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Вступ
Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним документом, у
якому визначається нормативний термін та зміст навчання, нормативні форми державної
атестації, встановлюються вимоги до змісту, обсягу й рівня освіти та професійної
підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку.
Цей стандарт є складовою Галузевого стандарту вищої освіти і використовується
під час:
розроблення складової Галузевого стандарту вищої освіти (засоби діагностики
якості вищої освіти);
розроблення складових стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів
(варіативні частини освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів
діагностики якості вищої освіти);
розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні й практик.
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