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Моніторинг ОП здійснюється групою забезпечення спеціальності з метою 

об’єктивного інформаційного відображення стану й динаміки якості надання 
освітніх послуг, ефективності управління, якості підготовки здобувачів вищої 

освіти з оцінюванням актуальності змісту ОП, ступеня досягнення 

запланованих результатів навчання здобувачами вищої освіти та готовності 

випускників до професійної діяльності. До здійснення моніторингу 

долучаються стейкґолдери: НПП, професіонали-практики, здобувані вищої 

освіти, випускники. Суттєвим елементом для перевірки та перегляду ОП є 

зворотний зв’язок із зацікавленими сторонами. Група забезпечення 

спеціальності при проведенні моніторингу має інформувати опитуваних про 

мету моніторингу та спосіб його здійснення для забезпечення достовірності та 
повноти наданих відповідей.

Рішення про необхідність перегляду ОП приймається у разі потреби,але не 

рідше одного разу за повний курс навчання за ОП на основі аналізу та оцінки 

результатів моніторингу. Результатом перегляду ОП можуть бути рішення про 

оновлення ОП та/або модернізацію ОП, або закриття.

Обов’язковий перегляд та модернізація ОП проводиться за умови:

внесення змін до Постанови КМУ від 29.04.2015 № 266 (зі змінами) щодо 

шифру та назви галузі знань та спеціальності;

затвердження Стандартів вищої освіти за спеціальністю;

внесення змін до Стандартів вищої освіти за спеціальністю;

запровадження нових форм навчання.

Освітня програма може щорічно оновлюватися в частині структурних 

складових ОП, зокрема, змісті робочих програм освітніх компонентів (та 

силабусів), програм практик, методах навчання та формах оцінювання тощо.

Якщо результати перегляду вимагають перепроектування (або 

запровадження) ОП, її освітніх компонентів, кількості кредитів, професійних 

компетентностей, програмних результатів навчання тощо - тоді О1І підлягає 

модернізації. В цьому випадку, група забезпечення спеціальності разом з 

представниками роботодавців та здобувачами вищої освіти проводить 



оновлення та/або модернізацію ОГТ. Проект освітньої програми 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті ЗУНУ для пропозицій та зауважень 

стейкґолдерів. За результатами моніторингу складається аналітичний звіт та 

оновлена освітня програма подається на розгляд до Науково-методичної ради з 

питань якості вищої освіти ЗУНУ за погодженням із директором навчально- 

наукового центру моніторингу якості освіти та методичної роботи і першого 

проректора. Після чого освітня програма виноситься на розгляд та 

затвердження вченої ради ЗУНУ. При прийнятті рішення вчена рада керується 

результатами моніторингу, аналітичного звіту та/або наданих рекомендацій 

Науково-методичної ради з питань якості вищої освіти ЗУНУ. При 

позитивному рішенні вченої ради ЗУНУ освітня програма вводиться в дію 

наказом ректора ЗУНУ.
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