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1. 1. Загальні положення 

 
Основні терміни та їх визначення, які вживаються в цьому положенні: 

- академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та 

визначених Законом України «Про освіту», цим Законом та іншими законами 

України правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень; 

академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому 

закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами; 

- академічна свобода - самостійність і незалежність учасників освітнього 

процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або 

інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і 

творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і 

використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, 

установлених законом; 

- акредитація освітньої програми - оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет 

забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти; 

- вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, здатність до мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

закладі вищої освіти у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на 

рівнях вищої освіти, що за складністю є  вищими, ніж рівень повної загальної  

середньої освіти; 

-  заклад  вищої освіти – окремий вид установи, яка є юридичною особою 

приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження 

освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує 

організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної 

освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

- галузь знань - гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією 

освіти широка предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених 

спеціальностей; 

- здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються в закладі вищої освіти на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації; 

- компетентність - здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, 

провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації 

знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 

якостей; 

- кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 год.. 

Навантаження одного  навчального року за денною формою навчання становить, 

як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

- освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) 

програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 

індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на 

досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право 

на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) 

кваліфікації (кваліфікацій). Освітня програма може визначати єдину в її межах 

спеціалізацію або не передбачати спеціалізації; 

- особа з особливими освітніми потребами – особа з інвалідністю, яка 

потребує додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти; 

- результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 

оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 
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освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих освітніх 

компонентів; 

 - спеціалізація - складова спеціальності, що може визначатися закладом 

вищої освіти та передбачає одну або декілька профільних спеціалізованих 

освітніх програм вищої або післядипломної освіти; 

 - спеціальність - гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує споріднені 

освітні програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей і 

результатів навчання випускників; 

- студентоцентроване навчання - підхід до організації освітнього процесу, 

що передбачає: 

1) заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і відповідальних 

суб’єктів освітнього процесу; 

2) створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб 

та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для 

формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

3) побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства 

між учасниками освітнього процесу; 

- якість вищої освіти - відповідність умов провадження освітньої діяльності 

та результатів навчання вимогам законодавства і стандартам вищої освіти, 

професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам 

заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення 

процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. 

 

2. Нормативно-правова база організації освітнього процесу 

Закон України від 01.07.2014 р. №1556-VII «Про вищу освіту» (зі змінами); 

Постанова КМУ від 30 грудня 2015р. № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»  (зі змінами); 

«Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти», розроблене Національним агентством із 
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забезпечення якості вищої освіти, затверджене наказом МОН від 11.07.19 р. № 

977; 

Постанову Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»; 

Наказ Міністерства освіти і науки України  від  06.11.2015 № 1151 «Про 

особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». 

 

3. Освітні програми 

Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх 

логічну послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання 

(компетентності), якими має оволодіти здобувач вищої освіти. 

 Заклад вищої освіти може самостійно запроваджувати спеціалізації, що 

зазначаються при присудженні освітньої кваліфікації особам, які успішно 

закінчили навчання за відповідними освітніми програмами. 

 На початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти можна створювати 

освітні програми за галуззю знань або групою спеціальностей, якщо це не 

суперечить відповідним стандартам вищої освіти. 

 На другому (магістерському) рівні вищої освіти можна створювати 

міждисциплінарні освітньо-наукові програми, якщо це не суперечить 

відповідним стандартам вищої освіти. 

Особливим видом спільних програм є програми подвійних дипломів, що 

передбачають видачу здобувачам вищої освіти, які успішно пройшли атестацію, 

дипломів двох партнерів – учасників реалізації спільної ОП.  

За видом освітньої діяльності ОП поділяють за рівнем вищої освіти: 

програма з підготовки фахівців освітнього ступеня (ОС) «молодший бакалавр», 
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«бакалавр», «магістр», наукового ступеня «доктор філософії».  

 Освітню програму розробляють на підставі затвердженого 

Міністерством освіти і науки України стандарту вищої освіти за відповідною 

спеціальністю та рівнем вищої освіти; у разі відсутності затвердженого 

стандарту – за проектом стандарту відповідної спеціальності або на підставі 

норм,  визначених Національною рамкою кваліфікацій. 

 

4. Стандарти освітньої діяльності і вищої освіти 

Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до освітніх програм вищої 

освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня вищої 

освіти і спеціальності. 

Стандарти вищої освіти розробляють для кожного рівня вищої освіти в 

межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 

використовують для визначення та оцінювання якості вищої освіти і результатів 

освітньої діяльності закладів вищої освіти (наукових установ), результатів 

навчання за відповідними спеціальностями. 

 Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

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

програмою, та результатів їх навчання; 

3) перелік обов’язкових компетентностей випускника; 

4) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання; 

5) форми атестації здобувачів вищої освіти; 

6) вимоги до створення освітніх програм підготовки за галуззю знань, 

двома галузями знань або групою спеціальностей (у стандартах рівня молодшого 

бакалавра), міждисциплінарних освітньо-наукових програм (у стандартах 

магістра та доктора філософії); 

7) вимоги професійних стандартів (за їх наявності). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
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 Стандарти вищої освіти спеціальностей, необхідних для доступу до 

професій, для яких запроваджене додаткове регулювання, можуть містити 

додаткові вимоги до правил прийому, структури освітньої програми, змісту 

освіти, організації освітнього процесу й атестації випускників. Нормативний 

зміст підготовки здобувачів вищої освіти для відповідних освітніх програм 

формується в термінах програмних результатів навчання. 

Заклад вищої освіти на підставі відповідної освітньої програми розробляє 

навчальний план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах 

ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та 

обсяг навчальних занять, графік навчального процесу, форми поточного і 

підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем відповідного 

ступеня вищої освіти програмних результатів навчання. 

На основі навчального плану у визначеному закладом вищої освіти 

порядку для кожного здобувача вищої освіти розробляють і затверджують 

індивідуальні навчальні плани на кожний навчальний рік. Індивідуальний 

навчальний план формується за результатами особистого вибору здобувачем 

вищої освіти дисциплін в обсязі, не меншому за встановлений цим Законом, з 

урахуванням вимог освітньої програми щодо вивчення її обов’язкових 

компонентів. Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання 

здобувачем вищої освіти. 

 Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє центральний 

орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій 

галузевих державних органів, які забезпечують формування і реалізують 

державну політику у відповідних сферах, галузевих об’єднань організацій 

роботодавців і затверджує їх за погодженням з Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти. 

Заклад вищої освіти на підставі відповідної освітньої програми за кожною  

спеціальністю розробляє навчальний план, який  визначає перелік та обсяг 

навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, 

форми проведення навчальних занять і їх обсяг, графік навчального процесу, 
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форми проведення навчальних занять і їх обсяг, графік навчального процесу, 

форми поточного і підсумкового контролю. 

5. Порядок створення освітніх програм 

Освітня діяльність у сфері вищої освіти - діяльність закладів вищої освіти, 

яку провадять для забезпечення здобуття вищої освіти за відповідними 

спеціальностями на певних рівнях вищої освіти (початковому рівні (короткий 

цикл) вищої освіти, першому (бакалаврському), другому (магістерському), 

третьому (освітньо-науковому) рівні); 

Проектна група - визначена наказом керівника закладу вищої освіти група  

науково-педагогічних та/або наукових працівників, які відповідальні за 

започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на певному рівні вищої 

освіти і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними 

умовами. 

Проектна група повинна складатися з науково-педагогічних або наукових 

працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи, мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять (входили) до жодної 

проектної групи такого або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі 

(крім проектної групи з цієї ж спеціальності в цьому закладі вищої освіти). 

Керівником проектної групи призначають одного з її членів, який має 

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

за десять років для освітньо-наукового ступеня доктора філософії і ступеня 

магістра та п’ять років для освітніх ступенів бакалавра і молодшого бакалавра 

(до 6 вересня 2019 р. для початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти - з 

урахуванням стажу педагогічної роботи). Керівник проектної групи не може в 

поточному навчальному році одночасно керувати іншими проектними групами, 

крім керівництва проектними групами за різними рівнями вищої освіти в межах 

однієї спеціальності в цьому закладі вищої освіти. 

Під час ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти 

провадити освітню діяльність відповідно до встановлених Ліцензійними 

умовами вимог: 
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у сфері вищої освіти - на певному рівні вищої освіти за відповідною 

спеціальністю. 

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою 

освітою 

Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній 

процес, повинні мати стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та 

рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не 

менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних 

умов. 

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти кадровий склад закладу 

освіти повинен включати з розрахунку на кожні десять здобувачів освітнього 

ступеня магістра одного викладача, який має кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання. 

Для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня (доктор 

філософії/доктор мистецтва) кадровий склад закладу освіти повинен включати з 

розрахунку на кожні два здобувачі освітнього ступеня доктора філософії/ 

доктора мистецтва одного викладача, який має науковий ступінь та/або вчене 

звання, а також кваліфікацію відповідно до спеціальності, підтверджену 

науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою професійною 

діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи 

результатами, переліченими в пункті 30 цих Ліцензійних умов. 

 Група забезпечення спеціальності в кожному підрозділі закладу освіти, де 

здійснюється підготовка за спеціальністю, повинна складатися з 

науково-педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі освіти 

за основним місцем роботи,  мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і 

які не входять (входили) до жодної групи забезпечення такого або іншого 

закладу вищої освіти в поточному семестрі. 

При цьому склад групи забезпечення повинен відповідати таким вимогам: 
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- частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, 

встановлюється для найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, і становить не менше 20% загальної кількості членів групи 

забезпечення для рівня молодшого бакалавра (до 1 вересня 2019 р. з урахуванням 

педагогічних працівників, які мають вищу категорію), 50 % - бакалавра, 60 % - 

магістра, доктора філософії; 

- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене 

звання професора, встановлюється для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, і становить не менше 10 % загальної кількості 

членів групи забезпечення для рівня бакалавра, 20 % - магістра, 30 % - доктора 

філософії/доктора мистецтва. 

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). 

 Під час розроблення освітньої програми завідувач випускової кафедри 

виконує такі організаційні заходи: 

  - готує  наказ  про призначення гаранта ОП; 

  - разом з гарантом формує склад групи для розроблення ОП, до якої 

входять науково-педагогічні працівники.  

 Випускова кафедра або проектна група визначає назву освітньої 

програми та формулює відповіді, пояснення, характеристики до складників 

наданої Міністерством освіти і науки форми освітньої програми. 

  Проектна група під час розробки програми повинна забезпечити 

збалансованість, раціональне призначення кредитів, здатність здобувачів освіти 

опанувати окремі дисципліни (освітні компоненти) і всю освітню програму, 

уклавшись у визначений час, повноту документального, кадрового, 

інформаційного та іншого забезпечення ОП і відповідність освітньої програми 

Ліцензійним умовам.  

 Проектній  групі ОП рекомендується підкріплювати процес 
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розроблення, реалізації, моніторингу та оновлення освітньої програми 

документами/матеріалами (протоколи, довідки, аналітичні звіти, таблиці, 

опитувальні листи та ін.) і зберігати їх разом з ОП на кафедрі.  

 

6. Порядок затвердження та введення в дію освітньої 

програми 

Процедуру розроблення, рецензування та затвердження освітніх програм в 

університеті здійснюють відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

розроблення, оформлення, рецензування та затвердження освітньої 

(освітньо-професійної) програми.  

Під час складання проекту ОП слід також уважно вивчати документи 

Національного агентства, де визначено критерії оцінювання програми і вимоги 

до її використання. 

Освітня програма є офіційним документом університету. Для здобуття 

такого статусу ОП підлягає обов’язковій процедурі обговорення, затвердження, 

уведення в дію відповідно до правил, які визначає університет. Для введення в 

дію ОП треба виконати такі кроки.  

 1-й крок. Розроблений документ (проект) гарант надає на 

обговорення випусковій кафедрі. Колектив кафедри обговорює ОП на 

відповідність її: 

 - концепції освітньої діяльності за відповідною спеціальністю, заявленій 

під час ліцензування останньої, або існуючому стратегічному плану розвитку 

університету (у разі подання додаткової ОП за раніше ліцензованою 

спеціальністю); 

 - вимогам внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

- участі стейкхолдерів у розробці ОП.  

Освітню програму затверджує кафедра на своєму засіданні.  

 2-й крок. Затверджену кафедрою ОП гарант подає на погодження до 

деканату факультету або аспірантури та докторантури (якщо це наукова 

програма), який розглядає документ на предмет відповідності рекомендаціям 
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Національного агентства щодо її форми, норм за показниками валідності тощо. 

Погоджує декан факультету, завідувач аспірантури (якщо це наукова програма). 

 3-й крок. Гарант надає проект ОП на затвердження вченій раді 

факультету. Вчена рада факультету визначає зміст програми щодо її 

унікальності, потреби фахівців для галузі, зв'язок  з іншими ОП за спеціальністю, 

відсутність повторів у змісті освітнього процесу, гарантованість у кадровому та 

матеріально-технічному забезпеченні і т. ін..  

 4-й крок. Проект освітньої програми оприлюднюється для 

громадського обговорення  на сайті університету.  

 У цей час група розробників проекту ОП забезпечує його 

обговорення серед працівників підприємств, закладів відповідної галузі, отримує  

відгуки (зауваження, підтримку, побажання тощо), документально підтверджує 

процес обговорення (наявність протоколів спільних засідань, форумів, відгуків, 

анкетування тощо).  

 5-й крок. ОП  з додатковими документами подають на обговорення 

та затвердження вченій раді університету. Після затвердження ОП вченою радою 

ректор підписує  наказ про введення в дію відповідної ОП. 

7. Перегляд (удосконалення) освітньої програми 

 Підставою до оновлення ОП можуть бути: 

  - ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми, 

науково-педагогічних працівників та/або стейкхолдерів; 
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  - об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру та/або 

інших ресурсних умов реалізації освітньої програми.  

 Якщо аналіз інформації про результати роботи за ОП показує 

розбіжність між очікуванням і фактом (передбаченим навантаженням і часом, 

який фактично необхідний більшості здобувачів вищої освіти для досягнення 

визначених результатів навчання, переліком компонент і забезпеченням 

результатів навчання, або заходами та методами навчання й викладання і т. ін.), 

це може викликати потребу в оновленні та навіть перепроектуванні ОП та її 

освітніх компонент, не менше ніж на 30 %.  

 Перегляд необхідно виконати швидко, не створюючи проблем для 

тих, хто в цей час навчається за програмою. 

  Для аналізу якісних показників ОП дуже важливо є інформація, яку 

отримує гарант на підставі опитування стейкхолдерів про їхнє бачення щодо 

використання ОП, здобутих результатів, пропозицій до поліпшення якості освіти 

і т. н. Аналіз великого масиву інформації, яку накопичує гарант/ випускова 

кафедра, наприклад, результати екзаменаційних сесій, самостійної роботи 

здобувачів, атестації, відгуків, результатів працевлаштування, кар’єрного росту 

випускників, навчання нових технологій у галузі, використання результатів 

нових досліджень в освітньому процесі, мають бути основою для 

доопрацювання, удосконалення ОП. Для акредитації ОП подання результатів 

опитування стейкхолдерів є обов’язковою умовою та позитивним чинником в 

оцінюванні документа.  

 Обговорення та затвердження удосконаленої освітньої програми 

здійснюють за процедурою, визначеною в пункті 6. 

 

 

8. Закриття освітньої програми 

Освітня програма може бути виключена з переліку ОП, які реалізує 

університет, з ініціативи: 

 ‒ факультету/аспірантури та докторантури (для ОП третього рівня вищої 
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освіти) у разі обґрунтованої відмови від її реалізації; 

 ‒ університету в разі відсутності набору вступників на ОП упродовж 

двох років після закінчення навчання останнього курсу за ОП; 

 ‒ у разі перетворення ОП. Тоді освітню програму затверджують як нову; 

 ‒ університету, якщо в результаті будь-якої з процедур внутрішнього або 

зовнішнього оцінювання якості ОП отримано висновки про низьку якість 

реалізованої ОП. 

 Рішення про виключення освітньої програми з числа ОП, які реалізуює 

університет, приймає вчена рада університету.  

9. Прикінцеві положення 

Відомості про освітні програми розміщують на сайті університету. 

Відповідальними за формування і зберігання паперових документів  ОП є 

її гарант і завідувач випускової кафедри.  

Відповідальним за повноту і своєчасність розміщення інформації про 

освітню програму на сайті університету і в ЄДЕБО є гарант ОП.  

 

 

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради ХНАУ 

 ім. В.В. Докучаєва від «  27 » травня 2020 р. протокол № 3. 

 


