
 роботодавці;
 уповноважені органи, що здійснюють атестацію, акредитацію та
контроль якості у сфері вищої освіти.
2. Нормативні посилання
У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи:
 Закон України «Про вищу освіту» від 17.01. 2002 р. № 2984-ІІІ;
 Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту),
затверджене Постановою КМ України від 20.01.1998 р. №65;
 ДК 003:2010 - Національний класифікатор України: Класифікатор
професій;
 ДК 009:2005 - Національний класифікатор України: Класифікація видів
економічної діяльності;

 Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста, затверджений Постановою КМ України від
13.12.2006 р. №1719;
 ГСВОУ-04 Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньокваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста за спеціальністю
6.050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка і підприємництво»;
 Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста за
галуззю знань 0305 - «Економіка і підприємництво» / кол.авт. під заг.
кер. А.Ф.Павленка. – К.; КНЕУ, 2009. – 76, [4] c.;
 СВО ОКХ Національного університету «Львівська політехніка».
Варіативна
частина
освітньо-кваліфікаційної
характеристики
молодшого спеціаліста спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», кваліфікації
«Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту».
3. Позначення та скорочення
У стандарті застосовуються позначення та скорочення:
ГЕ - дисципліни гуманітарної і соціально-економічної підготовки;
ПФ - дисципліни природничо-наукової підготовки;
ПП - дисципліни професійної та практичної підготовки;
4. Обсяг та структура освітньо-професійної програми
4.1. Нормативний термін підготовки молодшого спеціаліста за формами
навчання:
• денна - 3 роки;
• заочна - 3 роки.
Нормативний термін підготовки молодшого спеціаліста за освітньокваліфікаційною програмою у відповідності з чинним законодавством наведено
у таблиці 1.
Таблиця 1
Структура ОПП підготовки молодшого спеціаліста спеціальності
5.03050801 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво»
Термін навчання за
денною формою
(навчальних років)

Загальний обсяг
(годин/кредитів
ЕСТS)

Обсяг нормативної
складової
годин/кредитів ЕСТS

Обсяг варіативної
складової годин/
кредитів ЕСТS

3

3600/120

2340/78

1260/42

Загальний обсяг варіативної складової програми включає всі види
навчальної діяльності молодшого спеціаліста (лекції, семінарські, практичні та

лабораторні заняття, індивідуальні завдання, самостійну роботу студентів,
контрольні заходи).
Варіативна складова освітньо-професійної програми охоплює вибіркові
дисципліни за вибором вищого навчального закладу.
Структура та зміст варіативної складової освітньо-професійної програми
регламентується даним стандартом (таблиця 2). За номенклатурою дисциплін
та їх обсягом варіативна складова є обов'язкова для спеціальності. Обсяг
варіативної компоненти ОПП – 35% від загального.
Таблиця 2
Розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами дисциплін та
критеріями нормативності та варіативності спеціальності 5.03050801 «Фінанси і
кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

Цикли дисциплін
Гуманітарної та
соціальноекономічної
підготовки
Природничонаукової
підготовки
Професійної та
практичної
підготовки
Усього

Нормативна
кількість
навчальних
годин/кредитів

У тому числі
Нормативні
Варіативні
дисципліни,
дисципліни,
годин/кредитів
годин/кредитів

720/24
(20%)

630/21
(87,5%)

90/3
(12,5%)

720/24
(20%)

630/21
(87,5%)

90/3
(12,5%)

2160/72
(60%)

1080/36
(50%)

1080/36
(50%)

3600/120
(100 %)

2340/78
(65%)

1260/42
(35%)

Університет має право у встановленому порядку змінювати назви
навчальних дисциплін і практик та розподіл блоків змістових модулів у них.
4.2. Структура варіативної складової освітньо-професійної програми.
Варіативна складова ОПП забезпечує підготовку молодший спеціалістів з
урахуванням:
 завдань діяльності молодшого спеціаліста відповідно до регіональних
потреб, запитів роботодавців, студентів та певних професійних
спрямувань;
 системи варіативних компетенцій, які необхідні молодший спеціалісту
для вирішення означених в ОКХ завдань діяльності.
Варіативна складова ОПП включає такі цикли дисциплін:
 цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
 цикл природничо-наукової підготовки;

 цикл професійної та практичної підготовки.
Дисципліни природничо-наукового циклу формують світоглядні й
соціально-комунікативні компетенції молодший спеціалістів, що визначені у
варіативній частині ОКХ.
Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки формують фахові
компетенції та забезпечують молодшому спеціалісту професійну кваліфікацію.
Цикл за переліком та обсягом дисциплін стандартизовано за спеціальністю
відповідно до регіональних потреб та запитів роботодавців.
5. Варіативна компонента освітньо-професійної програми
5.1. Зміст варіативних дисциплін, що забезпечує формування компетенцій
молодшого спеціаліста представлений у таблиці 3.
Таблиця 3
Перелік навчальних дисциплін варіативної частини ОПП за циклами
Форма
Обсяг навчальних
Назва навчальної дисципліни
підсумкового
годин/ кредитів ECTS
контролю
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (шифр – СГЕ)
СГЕ.01. Психологія
45/1,5
залік
СГЕ.02. Етика
45/1,5
залік
Всього за циклом
90/3
Цикл природничо-наукової підготовки (шифр – ВПФ)
ВПФ.01. Макроекономіка
45/1,5
залік
ВПФ.02. Маркетинг
45/1,5
залік
Всього за циклом
90/3
Цикл професійної та практичної підготовки (шифр – ВПП)
ВПП.01. Центральний банк і
45/1,5
залік
грошово-кредитна політика - КР
ВПП.02. Страхування
90/3
екзамен
ВПП.03. Фінансова діяльність
90/3
екзамен
суб’єктів господарювання
ВПП.04. Фінансовий аналіз
120/4
екзамен
ВПП.05. Фінансовий ринок
120/4
екзамен
ВПП.06. Фінансова статистика
120/4
залік
ВВП.07. Виробнича практика
450/15
залік
Всього за циклом
1035/34,5
Державна атестація (шифр – ДА)
ДА.01. Комплексний державний
45/1,5
екзамен
екзамен за фахом
Загальний обсяг варіативної
1260/42
складової ОПП

6. Державна атестація студента
Державна атестація випускників університету здійснюється на основі
результатів успішності за весь період навчання і передбачає визначання
фактичної відповідності рівня їх освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам
освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією
після завершення навчання і повного виконання навчального плану вищого
навчального закладу.
Державна атестація проводиться у формі комплексного державного
екзамену, на підставі чого встановлюється рівень опанування студентом
навчальних дисциплін нормативної та варіативної частин освітньо-професійної
програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.03050801
«Фінанси і кредит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».
7. Порядок внесення змін та доповнень
Зміни та доповнення розглядаються та затверджуються Вченою радою
університету за поданням відповідної методичної комісії.

