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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про освітню програму (далі - Положення) у  ПРИВАТНОМУ 

ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» (далі – Університет) є нормативним документом, що визначає 

основні принципи розробки, затвердження, моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм, реалізації та науково-методичного супроводу, 

оцінювання результатів навчання. 

1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 10.05.2018 р. № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. № 1187», Постанови Кабінету Міністрів України від 

29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 «Про 

затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (2008 р.), 

Методичних рекомендаціях щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

«Національного освітнього глосарію: вища освіта»; Наказу Міністерства освіти і 

науки України від 13.06.2012 № 689 «Про затвердження Державних вимог до 

акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу» та 

інших нормативно-правових актів. 

Освітня програма в Університеті реалізується відповідно до цього 

Положення, з урахуванням Статуту Університету; Стратегії розвитку 

Університету; Положення про вчену раду Університету; Положення про 

організацію освітнього процесу; Положення про навчально-науковий інститут 

(далі – ННІ) Університету; Положення про кафедру Університету та інших 

документів, що регламентують діяльність Університету, а також ДСТУ 

ISO 9001:2015 «Системи управління якістю». 

1.3. Освітня діяльність в Університеті на різних рівнях освіти здійснюється 

за відповідними освітніми (освітньо-професійними чи освітньо-науковими) 

програмами (надалі – Освітня програма або ОП). 

Для кожної Освітньої програми можуть визначатися додаткові умови 

доступу (рівень та спеціальність попередньої освіти вступника), що визначаються 

для кожної програми окремо та наводяться у Правилах прийому до Університету 

на відповідний рік (формуються відповідно до цього Положення та Умов прийому 

на навчання, що затверджуються Міністерством освіти і науки України).  

Рішення про відкриття або закриття Освітньої програми ухвалює вчена рада 

Університету з урахуванням Концепції освітньої діяльності, Стратегії розвитку 

Університету, цього та спеціальних положень, а також результатів проведеного 

оцінювання (у тому числі економічної доцільності) та експертиз.  



 

1.4. Освітня програма розробляється відповідно до Стандарту вищої освіти 

в межах кожної спеціальності та рівня вищої освіти. За відсутності стандарту, 

Університет під час її створення, орієнтується на Національну рамку кваліфікацій 

або розробляє тимчасовий Стандарт вищої освіти Університету, який 

затверджується вченою радою університету і вводиться в дію наказом Ректора.  

 

2. ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

2.1. Освітня програма (ОП) - це система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності (спеціалізації), що 

визначає:  

 вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою;  

 кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;  

 перелік освітніх компонентів (дисциплін) і структурно-логічну схему їх 

вивчення;  

 перелік освітніх компетентностей та програмних результатів навчання; 

 форми атестації здобувачів вищої освіти; 

 наявність системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

 відповідність професійним стандартам (за наявності). 

2.2. Університет у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати 

освітні програми, перелік яких визначається вченою радою Університету. 

2.3. Мета і цілі ОП повинні узгоджуватися із Стратегією та місією 

Університету.  

2.4. Створення і реалізація ОП передбачає наявність відповідного кадрового, 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу в 

Університеті. Освітня та/або професійна кваліфікація науково-педагогічних і 

педагогічних працівників та їх досягнення у професійній діяльності повинні 

відповідати освітньому компоненту. Кваліфікація викладачів повинна 

узгоджуватися з тими галузями знань, до яких належить освітній компонент, що 

передбачає добір викладачів відповідно до цілей ОП.  

Відповідальність за забезпечення Освітньої програми, наявність необхідних 

матеріальних, кадрових та інформаційних ресурсів, об'єктивність і відкритість 

процесів оцінювання результатів навчання покладається на гаранта ОП (далі – 

Гарант) та кафедри, які задіяні в реалізації ОП. 

2.5. Нову освітню програму розробляють на основі стандартів вищої освіти 

відповідної галузі знань та спеціальності. 

Для розроблення проекту ОП наказом Ректора створюється проектна група 

(за створення ОП вперше), до складу якої входять керівник структурного 

підрозділу, науково-педагогічний склад відповідної спеціальності із залученням у 

цей процес здобувачів вищої освіти за спеціальністю (за наявності), представників 

студентського самоврядування, потенційних роботодавців та зовнішніх експертів 



 

галузі. Для перегляду ОП наказом Ректора створюється робоча група, до складу 

якої входять гарант ОП, керівник і члени групи забезпечення, здобувачі вищої 

освіти, представники студентського самоврядування, роботодавці. Проектна 

(робоча) група на першому засіданні обирає керівника проектної (робочої) групи. 

2.6. Проектна (робоча) група проводить збір інформації, її аналіз і 

узагальнення, а саме: 

 стратегічні плани розвитку відповідної спеціальності в Україні та 

визначає майбутні потреби галузі у регіональному, національному та 

міжнародному аспектах; 

 ринок праці за відповідною спеціальністю; 

 досвід реалізації аналогічних або дотичних вітчизняних та закордонних 

освітніх програм; 

 проводить опитування зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів щодо 

доцільності впровадження освітніх компонентів, загальних та фахових 

компетенцій, програмних результатів навчання за ОП тощо; 

  результати моніторингу реалізації ОП, проведеного Центром 

забезпечення якості вищої освіти; 

 результати моніторингу реалізації ОП, проведеного органом 

студентського самоврядування; 

 отримує рецензії від потенційних роботодавців. 

2.7. За результатами узагальненої інформації, чинних вимог і нормативних 

документів проектна (робоча) група розробляє проєкт ОП та навчальний план, 

який визначає перелік і обсяги освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, 

послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять, графік 

навчального процесу, форми поточного та підсумкового контролю, форму 

атестації.  

 
3. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

3.1. До складу проектної або робочої групи входять науково-педагогічні або 

наукові працівники, для яких Університет є основним місцем роботи, які мають 

освітню та/або професійну кваліфікацію відповідно до спеціальності та не входять 

(входили) до жодної проектної групи Університету або іншого закладу вищої 

освіти в поточному семестрі (крім проектної групи з цієї ж спеціальності в 

Університеті).  

3.2. Керівником проектної (робочої) групи призначається один з її членів, 

який має науковий ступінь і стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не 

менш ніж десять років для освітнього ступеня (далі - ОС) магістра й п’ять років 

для ОС бакалавра вищої освіти – з урахуванням стажу педагогічної роботи.  

3.3. Керівник проектної (робочої) групи не може в поточному навчальному 

році одночасно керувати іншими проектними групами, за винятком керівництва 



 

проектними групами за різними рівнями вищої освіти в межах однієї 

спеціальності в одному закладі вищої освіти.  

3.4. Залежно від рівня освіти до складу проектної (робочої) групи 

встановлюються додаткові вимоги: для ОС бакалавра в складі повинні бути не 

менш ніж три особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання; для ОС 

магістра - не менш ніж три особи, які мають науковий ступінь та вчене звання, з 

них один доктор наук та/або професор.  

3.5. У разі підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства, один із 

членів проектної (робочої) групи повинен володіти англійською мовою на рівні В2 

за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти або мати відповідний 

кваліфікаційний документ (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані 

із використанням зазначеної мови.  

Вимогою до керівника проектної (робочої) групи з 23.05.2021 є наявність в 

нього не менше однієї статті у періодичному виданні, яке включене до однієї з 

науко метричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.  

 

4. ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА 

ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

4.1. Для забезпечення освітнього процесу за певною спеціальністю за 

затвердженими освітніми програмами, на підставі пропозицій проектної (робочої) 

групи, формується група забезпечення спеціальності, до якої входять науково-

педагогічні, наукові та педагогічні працівники, які:  

 працюють в Університеті за основним місцем роботи;  

 особисто беруть участь в освітньому процесі;  

 відповідають за виконання освітніх програм за спеціальністю на певних 

рівнях вищої освіти;  

 не входять (входили) до жодної групи забезпечення Університету або 

іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі;  

 відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним чинними 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.  

4.2. До групи забезпечення спеціальності входять:  

 керівник групи забезпечення спеціальності;  

 гарант освітньої програми;  

 члени групи забезпечення.  

4.3. Кількість членів групи забезпечення є достатньою, якщо на одного її 

члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм 

навчання з відповідної спеціальності (для дистанційної форми навчання - не 

більше 60 здобувачів).  

4.4. Склад групи забезпечення повинен відповідати таким вимогам:  

4.4.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковим ступенем та/або 

вченим званням, має становити:  



 

 для забезпечення ОС бакалавра - не менше 50 % від загальної кількості 

членів групи;  

 для забезпечення рівнів магістра та доктора філософії/доктора мистецтва 

- не менше 60 % від загальної кількості членів групи.  

4.4.2. Частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 

професора, має становити:  

 для забезпечення рівня бакалавра не менше 10 % від загальної кількості 

членів групи;  

 для забезпечення рівня магістра не менше 20 % від загальної кількості 

членів групи;  

 для забезпечення рівня доктора філософії/доктора мистецтва - не менше 

30% від загальної кількості членів групи. 

4.5. Керівником групи забезпечення спеціальності призначається один з її 

членів, який: 

 має науковий ступінь і стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи 

не менш як десять років для освітньо-наукового ступеня доктора філософії та 

ступеня магістра; 

 має науковий ступінь і стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи 

не менш як п’ять років для освітнього ступеня бакалавра.  

4.6. До обов’язків керівника групи забезпечення спеціальності входить:  

 особиста участь в освітньому процесі за спеціальністю;  

 координація роботи керівників груп забезпечення спеціальності на 

випускових кафедрах та гарантів освітніх програм за всіма рівнями вищої освіти;  

 координація розробки обов’язкової частини освітніх програм за рівнями 

відповідно до стандартів вищої освіти;  

 взаємодія з роботодавцями, студентами, випускниками щодо розвитку 

спеціальності;  

 перевірка робочих програм дисциплін обов’язкової частини на рівні 

спеціальності;  

 представлення пропозицій щодо розвитку освітніх програм спеціальності 

за усіма рівнями.  

4.7. До обов’язків членів групи забезпечення спеціальності входить:  

 особиста участь в освітньому процесі за спеціальністю;  

 виконання доручень керівника групи забезпечення і гарантів освітніх 

програм, пов’язані з підготовкою та реалізацією освітніх програм спеціальності;  

 відповідальність за виконання окремих елементів освітньої програми 

спеціальності (дисциплін, практик тощо) освітніх програм за спеціальністю;  

 розробка пропозицій щодо розвитку освітніх програм та удосконалення 

змісту освіти за елементами освітніх програм;  

 участь у розробці окремих елементів освітніх програм і навчальних 

планів;  



 

 участь у підготовці документів для створення, оновлення, акредитації 

освітніх програм;  

 розробка програм та екзаменаційних матеріалів для вступних 

випробувань (за наявності); - розробка необхідного методичного забезпечення до 

практик;  

 виконання навантаження по керівництву випускних кваліфікаційних 

робіт за освітньою програмою;  

 розробка складових інформаційного пакету спеціальності, документів 

про освіту тощо.  

4.8. Педагогічне навантаження керівника та членів проектної (робочої) групи 

за виконання визначених цим положенням функцій, здійснюється в межах часу, 

відведеного на науково-методичну та організаційну роботу і може передбачати 

додаткове матеріальне заохочення з боку керівництва Університету. 

 

5. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ ТА НАВАЛЬНОГО ПЛАНУ 

5.1. Структурними елементами освітньої програми є:  

 Титульна сторінка;  

 Лист-погодження освітньої програми;  

 Передмова;  

 Розділ І. Профіль освітньої програми;  

 Розділ ІІ. Перелік компонентів освітньої програми та їх логічна 

послідовність;  

 Розділ  ІІІ. Форма атестації здобувачів вищої освіти.  

 Розділ  ІV. Пояснювальна записка (до освітньої програми).  

 Розділ V. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми;  

 Розділ VІ. Матриця відповідності програмних результатів навчання 

відповідними компонентами освітньої програми.  

5.2. Навчальний план є структурним елементом ОП і визначає організацію 

освітнього процесу. Навчальний план розробляється відповідно до затверджених 

стандартів вищої освіти, розроблених відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» і має наступну структуру: 

Основними структурними елементами навчального плану є:  

 загальні реквізити;  

 графік освітнього процесу;  

 зведений бюджет часу;  

 перелік назв і обсяг практичної підготовки;  

 форми підсумкової атестації випускників;  

 план теоретичного навчання;  



 

 перелік дисциплін факультативної підготовки.  

 

6. ВИМОГИ ДО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

6.1.  Гарант освітньої програми (далі - Гарант) – це науково-педагогічний або 

науковий працівник МЄУ, який має науковий ступінь та/або вчене звання за 

відповідною чи спорідненою до освітньої програми спеціальністю, значний досвід 

роботи в галузі й стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 

10 років і призначений наказом Ректора Університету для організації та 

координації діяльності щодо розроблення, реалізації впровадження, моніторингу 

та перегляду освітньої програми, а також для забезпечення і контролю якості 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю в межах даної ОП. 

Гарант працює на відповідній кафедрі або в іншому підрозділі Університету й 

може гарантувати якість і впровадження однієї ОП. Обов’язки Гаранта 

виконуються в межах робочого часу, що відмічається в індивідуальному плані 

даного працівника.  

За необхідності, кандидатуру Гаранта можуть висувати та/або погоджувати 

завідувачі профільних кафедр. До призначення Гаранта або за його поважної 

відсутності на робочому місці обов’язки Гаранта можуть покладатися на члена 

робочої групи з перегляду ОП, або на керівника проектної групи, або на члена 

групи забезпечення спеціальності, якщо він не є гарантом іншої ОП. 

Гарант: 

 несе відповідальність за якість ОП та її відповідність місії й візії 

Університету; 

 координує розроблення даної ОП, навчального плану та навчально-

методичного забезпечення освітніх компонентів програми; 

 забезпечує досягнення унікальності й інноваційного змісту програми, а 

також його відповідність Стандартові вищої освіти з даної спеціальності, а за 

відсутності стандарту – відповідність програмних результатів навчання 

Національній рамці кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня; 

 взаємодіє з керівництвом і підрозділами Університету з питань 

забезпечення якості освітньої діяльності, ліцензування й акредитації освітніх 

програм, а також із інформаційно-комп’ютерним комплексом МЄУ щодо 

оприлюднення матеріалів та документів ОП; 

 забезпечує реалізацію даної ОП на всіх її етапах та під час проведення 

акредитації, здійснює загальне керівництво підготовкою відомостей про 

самооцінювання ОП, узгодження програми виїзду експертної групи при 

проведенні акредитаційної експертизи; 

 забезпечує діяльність із періодичного перегляду даної ОП з урахуванням 

позицій внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, тенденцій розвитку спеціальності, 

галузі й ринку праці, вітчизняного та зарубіжного досвіду, найновіших досягнень 

у даній фаховій сфері; 



 

 здійснює моніторинг кадрового, матеріально-технічного, 

інформаційного, навчально-методичного забезпечення реалізації програми, її 

популяризації й пропагування, вносить пропозиції керівництву Університету з цих 

та пов’язаних питань. 

6.2. Права Гаранта освітньої програми 

 Гарант має право:  

 співпрацювати з відділами та структурними підрозділами Університету, 

брати участь у засіданнях кафедр, науково-методичних комісій, вчених рад 

інститутів, вченої ради Університету, зібраннях зовнішніх і внутрішніх 

стейкхолдерів; 

 вносити пропозиції керівництву Університету з усіх питань щодо 

процедур акредитації, перегляду або оновлення ОП та навчального плану для 

відповідного рівня вищої освіти і спеціальності;  

 вносити пропозиції завідуючим кафедр щодо формування та зміни 

кадрового складу працівників, які забезпечують освітній процес; 

 співпрацювати зі стейкхолдерами та активно залучати їх до процесу 

перегляду й поліпшення освітньої програми. 

6.3. Обов’язки Гаранта освітньої програми 

 Гарант зобов'язаний:  

- взаємодіяти з фахівцями відділу ліцензування та акредитації; 

- здійснювати моніторинг якості освітньої програми та освітньої діяльності з 

її забезпечення;   

- сприяти спільно з фахівцями Центру забезпечення якості вищої освіти 

впровадженню інноваційних технологій, сучасних форм і методів навчання при 

реалізації освітньої програми; 

- дотримуватися норм академічної доброчесності та запобігання виникненню 

конфліктних ситуацій на всіх етапах реалізації ОП та здійснювати заходи щодо 

забезпечення дотримання цих норм усіма учасниками освітнього процесу; 

- ініціювати проведення самооцінювання ОП, а у разі виявлення недоліків в 

освітній програмі або освітній діяльності з її реалізації сприяти їх усуненню. 

 

7. СТЕЙКХОЛДЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГАМИ 

Стейкхолдери – це фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес 

у діяльності університету, ННІ та кафедри при здійсненні освітнього процесу за 

освітньою програмою спеціальності, можуть надавати свої пропозиції щодо 

відповідності нормативним документами у сфері освіти та професійної діяльності 

для удосконалення та покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти і 

забезпечення якості освітнього процесу.  

Внутрішні стейкхолдери:  

 науково-педагогічні та педагогічні працівники;  

 здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в ННІ;  



 

 їхні батьки;  

 замовники освітніх послуг (підприємства, організації, установи, фізичні 

особи);  

 фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-

професійних програмах;  

 навчально-допоміжний і адміністративно-управлінський персонал.  

Внутрішні стейкхолдери мають право:  

 брати участь у студентському самоврядуванні; 

 ініціювати проведення опитування чи анкетування здобувачів вищої 

освіти щодо якості ОП; 

 залучатися у процес розробки нової ОП;  

 брати участь у процедурах і заходах з перегляду і оновлення діючої ОП; 

 брати участь в опитуваннях, анкетуванні, висловлювати власне бачення і 

вносити пропозиції щодо покращення реалізації ОП. 

Зовнішні стейкхолдери: 

 держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності ЗВО;  

 регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;  

 роботодавці (організації, установи та підприємства різної форми 

власності;), які зацікавлені в підготовці компетентних фахівців;  

 школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору ЗВО та 

ОП;  

 освітні установи різних типів та видів, які розташовані в регіоні 

дислокації ЗВО;  

 різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не 

пов’язані із системою освіти (творчі спілки, наукові установи тощо), які 

зацікавлені у соціальному партнерстві. 

Зовнішні стейкхолдери мають право:  

 надавати пропозиції щодо покращення підготовки здобувачів вищої 

освіти відповідно до пріоритетних та інноваційних напрямків розвитку 

спеціальності чи галузі;  

 проводити рецензування освітніх програм та надавати експертну оцінку 

якості освітніх програм; 

 надавати відгуки та листи-погодження при розробці нової ОП та 

оновленні чи перегляді діючої; 

 пропонувати і залучати студентів до проходження виробничих практики в 

науково-дослідних установах, на виробництві, в органах державного управління та 

ін. на основі договору про співпрацю та проходження практики; 

 створювати Раду роботодавців в Університеті.  

 впливати на розробку, перегляд, оновлення ОП спеціальності та їх зміст, 

якість набуття студентами практичного досвіду, покращення матеріально-



 

технічної бази, участь у науково-дослідній роботі, академічній мобільності, 

конференціях, наукових публікаціях та ін.;  

 надавати пропозиції щодо формування необхідних компетентностей і 

програмних результатів навчання за ОП; 

 брати участь в опитуваннях, анкетуванні, висловлювати власне бачення і 

вносити пропозиції щодо покращення реалізації ОП. 

Зовнішні стейкхолдери не втручаються в процедури здійснення освітнього 

процесу та академічної складової щодо формування програмних результатів 

навчання здобувачів вищої освіти. 

Взаємодія між внутрішніми і зовнішніми стейкхолдерами ОП відбувається 

через: 

 вивчення пропозицій стейкхолдерів шляхом опитування, анкетування, 

публічні виступи, дискусії, скриньки для пропозицій, відкриті форуми учасників 

освітнього процесу; 

 прозорість і публічність діалогу між адміністрацією Університету і 

стейкхолдерами (звітування про результати опитування, звітування на вченій раді 

і ректораті; 

 контроль за виконанням рішень ректорату і вченої ради щодо врахування 

пропозицій стейкхолдерів з удосконалення процесів із забезпечення якості освіти;  

 вимірювання і аналіз результатів опитування стейкхолдерів щодо окремих 

компонентів освітньої діяльності Університету та обговорення за участі 

директоратів ННІ, кафедр, Гаранта ОП, групи забезпечення спеціальності, 

студентського самоврядування, ради роботодавців; 

 обмін інформацією між структурними підрозділами Університету та 

стейкхолдерами щодо проблемних питань із забезпечення якості освітньої 

діяльності, оцінювання результатів навчання, результативність впровадження 

пропозицій стейкхолдерів та публічне висвітлення результатів їх діяльності. 

 

8. ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

8.1. Ініціювати розробку ОП в Університеті можуть: керівництво 

Університету або ННІ, професорсько-викладацький склад спеціальності, 

випускники, рада роботодавців,  експерти галузі шляхом звернення (письмового 

чи усного) до органів управління Університету (Ректор, Президент та Вчена рада) 

відповідно до Стратегії розвитку Університету. 

8.2. До розробки проекту ОП, що здійснюється вперше залучаються 

потенційні роботодавці та зовнішні експерти галузі. Підтвердженням цього є 

рецензія (відгук) або витяг засідання щодо обговорення проекту ОП на раді 

роботодавців і надані ними рекомендації або обговорення. 

Участь здобувачів вищої освіти у розробці ОП за відповідною спеціальністю 

та представників студентського самоврядування, підтверджується наданням ними 



 

пропозицій та зауважень, обговоренням недоліків, що фіксується у протоколах 

засідань студентського самоврядування.  

8.3. Програми нормативних і вибіркових освітніх компонентів 

рецензуються фахівцями даної предметної галузі: один рецензент - науково-

педагогічний працівник Університету, другий - науково-педагогічний працівник 

іншої установи (наукової або закладу вищої освіти). 

8.4. Проект ОП оприлюднюється на веб-сайті Університету для 

громадського обговорення. Протягом не менше ніж 30-ти календарних днів після 

оприлюднення ОП, проектна (робоча) група приймає пропозиції від усіх 

стейкхолдерів в усній або письмовій формі, узагальнює та враховує суттєві 

зауваження і пропозиції.  

8.5. ОП обговорюється на навчально-методичній комісії ННІ, Вченій раді 

ННІ та Центральній методичній раді. Рішення про затвердження (або відхилення) 

освітньої програми ухвалює вчена рада Університету. Затверджена ОП  вводиться 

в дію наказом Ректора. 

 

9. ПЕРЕГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГАМ 

9.1. Перегляд ОП може здійснюватися за ініціативою органів управління 

Університету (Ректор, Президент та Вчена рада), а також на підставі звернення 

(письмового чи усного) керівництва ННІ, Гаранта, групи забезпечення 

спеціальності, випускників, Експертних рад роботодавців, експертів галузі за 

наявності висновків про недостатньо високу якість ОП або відсутність вступників, 

а також за наявності змін, що відбулися на ринку праці або у сфері надання 

освітніх послуг.  

9.2. Перегляд ОП здійснюється щорічно або частіше, за необхідності: за 

результатами моніторингу і самоаналізу, на основі результатів зворотного зв’язку 

із внутрішніми (студенти, науково-педагогічні працівники) та зовнішніми 

(випускники, роботодавці, інші заінтересовані сторони) стейкхолдерами та 

спільних зустрічей (семінарів, круглих столів, конференцій та ін.). 

Аналіз якісних показників ОП здійснює гарант ОП та центр забезпечення 

якості освіти на основі інформації, отриманої від усіх стейкхолдерів про їхнє 

бачення щодо реалізації програми, здобутих компетентностей і програмних 

результатів навчання, пропозицій щодо покращення якості освітнього процесу.  

Джерелом інформації є опитування стейкхолдерів, що здійснюється через 

традиційне анкетування, Google форму, електронне з використанням СДН 

«MOODLE», через Фейсбук, інші доступні технології. Для акредитації ОП 

результати анкетування є обов’язковою умовою та позитивним чинником в 

оцінюванні.  

Опитування проводиться: 

 серед здобувачів вищої освіти стосовно ОП, навчання і викладання за 

ОП, щодо підтримки потреб студентів;  



 

 серед викладачів, серед роботодавців стосовно програмних результатів, 

компетенцій і освітніх компонент  за ОП тощо.  

Громадське обговорення ОП може проводитися в форматі онлайн- або 

офлайн-конференцій, на засіданні кафедри або міжкафедральному семінарі, 

враховуючи запити на працевлаштування; звернення стейкхолдерів, Науково-

методичній раді ННІ, Центральній методичній раді, вченій раді Університету із 

залученням представників студентського самоврядування, Експертної ради 

роботодавців, студентів, випускників, представників наукової спільноти. 

Підтвердженням таких громадських обговорень можуть бути протоколи засідань 

та відео- і аудеозаписи. 

9.3. Упродовж навчального року Центр забезпечення якості вищої освіти 

проводить реєстрацію вхідних даних щодо реалізації ОП, аналізує зауваження 

щодо навчальних планів, кадрового і матеріального забезпечення відповідних 

кафедр ННІ та інших кафедр Університету на предмет організації навчального 

процесу, відгуки студентів, випускників та роботодавців, запити на 

працевлаштування і передає матеріали Гаранту для узагальнення. 

Гарант отримує інформацію від ННІ, Навчально-методичного центру та 

відділу практики стосовно результатів залікових і екзаменаційних сесій, звітної 

документації та звітних конференцій практик, результатів атестації, аналіз 

результатів працевлаштування випускників та їх кар’єрного росту, нових 

технологій в галузі та дослідження в освітньому процесі. 

9.4. Під час оновлення ОП створена наказом Ректора робоча група враховує 

результати моніторингу, потреби ринку праці, суттєві пропозиції від усіх 

заінтересованих сторін та формує проект оновленої ОП.  

9.5. Проект ОП обговорюється на засіданнях навчально-методичної комісії 

ННІ і Експертної ради роботодавців ННІ, після чого оприлюднюється на сайті 

Університету для громадського обговорення (не менше 30 календарних днів). 

Робоча група враховує усі суттєві пропозиції та зауваження від усіх 

заінтересованих сторін, узагальнює їх, за потреби, вносить пропозиції в ОП.  

9.6. Оновлена ОП обговорюється вченою радою ННІ, Центральною 

методичною радою, затверджується вченою радою Університету і вводиться в дію 

наказом Ректора до початку вступної кампанії поточного року. 
 

10.  ПОРЯДОК ЗАПРОВАДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ЗАКРИТТЯ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

10.1. Навчання за освітньою програмою і оголошення набору здобувачів 

вищої освіти на навчання в Університеті здійснюється на введену в дію ОП та в 

межах ліцензованого обсягу на спеціальність.  

10.2. Для планування освітнього процесу на навчальний рік за ОП 

розробляється робочий навчальний план, де визначаються особливості організації 

освітнього процесу та зміст варіативної частини.  



 

10.3. Моніторинг ОП здійснює робоча група із залученням експертів 

(науково-педагогічний персонал, навчально-методичний центр, здобувачі вищої 

освіти).  

10.4. За результатами моніторингу складається аналітичний звіт - відомості 

самооцінювання ОП проводиться щорічно.  

10.5. Виключення освітньої програми із переліку ОП Університету можуть 

ініціювати: органи управління Університету (Ректор, Президент та Вчена рада), 

керівництво ННІ, Гарант. Підставою для закриття ОП може бути висновок про 

низьку якість реалізованої ОП за результатами внутрішнього і зовнішнього 

моніторингу якості, відсутність набору вступників на ОП упродовж двох років та 

інші факти, що унеможливлюють реалізацію ОП. Рішення про закриття ОП 

приймає вчена рада університету і вводиться в дію наказом ректора.    

 

11. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

11.1. Оцінювання якості ОП здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання якості освітніх програм https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880- 

19#Text 

11.2.  Внутрішня оцінка проекту ОП на рівні Університету здійснюється у 

два етапи:  

 фахову експертизу проводить навчально-методична комісія ННІ та 

оформлюэ висновок фахової експертизи;  

 навчально-методичним центром проводить аналіз проекту ОП щодо 

належного оформлення та відповідності нормативним вимогам.  

Підготовлений пакет документів, разом із результатами попередньої оцінки, 

передається до Центральної методичної ради Університету.  

11.3. Відомості самооцінювання ОП є аналітичним документом, що дає 

можливість самостійно проаналізувати відповідність ОП Критеріям оцінювання 

якості освітньої програми, провести її глибинний аналіз та виявити шляхи 

удосконалення відповідно до тих чи інших критеріїв. Характер запитань і 

відповідей є відкритими, що дозволяє самостійно виявити наскільки реалізуються 

ті чи інші твердження в контексті ОП. Порадник щодо заповнення відомостей 

самооцінювання освітньої програми (для закладів вищої освіти) 

https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/11/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8

%d0%ba_121119.pdf 

11.4.  Розгляд пропозицій щодо відкриття нових освітніх програм Центральна 

методична рада Університету проводить після детального вивчення проектної 

документації, фахових експертиз, внутрішніх оцінок на рівні ННІ, зовнішніх 

рецензій та листів-погодження стейкхолдерів та матеріалів попередньої оцінки.  

11.5.  За результатами вивчення документації Центральна методична рада 

Університету рекомендує проект Освітньої програми до розгляду на вчену раду 

Університету.  

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba_121119.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba_121119.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba_121119.pdf


 

 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

12.1. Положення схвалюється рішенням вченої ради Університету за 

поданням Центральної методичної ради Університету відповідно до законодавства 

та затверджується наказом Ректора Університету і набуває чинності з моменту 

його затвердження.   

12.2. Положення оприлюднюється на сайті Університету.  

12.3. Оригінал Положення зберігається у загальному відділі. 

12.4. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого 

Положення мають право вносити керівники всіх структурних підрозділів, 

науково-педагогічні (педагогічні) працівники, а також особи, які навчаються в 

Університеті. Заяви подаються до керівника Центру забезпечення якості вищої 

освіти Університету, який після ретельного вивчення останніх, передає їх на 

розгляд Центральній методичній раді Університету. Отримані пропозиції 

аналізуються, структуруються та виносяться на розгляд вченої ради Університету. 

Після їх схвалення вченою радою Університету затверджується нова редакція 

Положення наказом Ректора Університету.  

12.5. З моменту вступу в дію нової редакції Положення про освітню 

програму, попереднє втрачає чинність і передається на зберігання в загальний 

відділ. 
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