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Цей документ визначає алгоритм розробки освітніх програм для здобувачів 

вищої освіти певного рівня та встановлює порядок їх затвердження. Документ 

розроблений відповідно до Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту», 

ґрунтується па засадах постанов Кабінет Міністрів України та нормативно- 

правових актів щодо розроблення стандартів вищої освіти, державних вимог та 

рекомендацій до порядку акредитації освітніх програм.

Освітня програма (надалі ОП) - це система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 

рівня освіти, 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 очікуванні результати 

навчання та компетентності, якими повинен володіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти.

ОП є офіційним документом Університету або відокремленого 

структурного підрозділу. Для набуття такого статусу ОП підлягає обов’язковій 

процедурі обговорення, затвердження, введення в дію відповідно до 

нормативних та/або локальних документів.

Поняття ОП включає в себе освітньо-професійну та освітньо-наукову 

програми. Освітньо-професійна програма розробляться для першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Освітньо- 

наукова програма розробляється для другого (магістерського) з терміном 

навчання 1 рік 10 місяців та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

ОП використовуються для:

- формування локальних документів з організації освітнього процесу, а 

саме: навчального плану, графіку освітнього процесу, робочих програм до 

компонентів ОП та інших;

- виконання умов діяльності з функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти (наприклад, інспектування та моніторинг 

функціонування ОП, розробка системи оцінювання якості діяльності за ОП 

тощо);

- акредитації ОП;



- професійної орієнтації здобувані в;

- в інших випадках, що не суперечить чинному законодавству.

Описи всіх ОП оприлюднені на офіційному сайті Університету в рубриці 

«Публічна інформація».

ОП формується відвідною до структури, яка включає такі складові:

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти;

2) перелік компетентностей випускника;

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання;

4) форми атестації здобувачів вищої освіти;

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти;

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

В Університеті формується робоча група для розробки ОП, до якої входять 

висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, здобувачі, стейкґолдери, 
практики.

Склад кожної робочої групи затверджується на засіданнях відповідних 

кафедр. Робоча група визначає назву ОП та її актуальність, враховуючи 

галузевий та регіональний контексти. У разі відсутності стандарту вищої освіти 

робочою групою розробляється тимчасовий стандарт вищої освіти, який 

схвалюється вченою радою та затверджується ректором Університету.

На основі затверджених стандартів (тимчасових стандартів) вищої освіти 

робочою групою розробляється проект ОП та оприлюднюється для обговорення 

на офіційному сайті Університеті у рубриці «Публічне обговорення».

На наступному етапі проект ОП обговорюється на розширеному засіданні 

кафедр(и) (що забезпечують профільну підготовку), де присутні представники 

роботодавців й інші зацікавлені сторони, враховуючи усі зауваження та 

пропозиції стейкґолдерів, після чого проект ОП затверджується рішенням 

кафедри, групою забезпечення спеціальності.



Після розгляду на кафедрі проект ОП передається на обговорення та 

погодження вченій раді факультету/інституту; навчально-науковому центру 

моніторингу якості освіти та методичної роботи, який розглядає документ на 

предмет відповідності нормативним та локальним документам; науково- 

методичній раді з питань якості вищої освіти. У випадку отримання схвальних 

рішень та погоджень, проект ОП передається на затвердження вченій раді 

Університету. Після затвердження ОП вченою радою видається наказ ректора 

про введення в дію відповідної ОП.

Директор Навчально-наукового
центру моніторингу якості освіти
та методичної роботи . Сергій ШАНДРУК
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