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1. Загальні положення  

 1.1. Положення про освітні програми в ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» (далі − Положення)  є нормативним документом, 

що регулює порядок розроблення, затвердження, реалізації, моніторингу,  

перегляду та оновлення освітніх програм в ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» (далі − ДДПУ). 

1.2. Положення розроблено відповідно до: 

− Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (ст. 44);  

− Закону України «Про вищу освіту» (ст. 10, ст. 25);  

− Постанови КМУ від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», зі 

змінами, внесеними постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р.;   

− Постанови КМУ від 23.11.2011 № 1341 «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій», зі змінами, внесеними згідно з 

постановою КМУ № 509 від 12.06.2019; 

− Наказу МОН України від 11.07.2019 № 977 «Про затвердження 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»; 

− Наказу МОН України від 01.06.2016 № 600 «Про затвердження та 

введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

вищої освіти»; 

− Листа МОН України від 28.04.2017 № 1/9-239 «Про примірний 

зразок освітньо-професійної програми»; 

− Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. 

Довідника користувача / пер. з англ., за ред. Ю. М. Рашкевича та 

Ж. В. Таланової. – 2-ге вид. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2015. – 106 с.; 

− «Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» / Авт.: 

В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В.Таланова / За ред. 

В. Г. Кременя. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.; 

http://www.erasmusplus.org.ua/novyny/536-rozroblennia-osvitnikh-prohram-metodychni-rekomendatsii-materialy-dlia-komand-proektiv-tempus.html
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– Листа МОН України № 1/9-377 від 05 червня 2018 року «Щодо 

надання роз'ясненьстосовно освітніх програм»; 

– Методичних рекомендацій для експертів Національного 

агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої 

програми, затв. рішенням НАЗЯВО від 29 серпня 2019 р. № 9; 

– Глосарію,  затв.рішенням НАЗЯВО від 29 серпня 2019 р. № 9; 

з урахуванням вивченого досвіду  

− Положення про освітні програми першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти у Дрогобицькому державному 

педагогічному університеті імені Івана Франка;  

− Положення про освітні програми в Центральноукраїнському 

державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка/ 

Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – 40 с.;  

− Положення про розроблення та оформлення освітньої програми 

Запорізького національного університету.  

1.3. Основні терміни Положення та їх визначення:  

Освітня програма (ОП) – єдиний комплекс освітніх компонентів 

(предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних 

заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених 

результатів навчання. 

Освітня програма (в системі вищої освіти) – система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, 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 очікувані результати навчання та компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

 Галузь знань – гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти широка предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей. 
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Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка.  

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом 

вищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітню програму 

підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти.  

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої 

освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту.  

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. 

Результати навчання (РН) – знання, уміння, навички, способи 

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

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення навчання за освітньою програмою або окремими освітніми 

компонентами.  

Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи 

провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні 

вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.  

Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на 

предмет: відповідності стандартам вищої освіти; спроможності виконати 

вимоги стандарту та досягти заявлених у освітній програмі результатів 

навчання; досягнення заявлених у освітній програмі результатів навчання.  

Проєктна група спеціальності (ПГ) - визначена наказом керівника 

закладу освіти група науково-педагогічних працівників (НПП), які 

відповідальні за започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на 

певному рівні вищої освіти, і відповідають кваліфікаційним вимогам, 
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визначеним Ліцензійними умовами. Формується на момент започаткування 

спеціальності (ліцензування).  

Робоча група освітньої програми (РГ) – ініціативна група, що 

здійснює розробку, вдосконалення та реалізацію ОП, створюється з числа 

провідних для  спеціальності, в межах якої відкривається ОП, НПП, які 

працюють в ДДПУ за основним місцем роботи, та інших зацікавлених в 

реалізації ОП сторін – стейкхолдерів.  

Група забезпечення спеціальності  (ГЗ) - група НПП, для яких заклад 

освіти є основним місцем роботи і які відповідають за виконання освітніх 

програм за спеціальністю на певних рівнях вищої освіти, особисто беруть 

участь в освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, 

визначеним Ліцензійними умовами. Насамперед, це - члени робочих груп 

всіх ОП, відкритих у межах певної спеціальності, а також інші НПП, які 

реалізують професійну складову ОП. Склад ГЗ визначається відповідно до  

фактичного контингенту здобувачів.  

Гарант освітньої програми (керівник проектної/ робочої групи) – 

науково-педагогічний або науковий працівник, який/яка несе 

відповідальність за  якість ОП, має науковий ступінь та/або вчене звання за 

відповідною або спорідненою до освітньої програми спеціальністю, стаж 

науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років. Цей 

працівник може виступати гарантом лише однієї ОП. Також може бути, а 

може не бути одночасно її керівником або керівником ГЗ чи завідувачем 

кафедри.  

Керівник групи забезпечення спеціальності - НПП, який має науковий 

ступінь та вчене звання за відповідною спеціальністю зі стажем науково-

педагогічної роботи не менше 10 років та науково-професійну активність за  

4 (7) пунктами ЛУ відповідно до спеціальності,  ГЗ з якої він очолює. 

Зазвичай, це - завідувач кафедри, або  НПП з найвищим науковим ступенем 

відповідної спеціальності. Керівник ГЗ може очолювати лише одну ОП зі 

спеціальності.  
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Стейкхолдери - зацікавлені в реалізації ОП сторони,фізичні та 

юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто 

певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх 

називають групами інтересів або групами впливу. 

Зовнішні стейкхолдери: 

– держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання 

діяльності ЗВО і основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти 

через розподіл державного замовлення на підготовку кадрів;  

– регіональні органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування; 

– роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні 

підприємства; організації соціальної сфери), які зацікавлені в компетентних 

спеціалістах;  

– школярі, абітурієнти та їхні батьки, які перебувають на стадії 

вибору ЗВО; 

– 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 (політичні партії, етнічні та 

інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи тощо), але які 

зацікавлені у соціальному партнерстві. 

Внутрішні стейкхолдери: 

– різні категорії осіб, що отримують освіту (студенти бакалавріату, 

магістратури, вільні слухачі, аспіранти та докторанти) та їхні батьки;  

– науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і 

адміністративно-управлінський персонал закладів освіти. 

Обов’язковий освітній компонент (обов’язкова навчальна дисципліна, 

курсова робота, практика) – освітній компонент (ОК), що передбачений  

освітньою програмою підготовки здобувачів вищої освіти певного рівня до 

обов’язкового опанування (вивчення/ виконання/ проходження) з метою 
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досягнення очікуваних результатів навчання, що забезпечують програмні 

результати навчання, та набуття визначених компетентностей. 

Вибірковий освітній компонент (вибіркова навчальна дисципліна) – 

це  освітній компонент (ОК), що передбачений  освітньою програмою 

підготовки здобувачів вищої освіти певного рівня до  вивчення за вільним 

вибором студента у межах формування індивідуальної освітньої траєкторії з 

метою більш повного задоволення освітніх і професійних потреб здобувача, 

ефективнішого використання можливостей закладу освіти, врахування 

регіональних особливостей тощо. Вибіркові ОК не формують  власних 

результатів навчання, а лише доповнюють/ розширюють програмні 

результати навчання, визначені освітньою програмою.  

Індивідуальна освітня траєкторія  (далі - ІОТ) – це персональний 

шлях реалізації особистісного потенціалу кожного здобувача ДДПУ в освіті, 

зокрема через індивідуальний вибір здобувачами навчальних дисциплін у 

обсязі, передбаченому законодавством. Основним інструментом формування 

такої траєкторії є вибіркові дисципліни. Основними критеріями оцінювання 

наявності ІОТ є: кількість та різноманітність дисциплін, запропонованих для 

вибору здобувачам вищої освіти, визначені процедури для їх вибору. 

Вибіркові ОК можуть бути представлені блоками, загальним списком та 

змішаним принципом вибору. 

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

2.1. Види освітніх програм (далі – ОП), що діють в ДДПУ:  

2.1.1 За рівнем вищої освіти:   

- першого (бакалаврського) рівня;  

- другого (магістерського) рівня; 

- третього (освітньо-наукового) рівня.  

2.1.2. За орієнтацією: 

- освітньо-професійні; 

- освітньо-наукові. 
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2.1.3. За об’єктом вивчення предметної області:   

- ОП спеціальності;  

- ОП спеціальності зі спеціалізацією /предметною спеціальністю; 

- ОП на основі поєднання кількох спеціальностей (так звані 

інтердисциплінарні). 

2.2. Спрямованість ОП.  

У ДДПУ в межах однієї спеціальності можуть реалізуватися як одна, 

так і декілька ОП. Підставою для відкриття ОП є її  професійна 

спрямованість, обумовлена суттєвими особливостями в предметній області 

(цілях, об’єкті, теоретичному змісті вивчення), переліку компетентностей, 

освітніх компонентів, результатів навчання в їх взаємозв’язку та у визначенні 

кваліфікації).  ОП, що базуються на поєднанні спеціальностей, при відкритті 

визначають свою приналежність до тієї спеціальності, із  ліцензованих 

обсягів якої здійснюється набір здобувачів на ОП. 

2.3. Вимоги до освітніх програм,  що встановлюють Стандарти вищої 

освіти:  

− обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти;  

− перелік компетентностей випускника;  

− нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; 

− форми атестації здобувачів вищої освіти;  

− вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти;  

− вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).  

 

3. ОБСЯГИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ В 

ДДПУ 
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3.1. Здобуття вищої освіти на кожному рівні в ДДПУ передбачає 

успішне виконання особою відповідної ОП, що є підставою для присудження 

відповідного ступеня вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії.  

3.2. Обсяг  ОП, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти в ДДПУ,  відповідає такому обсягу кредитів ЄКТС:  

3.2.1. На першому (бакалаврському) рівні: 

- на основі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;  

- на основі освітнього рівня (далі – ОР) молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста) – 180 кредитів ЄКТС/ або 120 кредитів ЄКТС 

(виходячи з умови перезарахування з попередньо здобутої освіти обсягу 60 

кредитів/ або 120 кредитів ЄКТС, що визначається Стандартом вищої 

освіти або обумовлюється спорідненістю/неспорідненістю спеціальності). 

3.2.2. На другому (магістерському) рівні: 

- на основі ОР бакалавра (за спорідненою спеціальністю) – 90 кредитів 

ЄКТС;  

- на основі ОР бакалавра (за неспорідненою спеціальністю) – 120 

кредитів ЄКТС (з урахуванням обсягу компенсаційного навчання). 

3.2.3. На третьому (освітньо-науковому) рівні:  

- на основі ОР магістра / ОКР спеціаліста  – 240 кредитів ЄКТС (із них 

освітня складова – 60  кредитів ЄКТС). 

3.3. Тривалість навчання на ОП за освітніми рівнями в ДДПУ 

становить:  

3.3.1. Перший (бакалаврський) рівень:  

-  термін навчання на основі повної загальної середньої освіти − 3 

роки 10 місяців;  

- термін навчання на основі ОР молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста) – 2 роки 10 місяців/ або 1 рік 10 місяців (виходячи з умови 

перезарахування з попередньо здобутої освіти обсягу 60 кредитів/ або 120 

кредитів ЄКТС, що визначається Стандартом вищої освіти або 

обумовлюється спорідненістю/неспорідненістю спеціальності). 
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3.3.2. Другий (магістерський) рівень:  

- термін навчання на основі ОР бакалавра, здобутого за 

спорідненою спеціальністю/ або на основі ОРК спеціаліста, ОР магістра за 

неспорідненою спеціальністю (за умови можливості  перезарахування з 

попередньо здобутої освіти не менше 25% від загального обсягу 90 кредитів 

ЄКТС (22,5 кредита ЄКТС) –  1 рік 4 місяці; 

- термін навчання на основі ОР бакалавра, ОРК спеціаліста, ОР 

магістра, здобутого за неспорідненою спеціальністю (за умови неможливості  

перезарахування з попередньо здобутої освіти 25% від загального обсягу 90 

кредитів ЄКТС) –  1 рік 10 місяців (з урахуванням передбаченого періоду 

компенсаційного навчання). 

3.3.3. Третій (освітньо-науковий) рівень.  

- термін навчання − 4 роки (освітня складова – протягом 1-2  років 

навчання). 

3.4. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, навантаження 

одного навчального року – 60 кредитів ЄКТС.   

Обсяги та терміни за заочною формою навчання в ДДПУ відповідають 

обсягам та термінам денної форми.  

 

4. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ В ДДПУ 

4.1. Освітня програма є основним нормативним документом ДДПУ, на 

підставі якого здійснюється провадження освітньої діяльності з підготовки 

здобувачів вищої освіти на певному рівні та спеціальності.   

ОП розробляється на основі Стандарту вищої освіти відповідної 

спеціальності, затвердженого МОН України (або проєкту Стандарту), з 

урахуванням вимог професійних стандартів (за їх наявності) робочою групою 

та затверджується в установленому порядку вченою радою ДДПУ. У разі 

відсутності Стандарту спеціальності, затвердженого МОН України, ОП 

розробляється як тимчасовий Стандарт ДДПУ з підготовки здобувачів певної 
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спеціальності згідно з дескрипторами Національної рамки кваліфікацій 

(НРК) України для відповідного рівня освіти.  

ОП має чітко визначену структуру і розробляється згідно із цим 

Положенням. 

4.2. Структура освітньої програми включає такі складові (Додаток 1.): 

1. Титульна сторінка.  

2. Лист погодження ОП. 

3. Передмова (перелік розробників; документів, на підставі яких 

здійснено розробку ОП; інформація про рецензії стейкхолдерів).   

4. Профіль освітньої програми.  

5. Перелік освітніх компонентів.  

6. Форми атестації здобувачів вищої освіти.   

7. Матриця відповідності програмних компетентностей програмним 

результатам навчання за ОП. 

 8. Матриця відповідності програмних компетентностей освітнім 

компонентам ОП.  

9. Матриця відповідності програмних результатів навчання 

відповідним освітнім компонентам ОП.   

ОП засвідчується підписом гаранта ОП як керівника робочої групи. 

4.3. На підставі та в повній відповідності до змісту ОП здійснюється 

розробка інших документів1, які є обов’язковими для відкриття та реалізації 

ОП в ДДПУ, а саме:  

- навчальний план;   

- робочі програми навчальних дисциплін;  

- навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін;   

- силабуси;  

- програми практик. 

5. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ В ДДПУ 

5.1. Розроблення ОП в ДДПУ містить такі етапи:   

                                         
1 Процедура розроблення вказаних документів визначається відповідними Положеннями ДДПУ 
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І етап. Ініціація відкриття ОП, створення робочої групи,  

ІІ етап. Аналіз актуальності та визначення мети і завдань ОП.    

ІІІ етап. Визначення профілю ОП (предметної області, 

компетентностей,  програмних результатів навчання та кваліфікації).   

ІV етап. Визначення освітнього змісту ОП (освітніх компонентів, 

обсягу кредитного навантаження, форм атестації, системи забезпечення 

якості підготовки). 

V етап.  Оприлюднення та обговорення проєкту ОП.   

VІ етап. Затвердження ОП та включення до переліку пропозицій для 

здійснення набору.   

5.2. Характеристика етапів розроблення освітньої програми в ДДПУ. 

5.2.1. І етап. Ініціація відкриття ОП, створення робочої групи з 

розробки ОП. 

5.2.1.1. ОП започатковується ( за наявності у Відомостях про освітню 

діяльність ДДПУ відповідної спеціальності на відповідному освітньому рівні)  

з ініціативи кафедри чи ініціативної групи із числа науково-педагогічних 

працівників (далі - НПП) факультету, університету, керівництва.   

На базі кафедри (кафедр) для розроблення та реалізації ОП формується 

робоча група ОП (далі – РГ) з числа провідних для даної спеціальності НПП, 

які працюють в ДДПУ за основним місцем роботи,  та із залученням інших 

зацікавлених сторін – стейкхолдерів. Членами РГ ОП можуть бути члени 

проєктної групи, яка формується на момент започаткування спеціальності. 

Члени робочих груп всіх ОП, відкритих у межах певної спеціальності, які 

реалізують ОП, утворюють групу забезпечення спеціальності.  

До складу РГ ОП має входити не менше 3 осіб НПП ДДПУ, які мають: 

кваліфікацію, науковий ступінь та/або вчене звання (згідно вимог за ОР), що 

відповідають спеціальності, у межах якої започатковується ОП: 

- для ОР бакалавр: науковий ступінь та/або вчене звання; 

- для ОР магістр: науковий ступінь та вчене звання (з них 1 докт. 

наук та/або професор); 
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- для ОР доктор філософії  – науковий ступінь та вчене звання (з 

них 2 докт. наук. та/або професора),  

та професійну активність, підтверджену виконанням за цією 

спеціальністю чотирьох (за наукового ступеня та/або вченого звання за цією 

спеціальністю) або семи пунктів (за наукового ступеня та/або вченого звання 

за спорідненою спеціальністю), визначених Ліцензійними умовами, тобто 

осіб, особисто спроможних забезпечувати професійну підготовку здобувачів 

на цій ОП.  

Склад робочої групи ОП затверджується рішенням кафедри, на якій 

започатковано ОП,  вноситься до протоколу засідання кафедри та вказується 

в передмові ОП. Склад РГ може змінюватися за потреби рішенням  кафедри 

(або щорічно уточнюватися). Керівник визначається із числа членів РГ.  

5.2.1.2. Керівник РГ є гарантом ОП. Гарантом ОП може бути  НПП, 

який має диплом про вищу освіту, науковий ступінь та/або вчене звання за 

відповідною до ОП спеціальністю (або спорідненою, за умови виконання 7 

пунктів ЛУ, що відповідають спеціальності, у межах якої відкривається ОП), 

стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років (для ОР бакалавр)/ 10 

років (для ОР магістр, доктор філософії).  

Гарант освітньої програми може бути керівником лише однієї ОП.  

Гарант ОП несе персональну відповідальність за якість реалізації ОП та 

підготовки здобувачів за нею, виконує всі організаційні функції щодо 

діяльності робочої групи та забезпечує звітність щодо реалізації ОП.  

5.2.1.3. До робочої групи ОП також входять стейкхолдери – 

зацікавлені в реалізації ОП сторони із категорій:   

 - здобувачів вищої освіти та/або випускників ДДПУ цієї або 

споріднених ОП (обов’язково як основних внутрішніх стейкхолдеіви); 

- роботодавців або  представників роботодавців (обов’язково як 

основних зовнішніх стейкхолдерів); 

- провідних фахівців спеціальності(-ей), які працюють на інших 

кафедрах в ДДПУ, та в інших ЗВО;  
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- фахівців-практиків, які працюють у відповідній галузі економіки на 

посадах, що відповідають спеціальності.  

5.2.1.4. При розробці інтердисциплінарної ОП (на основі поєднання 

кількох спеціальностей) створюється робоча група, до складу якої входять 

представники всіх учасників-партнерів, які беруть участь у реалізації нової  

спільної ОП. Робоча група повинна врахувати пропозиції усіх сторін тією 

мірою,  якою кожна із них забезпечуватиме внесок у реалізацію ОП.  

5.2.1.5. Гаранти ОП та члени робочих груп ОП (із числа НПП) входять 

до групи забезпечення (далі – ГЗ) спеціальності.  

Склад групи забезпечення ОП спеціальності формується із штатних 

НПП, що забезпечують професійну підготовку на ОП за певною 

спеціальністю та мають відповідну кваліфікацію, підтверджену професійною 

активністю за цим фахом у вигляді виконання визначених пунктів 

Ліцензійних умов (далі – ЛУ), затверджується наказом ректора за поданням 

декана факультету на підставі пропозицій кафедри, на якій започатковано 

ОП. При формуванні ГЗ спеціальності мають бути дотримані ЛУ щодо 

кількості членів у складі групи забезпечення із розрахунку 1 НПП на 30 

здобувачів фактичного контингенту, а також орієнтацією на мінімальні 

вимоги до ГЗ відповідного рівня вищої освіти:  для першого (бакалаврського) 

рівня – 10% НПП, що мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене 

звання професора;  для другого (магістерського) рівня − 20% НПП, що мають 

науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора;  для третього 

(освітньо-наукового) рівня − 30% НПП, що мають науковий ступінь доктора 

наук та вчене звання професора.Гарант ОП та члени робочої групи, що 

входять до ГЗ спеціальності, затверджуються наказом по ДДПУ щорічно. 

Одна й та ж сама особа може бути членом тільки однієї групи забезпечення 

ОП спеціальності та одночасно входити до кількох  робочих груп.  

Керівником групи забезпечення спеціальності є НПП, який має 

науковий ступінь та вчене звання за відповідною спеціальністю зі стажем 

науково-педагогічної роботи не менше 10 років та науково-професійну 
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активність, підтверджену виконанням 4 (7) пунктів ЛУ відповідно до 

спеціальності,  ГЗ з якої він очолює (зазвичай, це завідувач кафедри або  

НПП з найбільшим досвідом роботи та/або найвищим науковим ступенем за 

відповідною спеціальністю. При цьому керівник ГЗ може очолювати лише 

одну ОП у межах спеціальності.  

5.2.1.6. Робочі групи формуються для кожної ОП та виступають 

постійно діючим органом, метою діяльності якого є розроблення, 

моніторинг, перегляд, проведення процедур внутрішнього (самооцінювання) 

та зовнішнього оцінювання (акредитація) ОП.  

Координацію діяльності робочих груп ОП та ГЗ спеціальностей в 

ДДПУ здійснює перший проректор з науково-педагогічної роботи та вчена 

рада ДДПУ. Припинення роботи гарантів ОП, керівника ГЗ, групи 

забезпечення загалом чи будь-кого з її членів та призначення нових осіб 

здійснюється на підставі відповідних наказів ректора  ДДПУ.   

Робочі групи колегіально (за активної участі  внутрішніх та зовнішніх 

стейкхолдерів) виконують такі функції:  

- обирають вид та визначають актуальність ОП, обгрунтовують її 

суспільну потребу та потенціал, здійснюють аналіз відповідності ОП 

Ліцензійним умовам (достатності наявних кадрових, матеріально-технічних 

та інформаційних ресурсів);   

-  визначають профіль програми, формують мету, програмні 

компетентності,  програмні результати навчання, а також форми навчання;    

- визначають освітні компоненти та послідовність їх вивчення; 

- установлюють відповідності між компетентностями – освітніми 

компонентами – програмними результатами навчання; 

- розробляють навчальний план;   

- беруть участь у моніторингу якості ОП (організовують 

опитування, анкетування, співбесіди, консультування та аналізують 

результати);  
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- узагальнюють пропозиції та формують рекомендації для 

вдосконалення якості ОП;    

- організовують та проводять самообстеження, самооцінювання та  

періодичний перегляд ОП (щонайменше – 1 раз на рік);   

- забезпечують внесення відомостей щодо ОП та навчальних 

планів до ЄДЕБО (спільно з деканатом  та відповідними структурними 

підрозділами);   

- здійснюють внутрішній контроль за реалізацією ОП та якістю 

підготовки здобувачів на ОП (аналізують успішність у співвідношенні з 

набутими здобувачами програмними результатами навчання) та виносять на 

обговорення кафедри.   

5.2.1.7. Участь здобувачів вищої освіти у формуванні та вдосконаленні 

ОП. 

Здобувачі вищої освіти, ґкі навчаються в ДДПУ, виступають 

основними зацікавленими сторонами якості розробки та реалізації ОП 

(основними внутрішніми стейкхолдерами). Процес створення ОП, 

зорієнтованої на здобувача, передбачає його активне залучення на всіх етапах 

розробки та вдосконалення ОП. Здобувачі, як основні внутрішні 

стейкхолдери, можуть брати участь  у розробці ОП та входити до складу 

робочих груп зі створення, реалізації, моніторингу та вдосконалення ОП. 

Основні форми участі здобувачів як внутрішніх стейкхолдерів: 

- проведення консультацій та співбесід зі здобувачами;  

- залучення органів студентського самоврядування до перегляду 

переліку ОП на факультеті; 

- проведення анкетувань та опитувань здобувачів стосовно якості  

діючих ОП з таких питань: 

1) реалізації ОП загалом;  

2) щодо рівня задоволеності наповненням навчальних планів;  

3) щодо рівня задоволеності переліком вибіркових дисциплін;  

4) щодо задоволеності рівнем викладання та оцінювання дисциплін;  
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5) щодо реалістичності виконання обсягу навчального навантаження.  

Питання, що можуть виноситися на обговорення в структурних 

підрозділах ДДПУ з метою підвищення якості ОП за результатами участі 

здобувачів в моніторингу ефективності ОП:  

- доцільність продовження дії освітньої програми; 

- аналіз потреби в певних освітніх компонентах; 

- запровадження нових освітніх компонентів; 

- перегляд змісту навчальних програм дисциплін; 

- розширення переліку дисциплін вільного вибору студента; 

- якість роботи окремих викладачів; 

- кадровий склад НПП, які забезпечують викладання на цій освітній 

програмі; 

- якість роботи керівника ГЗ, гаранта програми. 

Заходи, що можуть вживатися в ДДПУ за результатами  участі 

здобувачів в монітогрингах та аналізі реалізації ОП:  

- перегляд доцільності збереження освітньої програми; 

- вилучення непотрібних дисциплін; 

- запровадження нових обов’язкових дисциплін; 

- перегляд змісту існуючих дисциплін; 

- розширення переліку дисциплін вільного вибору студента; 

- регулярні опитування студентів стосовно якості роботи 

конкретних викладачів; 

- перегляд кадрового складу, що забезпечує викладання на цій 

освітній програмі; 

- заміна керівника (куратора, гаранта) програми. 

5.2.1.8. Участь зовнішніх стейкхолдерів у роботі робочої групи 

передбачає такі напрями: 

 - залучення  в якості експертів у ході розробки та аналізу  ОП; 

- залучення  в якості рецензентів  змісту ОП з метою вдосконалення 

ОП; 
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- укладання договорів про співпрацю (з метою стажування НПП);  

- укладання договорів з метою використання в якості баз для 

практичної підготовки здобувачів;  

- залучення до проведення навчальних занять;  

- залучення до аналізу курсових, наукових, творчих, кваліфікаційних 

робіт  як рецензентів;  

- залучення  для аналізу  рівня підготовки  випускників (у контексті 

досягнення ПРН та здобуття компетентностей); 

- включення до складу екзаменаційних комісій з атестації здобувачів. 

5.2.2.  ІІ етап. Аналіз актуальності ОП.  

Аналіз актуальності ОП передбачає визначення суспільної потреби в 

ОП, її потенціалу шляхом консультацій зі стейкхолдерами – зацікавленими 

сторонами (здобувачами вищої освіти, випускниками, роботодавцями, 

науковою спільнотою, професіоналами тощо), з’ясуванні можливості 

виконання основних умов її запровадження.   

РГ проводить аналіз ринку освітніх послуг і можливості 

позиціонування на ньому ОП, аналіз ринку праці, на який орієнтована нова 

ОП, можливостей майбутнього працевлаштування для потенційних 

випускників.   

Виходячи із прогнозованої структури ОП, з урахуванням Ліцензійних 

умов та за результатами консультацій, РГ здійснює загальну оцінку 

достатності наявних ресурсів (кадрових, фінансових, організаційних тощо) 

для її реалізації та потреби залучення зовнішніх ресурсів.   

З урахуванням місії та стратегії ДДПУ та на підставі проведених 

аналізів робоча група визначає мету та цілі ОП. 

Аналіз актуальності та потреби в ОП виноситься робочою групою на 

обговорення засідання кафедри, на підставі чого ухвалюється рішення про 

доцільність започаткування ОП та подальшої роботи з її  розробки. 

5.2.3. ІІІ етап. Визначення профілю ОП.  
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Профіль ОП розробляється  РГ як документ для надання в усталеній 

формі загальної інформації про ОП. Профіль визначає характерні риси ОП, її 

місце в освітньому просторі,  спрямований на забезпечення розуміння змісту 

та призначення ОП зацікавленими сторонами – стейкхолдерами 

(абітурієнтами, здобувачами вищої освіти, роботодавцями, викладачами, 

випускниками закладів вищої освіти, професіоналами тощо).   

Профіль освітньої програми складається з таких елементів:  

1. Загальна інформація.  

2. Мета та цілі освітньої програми (повинні відповідати місії та стратегії 

Університету; визначатися з урахуванням позицій та потреб зацікавлених 

сторін; тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та 

регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та 

іноземних освітніх програм). 

3. Характеристика освітньої програми.  

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого  

навчання. 

5. Викладання та оцінювання. 

6. Програмні компетентності (інтегральна компетентність (ІК) 

відповідно кваліфікаційного рівня НРК України); загальні (ЗК) та фахові  

компетентності (ФК). Перелік корелюється з описом відповідного 

кваліфікаційного рівня НРК.  

7. Програмні результати навчання (ПРН), визначені стандартом 

спеціальності, затверджені МОН України, та/або доповнені відповідно до 

профілю ОП, повинні корелюватися з визначеним переліком загальних і 

фахових компетентностей. ПРН мають бути чіткими і однозначними; 

діагностичними; вимірюваними; сформульованими відповідно до потреб 

професійної діяльності. Програмні результати навчання мають досягатися 

при забезпеченні обов’язкових  освітніх компонентів ОП.  

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми (кадрове, матеріально-

технічне, інформаційне та навчально-методичне забезпечення).  
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9. Академічна мобільність, що передбачає: національну та міжнародну 

кредитну мобільність, містить інформацію про угоди та про порядок визнання 

кредитів між вітчизняними та іноземними  ЗВО  

5.2.4. ІV етап. Визначення освітнього змісту ОП (освітні компоненти, 

обсяги кредитного навантаження, форми атестації, системи забезпечення 

якості) 

5.2.4.1. Визначення змісту ОП охоплює такі напрями роботи робочої 

групи:   

1) складання переліку освітніх компонентів (ОК) ОП, виходячи з 

визначених  компетентностей (ІК, ЗК, ФК) та сформулюваних програмних 

результатів навчання (ПРН);  

2) перевірка охоплення освітніми компонентами (ОК) всіх 

компетентностей та встановлення їх відповідності програмним результатам 

навчання;   

3) визначення підходів до форм та методів навчання та оцінювання 

результатів; обрання освітніх технологій та визначення форм контролю 

освітніх досягнень;  

4) розподіл загального бюджету часу (обсягу кредитів ЄКТС, 

необхідного для досягнення зазначених результатів) між ОК;  

5) структурування логічної послідовності набуття результатів 

навчання при вивченні ОК (навчальних дисциплін, інших складових, практик 

та відповідних контрольних заходів) та розподіл ОК по семестрах та роках 

для досягнення зазначених результатів;     

6) обрання форм атестації та визначення вимог  до її проведення; 

7) кореляція складників  ОП, зокрема: 

- компетентностей та програмних результатів навчання з кожним 

освітнім компонентом (на основі відповідного узгодження розробляється 

опис ОП, робочі програми навчальних дисциплін (РПНД) та силабуси); 
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- програмних результатів навчання з відповідним рівнем Національної 

рамки кваліфікацій (узгодження-розподіл ЗК, ФК та ПРН за дескрипторами 

НРК: знання, вміння, відповідальність, автономність);   

- компетентностей та програмних результатів навчання  із Стандартом 

спеціальності, затвердженим МОН  України (проєктом стандарту); 

- результатів вивчення кожної навчальної дисципліни з програмними 

результатами навчання (Матриця відповідності програмних результатів 

навчання освітнім компонентам освітньої програми);   

- результатів вивчення кожної навчальної дисципліни з 

компетентностями (Матриця відповідності програмних компетентностей 

освітнім компонентам освітньої програми);   

- узгодження методів викладання з відповідними результатами 

навчання для досягнення бажаних результатів навчання;   

 5.2.4.2. Під час структурування змісту ОП робоча група має 

орієнтуватися на загальні принципи, визначені нормативними вимогами та 

критеріями оцінювання якості ОП, а також  відповідними положеннями, 

затвердженими в Університеті, згідно з якими:   

 5.2.4.2.1. Зміст ОП повинен мати чітку структуру; а освітні 

компоненти (ОК) включені до ОП,  тобто всі форми освітньої діяльності, 

що спрямовуються на досягнення РН та набуття визначених 

компетентностей: навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота , атестаційний(-і) іспит(-и) – повинні 

становити логічну взаємопов’язану систему та в сукупності давати 

можливість досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. Під 

змістом ОП у даному випадку розуміється перелік освітніх компонентів, 

включених до ОП, а під структурою – їх послідовність та зв’язки між собою.  

Чітка структура означає, що ОП є структурованою у контексті 

загального часу навчання (тобто – за семестрами/роками навчання), а також 

змістовно (тобто – має систему поділу ОК на змістовні блоки). 

Взаємопов’язаність ОК означає, що вони підпорядковані певній логіці 
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навчання і викладання. Насамперед це стосується тих ОК, що є 

передумовами для вивчення інших. 

5.2.4.2.2. Зміст ОП повинен відповідати предметній області 

визначеної спеціальності (спеціальностям, якщо ОП є інтердисциплінарною), 

а саме: об’єкту(ам) вивчення та/або діяльності; теоретичному змісту 

предметної області (поняття, концепції, принципи та їх використання для 

пояснення фактів та прогнозування результатів); методам, методикам та 

технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування 

на практиці; інструментам та обладнанню (об’єкти/предмети, пристрої та 

прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати. 

5.2.4.2.3. Освітні компоненти (ОК), що включені до ОП, поділяються 

на: обов’язкові до вивчення  та вибіркові. Мінімальна кількість кредитів 

ЄКТС для освітнього компоненту складає 3 кредити ЄКТС. Кількість 

освітніх компонентів на навчальний рік – не більше 16.  

У структурі змісту ОП від загального обсягу кредитів ЄКТС обсяг 

обов’язкових компонентів має становити не більше 75%, вибіркових – не 

менше 25%. Обов’язкові ОК повинні забезпечувати досягнення програмних 

результатів навчання (ПРН), що формують як загальні компетентності , так і 

фахові компетентності. 

РГ мають приділяти увагу досягненню ПРН, передбачених стандартами 

вищої освіти, насамперед тих, які корелюють із загальними 

компетентностями та забезпечуються вивченням дисциплін гуманітарного 

циклу (зокрема, йдеться про українську мову, англійську мову, філософію, 

історію України, історію  української культури  (згідно з Листом МОНУ № 

1/9-120 від 11.03.15 року)).  

ОК, включені до ОП як обов’язкові, мають у сукупності приводити до 

досягнення всіх ПРН, визначених у ОП (зокрема всіх, передбачених 

Стандартом, а також визначених ДДПУ і спрямованих на реалізацію місії 

закладу). Вибіркові ОК не формують власних результатів навчання, а можуть 
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лише доповнювати/ розширювати досягнення ПРН, що досягаються 

обов’язковими освітніми компонентами.  

Якщо ОП є інтердисциплінарною, то в профілі та передмові до змісту 

ОП має бути обґрунтування добору ОК, що стосуються кожної складової, та 

відображення дотримання рівномірного відсоткового співвідношення при 

плануванні обсягу навчального навантаження для кожної складової ОП 

відповідної спеціальності. Для інтердисциплінарних ОП співвідношення 

освітніх компонентів першої та другої спеціальностей має становити 50% : 

50% від обсягу ОК, які не є спільними для обох спеціальностей. 

Зміст ОП  (Таблиця. Перелік ОК) та навчальний план мають 

враховувати вимогу щодо вибірковості дисциплін, тобто включати всі 

обов’язкові ОК (дисципліни, практики, курсові р.) з їх назвами, а для 

вибіркових ОК (дисциплін)  - передбачати лише планування часу.  

5.2.4.2.4. Структура освітнього компоненту ОП та навчальний план 

повинні передбачати практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка б 

давала можливість здобути компетентності, потрібні для професійної 

діяльності. Усі види практик мають бути включені до ОП як окремі ОК. 

Формою контролю є звіт про практику, що оцінюється як диференційний 

залік. РГ має у співпраці із роботодавцями та випускниками програми 

ретельно підходити до визначення змісту, видів та обсягу практик.  

У разі наявності затвердженого Стандарту спеціальності, де визначено 

види та обсяги практик, їх включення до ОП у зазначених обсягах має бути 

обов’язковим. В інших випадках обсяг практичної підготовки  не може бути 

меншим 8-10% від загального обсягу кредитів за період навчання  

5.2.4.2.5. Зміст ОП має передбачати та забезпечувати в ОК набуття 

здобувачами соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим 

цілям програми. Soft skills (т. зв. «м’які навички», «соціальні навички», 

«універсальні навички» чи «навички успішності»)  – соціальні навички, що 

дозволяють випускникам  бути успішними на робочому місці та в житті.  
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До soft skills належать: навички комунікації, лідерство, здатність брати 

на себе відповідальність і працювати в критичних умовах, вміння 

полагоджувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, 

розуміння важливості дедлайнів, здатність логічно і системно мислити, 

креативність та інше.    

Робоча група повинна мати свою політику стосовно розвитку soft skills 

у здобувачів ОП. Ця політика має зумовлювати співпрацю з працедавцями та 

випускниками, впливати на репутаційний капітал кафедри, на якій 

започатковується ОП. РГ повинна визначити, які ОК ОП дозволять 

здобувачеві набути soft skills, обумовлені цілями ОП, зокрема в подальшій 

професійній діяльності випускника. 

5.2.4.2.6. Зміст ОП має враховувати вимоги професійного стандарту 

(за наявності). Професійні стандарти визначають вимоги до кваліфікаційних 

та спеціальних знань працівників, їх завдань, обов’язків та спеціалізацій. 

Професійні стандарти є основою для присвоєння професійних кваліфікацій.  

5.2.4.2.7. Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах 

ЄКТС) має відповідати фактичному навантаженню здобувачів, досягненню 

цілей та програмних результатів навчання. 

5.2.4.2.8. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання 

здобувачів вищої освіти  мають бути чіткими, зрозумілими, давати 

можливість встановити досягнення здобувачем результатів навчання для 

окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також 

оприлюднюватися заздалегідь. 

5.2.4.2.9. У змісті ОП (табл. ОК) має зазначатися форма підсумкової 

атестації, яка може  здійснюватися у формі атестаційного іспиту/ двох  

атестаційних іспитів/ публічного захисту кваліфікаційної роботи або 

поєднувати атестаційний іспит та публічний захист кваліфікаційної роботи. 

Форми атестації здобувачів вищої освіти мають відповідати вимогам 

стандарту вищої освіти (за наявності). Якщо такий стандарт затверджено, 

використання визначеної форми атестації є обов’язковим.  
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5.2.4.2.10. Структура ОП повинна передбачати можливість для 

формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ), зокрема через 

індивідуальний вибір здобувачами навчальних дисциплін у обсязі, 

передбаченому законодавством. Основним інструментом формування такої 

траєкторії є вибіркові дисципліни.  

Основними критеріями оцінювання наявності ІОТ є:  

- кількість та різноманітність дисциплін, запропонованих для 

вибору здобувачам вищої освіти,  

- визначені процедури для їх вибору.  

Вибіркові ОК можуть бути представлені блоками, загальним списком 

та змішаним принципом вибору. 

Процедури вибору здобувачами дисциплін мають включати такі  етапи:  

- інформування здобувачів про зміст дисциплін, що виносяться на 

вибір;  

- безпосередній запис на дисципліни;  

- етап корекції з метою виконання умов щодо мінімальної кількості 

студентів, які можуть бути записані на певну дисципліну;  

- етап корекції, пов’язаний зі збігами в розкладі. 

Можливість вибору дисциплін з інших ОП (зокрема і тих, 

спеціальності  яких прямо не пов’язані зі спеціальністю здобувача освіти) є 

важливою, як щодо особистісного розвитку здобувача освіти, так і з метою 

запровадження міждисциплінарності в освітній процес. 

Форми  реалізації права на вибір дисциплін можуть обиратися РГ за 

такими принципами: 1) відповідно до заявленої спеціалізації; 2) відповідно 

до профілю ОП; 3) дисципліни вільного вибору  з інших ОП. 

Моделі принципу вибірковості, що можуть реалізуватися на  ОП:  

- вільний вибір визначеної кількості дисциплін у межах широкого 

набору; 

- вибір блоками: вибір із кількох блоків, кожен із яких дозволяє 

досягти певної сукупності компетентностей, що розширюють можливості 
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загального та професійного розвитку та працевлаштування здобувача. Після 

обрання певного блоку дисциплін усі дисципліни блоку стають 

обов’язковими до вивчення; 

- комбінація блоків і вільного вибору; 

- реалізація концепції  «major-minor» (поєднання спеціальностей).  

Якщо ОП передбачає обов’язкове присвоєння професійної кваліфікації, 

що включає спеціалізацію, РН, що стосуються цієї спеціалізації, мають 

забезпечуватися обов’язковою складовою ОП. 

5.2.5. V етап.  Оприлюднення та обговорення проєкту ОП. 

Проєкт ОП, документально оформлений у кінцевому варіанті, 

подається гарантом ОП до підрозділу ліцензування, акредитації та ПК і 

навчально-методичного відділу на погодження.  

Після отримання позитивного результату (щодо дотримання 

нормативних та загальноуніверситетських вимог) від вказаних  

адміністративних підрозділів проєкт ОП  оприлюднюється на вебсайті ДДПУ 

для ознайомлення зі змістом всіх стейкхолдерів (зацікавлених сторін) за 

місяць до подання на розгляд та затвердження кафедри, на якій 

започатковується ОП (із вказівкою офіційної електронної адреси кафедри  

для подання пропозицій). 

Протягом визначеного терміну (1 місяць) члени робочої групи 

збирають, аналізують та узагальнюють зауваження і пропозиції, що 

подаються зацікавленими сторонами, та: 1) вносять за результатами 

обговорення певні зміни в проєкт ОП;  або 2) готують звіт-коментар щодо 

доцільності чи можливості врахування запропонованих рекомендацій в ОП 

та разом з проєктом ОП ставлять на обговорення членів ГЗ /або на засіданні 

кафедри.   

РГ в обов’язковому порядку надає проєкт ОП на експертизу та 

рецензування щонайменше 2-3 стейкхолдерам (2 представникам 

роботодавців, фахівцеві-практику, випускнику ЗВО). Їх відгуки-рецензії з 

пропозиціями долучаються до проєкту ОП.  
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5.2.6. VІ етап. Затвердження ОП та  включення до переліку конкурсних 

пропозицій ЗВО для здійснення набору.   

5.2.6.1. Усі нові ОП проходять єдиний порядок затвердження, що 

містить їх послідовний розгляд такими підрозділами:   

1. Кафедрою, на якій започатковується ОП (кафедр, що реалізують  

ОП), позитивне рішення якої (яких) є підставою для передачі матеріалів на 

вчену раду факультету.  

На засіданні заслуховується гарант ОП з аналітичною доповіддю-

обгрунтуванням актуальності відкриття ОП.  На відповідне засідання 

кафедри також запрошуються всі бажаючі стейкхолдери, які дають відгуки 

щодо  суспільної потреби, змісту ОП, вносять пропозиції з метою її 

покращення. Усі відгуки-рецензії  стейкхолдерів з пропозиціями, що 

надійшли у визначений на обговорення термін, оголошуються на засіданні, 

долучаються до ОП, та розглядаються на засіданні кафедри. Пропозиції 

стейкхолдерів, спрямовані на покращення якості ОП та підтримані членами 

кафедри, вносяться до ОП, що підкріплюється  витягом з протоколу 

засідання кафедри.  

За результатами засідання ОП затверджується, відправляється на 

доопрацювання або відхиляється. У разі затвердження ОП погоджують 

керівник ГЗ спеціальності та завідувач кафедри, на якій започатковується ОП 

(кафедр, що реалізують ОП) (засвідчують підписами). До ОП додається витяг 

протоколу  засідання кафедри про затвердження, з переліком затверджених 

пропозицій, внесених стейкхолдерами.   

2. Вченою радою факультету, позитивна ухвала якої є підставою для 

рекомендації до розгляду ОП вченою радою ДДПУ (ОП погоджує декан 

факультету , засвідчує підписом). 

3. Вченою радою ДДПУ (ОП затверджує голова вченої ради, підпис 

засвідчується печаткою ЗВО, на титульній сторінці вказується дата та 

протокол затвердження ).   
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5.2.6.2. Перелік документів, необхідних для затвердження та  відкриття 

освітньої програми, що подаються на  засідання вченої ради ДДПУ:  

1. Освітня програма (проєкт).  

2. Навчальний план підготовки  на ОП (проєкт). 

3. Витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження гаранта ОП 

та складу робочої групи. 

4. Мотивоване подання робочої групи з обґрунтуванням доцільності 

відкриття ОП (на підставі аналізу ринку праці, регіональних особливостей 

та/чи галузевих потреб). 

5. Відгуки-рецензії з пропозиціями щодо вдосконалення ОП зовнішніх 

стейкхолдерів- роботодавців (не менше 2), внутрішніх стейкхолдерів (НПП, 

здобувачів, випускників) (не менше 1),  інших стейкхолдерів (випускників, 

фахівців-практиків,  фахівців відповідної галузі з інших ЗВО, тощо). 

6. Витяг з протоколу засідання кафедри з рішенням про затвердження 

ОП  та/або переліком затверджених  рекомендацій, пропозицій 

стейкхолдерів. 

7. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету про 

рекомендацію до затвердження ОП.  

За результатами розгляду ОП вчена рада ДДПУ може прийняти 

рішення про її затвердження/ направлення на доопрацювання/ відмову у 

затвердженні.  ОП у разі затвердження вченою радою ДДПУ вводиться в дію 

наказом ректора.  

5.2.6.3. На підставі наказу ректора ОП за поданням декана факультету, 

де передбачається її відкриття, включається до переліку конкурсних 

пропозицій  ДДПУ для прийому здобувачів на наступний навчальний рік. 

Деканом факультету у цьому ж поданні здійснюється розподіл ліцензованого 

обсягу на ОП та за формами навчання із (або у межах) відповідної 

спеціальності.  

5.2.6.4. Затверджена ОП після включення до переліку конкурсних 

пропозицій в обов’язковому порядку оприлюднюється на сайті ДДПУ з 
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відкритим доступом у розділах «Абітурієнту», «Студенту». Презентація ОП 

покладається як на членів приймальної комісії, так і робочу групу кафедри. 

5.2.6.5. На підставі затвердженої ОП гарантом, деканом факультету та 

навчально-методичним відділом  розробляється навчальний план підготовки 

за ОП відповідно до Положення та інших розпорядчих документів, що 

визначають загальноуніверситетські вимоги до планування, та 

затверджується рішенням вченої ради ДДПУ і вводиться в дію наказом 

ректора.  

 

6. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ   

ТА ЗАКРИТТЯ ОП В ДДПУ 

6.1. ОП підготовки здобувачів вищої освіти, відповідно до якої 

здійснюється провадження освітньої діяльності в ДДПУ за певним рівнем  та 

у межах певної спеціальності (спеціальностей), реалізується через освітній 

процес та передбачає такі етапи: започаткування (відкриття), провадження 

(виконання вимог, визначених ОП та навчальним планом), закриття. 

6.1.1.  Відкриття ОП та набір здобувачів вищої освіти.  

ОП може бути внесена до конкурсних пропозицій та Правил прийому 

ДДПУ і на неї може бути оголошено набір здобувачів вищої освіти лише за 

умови наявності у Відомостях про здійснення освітньої діяльності в 

Університеті (в Ліцензії) спеціальності відповідного рівня ВО, у межах якої  

відкривається ОП, та після її (ОП) затвердження згідно з цим Положенням в 

установленому порядку вченою радою ДДПУ.   

6.1.2. Ліцензований обсяг на ОП визначається із сукупного 

ліцензованого обсягу спеціальності (у разі наявності кількох ОП на 

спеціальності) за спільної згоди деканату та керівника групи забезпечення 

спеціальності. У разі відкриття інтердисциплінарної ОП (на основі поєднання 

спеціальностей) – з ліцензованого обсягу базової спеціальності. 

6.1.3. Набір здобувачів вищої освіти на ОП здійснюється приймальною 

комісією ДДПУ централізовано згідно з Правилами прийому до ДДПУ. Набір 
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здобувачів на ОП оголошується після включення її до переліку конкурсних 

пропозицій. Якщо на ОП не здійснено набір здобувачів вищої освіти у 

зв’язку з її недостатньою затребуваністю, то робоча група може в 

подальшому:  1) відмовитися від її реалізації;  2) провести удосконалення ОП 

з метою підвищення її конкурентоспроможності та привабливості на ринку 

освітніх послуг. У разі схвалення проведеного удосконалення вченою радою 

ДДПУ набір здобувачів вищої освіти на навчання за оновленою ОП 

здійснюється приймальною комісією ДДПУ в наступному році.   

6.2. Порядок реалізації освітнього процесу на ОП.  

6.2.1. Порядок реалізації освітньої програми визначається Положенням 

про організацію освітнього процесу ДДПУ.  

6.2.2. Для планування освітнього процесу на кожний навчальний рік 

деканатом факультету разом із кафедрою, на якій започатковується ОП, 

складається робочий навчальний план на кожну ОП. У робочому 

навчальному плані обумовлюються щорічні особливості організації 

освітнього процесу для кожної ОП та зміст варіативного ОК. Регулювання 

вільного вибору студентами навчальних дисциплін здійснюється згідно з 

відповідним Положенням.   

Одну освітню програму можуть реалізувати  одна кафедра, на якій 

започатковано ОП, або спільно декілька кафедр, що забезпечують реалізацію 

ОП.  

6.2.3. Навчання на ОП в ДДПУ проводиться за денною та заочною 

формами. При провадженні освітнього процесу на ОП за різними формами 

навчання структура, перелік ОК, обсяг кредитів ЄКТС, зміст і результати 

навчання за відповідними рівнями вищої освіти не повинні відрізнятися.   

6.2.4. Прийняття або зміна стандарту вищої освіти спеціальності є 

підставою для перегляду чинної або розроблення нової ОП.   

6.3. Управління освітніми програмами в ДДПУ.  

Управління ОП в ДДПУ здійснюється на адміністративному та 

академічному рівнях.   
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6.3.1. Адміністративне управління ОП здійснюють ректорат та деканат 

відповідного факультету, на якому реалізується ОП. У разі, якщо ОП 

реалізується більш ніж одним факультетом, адміністративне управління 

закріплюється за тим з них, в межах якого функціонує спеціальність, з 

ліцензованого обсягу якої здійснюється набір на ОП .  

До функцій адміністративного управління ОП відносяться:   

- організація та управління матеріально-технічним і інфраструктурним 

забезпеченням;    

- інформаційне та навчально-методичне забезпечення в частині надання 

доступу до інформаційних, бібліотечних та інших загальних ресурсів 

факультету,   

- профорієнтаційна робота з потенційними вступниками;    

- взаємодія з випускниками, роботодавцями, професіоналами тощо;   

- рекомендації щодо складу екзаменаційних комісій;   

- координація забезпечення якості ОП, що реалізується на факультеті;   

- організація проведення самообстеження освітньої програми.   

6.3.2. Академічне управління ОП здійснює гарант ОП або керівник ГЗ.  

Завданнями академічного управління ОП є:   

- організація колегіального розроблення документального забезпечення 

ОП (профілю, змісту (ОК), навчальних планів, матриць відповідностей, 

методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, 

включаючи програми навчальних дисциплін, семінарів, практик тощо, 

засобів діагностики;   

- здійснення контролю за якістю роботи НПП, які забезпечують 

реалізацію ОП;   

- аналіз і впровадження кращого досвіду світової та вітчизняної вищої 

освіти у зміст і технологію реалізації ОП;   

- взаємодія із структурними підрозділами ДДПУ з питань проєктної, 

дослідницької роботи, практики здобувачів вищої освіти;   
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- виявлення здобувачів вищої освіти, схильних до наукової роботи, і 

організація роботи з ними;   

- взаємодія з роботодавцями та випускниками для уточнення вимог до 

компетентностей випускника і оцінки обраних технологій реалізації ОП і 

якості підготовки фахівців;   

- підготовка матеріалів до процедур оцінки якості ОП внутрішньої 

(моніторингу, самобстеження, перегляду), зовнішньої (акредитації).   

6.4. Закриття ОП.  

Освітня програма може бути вилучена з переліку ОП, що реалізуються 

в Університеті, за таких умов:    

- з ініціативи факультету, при їх відмові від реалізації ОП;    

- з ініціативи Університету (за поданням приймальної комісії), у 

разі відсутності набору здобувачів вищої освіти на ОП протягом 2 років;   

- у разі переформатування ОП. У цьому випадку об’єднана або 

роз’єднана освітня програма розробляється і проходить затвердження як 

нова, а за тими освітніми програмами, що реалізувалися до 

переформатування, припиняється набір здобувачів вищої освіти на навчання. 

Після завершення навчання здобувачів вищої освіти на останньому курсі 

(році) освітня програма вилучається з переліку ОП, що реалізуються в 

ДДПУ;   

- з ініціативи ректорату ДДПУ, якщо в результаті будь-якої з 

процедур зовнішньої або внутрішньої оцінки якості освітньої програми 

отримано висновки про її низьку якість.   

Рішення про вилучення освітньої програми з числа ОП, що 

реалізуються в ДДПУ, приймає вчена рада ДДПУ.   

 

7. ПОРЯДОК ВНУТРІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ  ОП  

З метою контролю за якістю освітніх програм та їх вдосконалення 

проводяться внутрішні процедури оцінювання та визнання якості ОП.  
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Основними процедурами внутрішньої оцінки якості ОП є моніторинг, 

самообстеження та перегляд освітньої програми. 

7.1. Моніторинг якості освітніх програм в ДДПУ.  

7.1.1. Моніторинг якості ОП здійснюється з метою визначення чи 

відповідає ОП за змістом та досягнутими результатами поставленим цілям та 

запитам зацікавлених сторін, чи є призначення кредитів, результати навчання 

та розраховане навчальне навантаження досяжними, реалістичними та 

адекватними.  

7.1.2. Моніторинг може здійснюватися: 

- членами робочої групи/ групою забезпечення спеціальності під 

керівництвом гаранта ОП/ керівника ГЗ; 

- організовано відповідальним адміністративним структурним підрозділом 

університету відповідно до розпорядження щодо одночасного проведення 

моніторингу всіх ОП (підрозділ моніторингу якості освіти, навчально-

методичний відділ та ін.).  

7.1.3. Моніторинг може бути:  

- плановий (що здійснюється у межах внутрішнього  оцінювання якості ОП, з 

визначеною періодичністю); 

- позаплановий (у межах підготовки до зовнішнього оцінювання якості ОП). 

7.1.4. Суттєвим елементом для перевірки та перегляду призначення ОП 

є зворотний зв’язок із стейкхолдерами (зацікавленими сторонами). До 

моніторингу можуть долучатися всі зацікавлені сторони: НПП,  

професіонали-практики, здобувачі вищої освіти, роботодавці.  

Організатори моніторингу (робоча група/підрозділ) мають 

поінформувати стейкхолдерів (зацікавлені сторони: здобувачів вищої освіти, 

НПП, роботодавців, випускників) про мету моніторингу та спосіб його 

здійснення, щоб забезпечити точність, вірогідність високий відсоток 

отриманих відповідей.   

7.1.5. Моніторинг може проводитися у різні способи:  

- анкетування;  
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- оn-line  опитування;  

- інтерв’ювання. 

7.1.6. Моніторинг може охоплювати такі категорії суб’єктів та 

проводитись з такою періодичністю: 

- здобувачів вищої освіти (2 рази на рік (перед кожною сесією));  

- аспірантів (1 раз на рік);  

- НПП (щорічно);  

- випускників (за результатами випуску/або через рік);  

- роботодавців (щонайменше 1 раз за цикл навчання – маг. - кожні 2 р., 

бак. – кожні 4 р.); 

- фахівців-практиків (щонайменше 1 раз за цикл навчання – маг. - 

кожні 2 р., бак. – кожні 4 р.). 

При цьому моніторингом може охоплюватися як одна категорія, так і 

декілька категорій одночасно. Моніторинг з охопленням різних категорій 

стейкхолдерів  буде вважатися комплексним.  

7.1.7. Моніторинги можуть проводитися з метою аналізу таких 

чинників: 

інтерв’ювання, електронні опитування здобувачів:  

- формування індивідуальної освітньої траєкторії навчання у ЗВО ; 

- механізму реалізації  можливості вибору навчальних дисциплін; 

- задоволеності студентів та випускників компетеностями, 

здобутими та/або розвиненими під час практичної підготовки за ОП; 

- навчального навантаження студентів; 

- реалізації студентоцентрованого підходу в освітньому процесі  і 

рівня їх задоволеності формами і методами навчання та викладання 

обираними НПП; 

- врахування інтересів здобувачів вищої освіти залежно від принципу 

академічної свободи; 
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- повноти надання інформації щодо цілей, змісту та очікуваних 

результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 

освітніх компонентів; 

- вчасності та доступності доведення інформації до здобувачів вищої 

освіти про форми контрольних заходів та критерії оцінювання, 

об’єктивності та механізмів оцінювання контрольних заходів, процедури 

проходження контрольних заходів, практики оскарження процедури 

проведення та результатів контрольних заходів; 

- інформованості про політику, стандарти і процедури дотримання 

академічної доброчесності, популяризації академічної доброчесності та 

неприпустимості її порушення, якості реагування ректорату на випадки 

порушення академічної доброчесності; 

- відповідності рівня професіоналізму викладачів на ОП;  

- залучення професіоналів-практиків, експертів та представників 

роботодавців до викладання та організації освітнього процесу; 

- створення освітнього середовища з урахуванням потреб та 

інтересів здобувачів вищої освіти, забезпечення безпечності освітнього 

середовища для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи 

психічне здоров’я); 

- задоволеності механізмом освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки; 

- політики і процедур з питань врегулювання конфліктних ситуацій 

(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та 

корупцією);  

- розробки і перегляду освітніх програм та участі студентського 

самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП; 

- кореляції змісту освітньо-наукової програми з науковими інтересами 

аспірантів; 

- забезпечення здобувачів умовами для їх повноцінної  підготовки до 

дослідницької діяльності за спеціальністю; 
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- забезпечення можливостей і умов долучення здобувачів та 

аспірантів до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю; 

інтерв’ювання  та електронне опитування викладачів:  

- реалізації в освітньому процесі механізму забезпечення вільного 

вибору   науково-педагогічними працівниками форм та методів навчання і 

викладання,  відповідність їх принципам академічної свободи; 

- якості реагування ректорату на випадки порушення академічної 

доброчесності. 

7.1.8. Порядок, процедуру та організацію моніторингу визначає вчена 

рада ДДПУ за поданням адміністративного підрозділу, на який покладено 

підготовку та проведення певного виду моніторингу якості ОП.  

Анкети та опитувальники моніторингу ОП складаються на підставі 

основних критеріїв забезпечення якості ОП. Кожен  критерій оцінюється за 

рівнями: задовольняє, частково задовольняє, не задовольняє. Оn-line – 

опитування можуть бути як з відкритим, так і закритим доступом. У процесі 

моніторингу відбувається збір даних за зазначеними позиціями з 

коментарями.   

7.1.9. Адміністративний підрозділ ДДПУ, що організовує моніторинг, 

за результатами його проведення робить відповідний аналіз та готує 

узагальнений звіт для вченої ради ДДПУ з пропозиціями щодо 

вдосконалення ОП.  

Рекомендації вченої ради ДДПУ, вироблені на підставі звіту по 

моніторингу та пропозицій щодо вдосконалення ОП, є обов’язковими  для 

виконання всіма гарантами ОП.  

Результати моніторингу, звіт та пропозиції надсилаються гарантам ОП 

для ознайомлення та вироблення пропозицій щодо вдосокналення власних 

ОП. 

Робочі групи вивчають результати моніторингу, узагальнений звіт та 

рекомендації вченої ради ДДПУ та розробляють власні рекомендації щодо 

внесення змін, спрямованих на вдосконалення ОП. Питання щодо вивчення 
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результатів моніторингу  виноситься на обговорення засідання кафедри, де  

ухвалюються рішення щодо внесення змін в ОП, рекомендованих  вченою 

радою ДДПУ, та  додатково власних, які не потребують погодження з 

іншими підрозділами. Відповідні обговорення оформлюються документально 

протоколами кафедри.  

У разі необхідності погодження окремих змін до ОП за результатами 

моніторингу з деканатом, іншими адміністративними структурами ДДПУ 

завідувачем  кафедри та гарантом ОП за рішенням кафедри готуються 

відповідні мотиваційні службові листи, що розглядаються на вченій раді 

факультету чи ДДПУ. На підставі відповідних рішень вносяться зміни до ОП.  

7.2. Самообстеження освітньої програми 

7.2.1. З метою контролю за якістю ОП та їх вдосконалення проводяться 

внутрішні процедури оцінювання та визнання якості ОП. Обов’язковою 

процедурою внутрішньої оцінки якості ОП є самообстеження, яке може 

проводитися як у межах зовнішнього оцінювання якості (акредитації), так і з 

ініціативи гаранта ОП/ керівника ГЗ/ адміністрації з метою планових 

процедур контролю якості ОП (щорічно в квітні-травні навчального року).  

7.2.2. Самообстеження ОП здійснюється членами робочої групи з числа 

НПП  під керівництвом гаранта (із залученням у разі потреби інших членів 

ГЗ спеціальності, інших НПП, що здійснюють реалізацію ОП, здобувачів,  

роботодавців, а також з урахуванням результатів моніторингу).  

7.2.3. Самообстеження здійснюється щорічно з метою з’ясування рівня  

відповідності ОП, що реалізується, встановленим критеріям забезпечення 

якості освітніх програм та вироблення комплексу заходів, спрямованих на  

вдосконалення змісту ОП.  

7.2.4. Звіт за результатами самообстеження ОП готується гарантом РГ 

й узгоджується з усіма залученими до цієї процедури учасниками. Звіт 

повинен містити висновки про якість ОП і рекомендації щодо її 

вдосконалення, включаючи за необхідності пропозиції щодо внесення змін 

до ОП, модернізації ОП і/або прийняття інших управлінських рішень. Звіт за 
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результатами самообстеження заслуховується та затверджується на засіданні 

кафедри, на якій започатковано ОП.  Рішення кафедри з рекомендаціями 

щодо вдосконалення ОП розглядається за потреби на вченій раді факультету. 

Ухвала вченої ради факультету є підставою для внесення змін в ОП.   

7.2.5.  Внесення в ОП змін, що належать до компетенції ДДПУ, 

затверджується на засіданні вченої ради ДДПУ на підставі ухвали вченої 

ради факультету.  

7.2.6. Звіт самообстеження після розгляду на засіданні кафедри, на якій 

започатковано ОП, та ухвалене рішення разом з пропозиціями щодо 

вдосконалення подаються до підрозділу ліцензування, акредитації та 

підвищення кваліфікації, на підставі аналізу яких готується узагальнений звіт 

з пропозиціями щодо загального вдосконалення ОП по ДДПУ.  

Звіт самообстеження ОП готується відповідо до Переліку питань, 

визначених в Критеріях оцінювання якості ОП, затв. рішенням НАЗЯВО, від 

29.08.2019 р., протокол №9. (Додаток 3.). 

7.3. Перегляд освітніх програм 

Перегляд освітніх програм з метою їх удосконалення здійснюється у 

формах оновлення або модернізації.  

7.3.1. Освітня програма може щорічно оновлюватися в частині освітніх 

компонентів, окрім місії (цілей) і програмних навчальних результатів.  

Підставами для оновлення ОП можуть бути:  

- затвердження стандартів вищої освіти або ухвалення інших 

нормативних документів КМУ, МОН України;   

- ініціатива і пропозиції гаранта ОП та/або членів ГЗ, яка її 

реалізує, за результатами проведеного самобстеження, НМК факультету,  

НМР;   

- результати оцінювання якості ОП щодо досягнутих результатів 

навчання або викладання, виявлені під час моніторингу;   

- об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і/або 

інших ресурсних умов реалізації освітньої програми.    
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Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОП 

(навчальному плані, переліку ОК, матрицях, робочих програмах навчальних 

дисциплін, програмах практик і т.п.).   

Освітні програми та навчальні плани до них мають підлягати 

моніторингу та періодичному перегляду (не рідше одного разу за повний 

курс навчання за ОП).  

Оновлення ОП оформлюється як внесення змін до ОП, що 

затверджується відповідним рішенням вченої ради ДДПУ (та відображається 

на титульній сторінці ОП). 

Процедура документального  проведення та затвердження оновлення 

(внесення змін ) ОП здійснюється так само, як і затвердження ОП: засідання 

кафедри, вчена рада факультету, вчена рада ДДПУ. 

Засідання кафедри передбачає попереднє/або одночасне обговорення 

результатів моніторингу ОП, звіту самообстеження ОП, проведеного 

робочою групою, за результатами яких готуються рекомендації щодо 

необхідності перегляду ОП. 

Оновлений варіант ОП (або зміни, що вносяться) попередньо надається 

для ознайомлення членам кафедри, а також стейкхолдерам. Стейкхолдери, 

що вносили пропозиції щодо покращення ОП, запрошуються на засідання 

кафедри. Підстави врахування або неврахування пропозицій стейкхолдерів 

аргументуються та фіксуються у протоколі засідання. Рекомендації, рецензії, 

відгуки стекхолдерів, надані в письмовій формі, долучаються до матеріалів 

протоколу кафедри. Витяг з  протоколу кафедри з переліком затверджених 

змін додається до оновленого варіанту ОП та подається на подальше 

погодження і затвердження вченою радою університету. 

7.3.2. Модернізація освітньої програми має на меті більш значну зміну 

в її змісті та умовах реалізації, ніж при плановому оновленні, і може 

стосуватися мети (місії), програмних навчальних результатів. Зміна виду 

освітньої програми також відноситься до удосконалення.   

Модернізація ОП може проводитися з:   
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- ініціативи керівництва у разі незадовільних висновків про її 

якість в результаті самообстеження або аналізу динаміки набору здобувачів 

вищої освіти;   

- ініціативи гаранта ОП, керівника ГЗ за відсутності набору 

вступників;   

- ініціативи робочої групи з метою врахування змін, що відбулися 

в науковому професійному полі, в яких реалізується ОП, а також змін ринку 

освітніх послуг або ринку праці;   

- наявності висновків про недостатню якість за результатами 

процедур оцінки якості ОП.   

Бажано залучення до модернізації освітніх програм представників 

роботодавців, зовнішніх відносно ОП експертів (як з професійної спільноти 

ДДПУ, так і незалежних). Модернізована освітня програма разом з 

обґрунтуванням внесених до неї змін має пройти затвердження в 

установленому порядку (як нова ОП).   

Повторне затвердження освітніх програм відбувається з ініціативи 

робочої групи або факультету, що реалізує  ОП, у разі її значного оновлення. 

Значним вважається оновлення змісту ОП (переліку ОК, видів практик, та їх 

обсягів в кредитах ЄКТС) більше, ніж на 50%.    

 

8. ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОП в ДДПУ 

(Акредитація) 

8.1. Акредитація ОП є зовнішнім оцінюванням якості ОП та освітньої 

діяльності ДДПУ за ОП на предмет відповідності стандарту вищої освіти, 

спроможності виконання вимог стандарту, досягнення заявлених у програмі 

результатів навчання відповідно до Критеріїв оцінювання якості ОП. 

Акредитація є добровільною і проводиться з ініціативи ДДПУ 

(відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затв. наказом МОНУ від 
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11.07.2019 р. №977). Акредитація з боку держави проводиться Національним 

агентством забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). 

Первинна акредитація проводиться упродовж останнього року 

навчання першого набору здобувачів вищої освіти за ОП. Наступна (чергова) 

акредитація проводиться впродовж останнього року строку дії сертифіката 

про акредитацію або протягом строку дії умовної (відкладеної) акредитації. 

8.2. Порядок проведення акредитації  

І. ДДПУ попередньо подає до НАЗЯВО (з 1.06 по 1.08 кожного року) в 

електронній формі повідомлення про намір акредитувати освітні програми в 

наступному навчальному році.  

ІІ. НАЗЯВО до 1.09. того ж року складає графік прийняття заяв про 

акредитацію і відкриття доступу до електронного кабінету, через який ДДПУ 

може подати відповідні матеріали для акредитації.  

Електронний кабінет відкривається на ім’я гаранта ОП, що заявляється 

на акредитацію. Вся інформація вноситься в електронний кабінет гарантом 

ОП особисто й за її вірогідність та правильність  гарант несе персональну 

відповідальність.  

Консультативну та координаційну допомогу в процесі підготовки до 

процедури акредитації ОП гарантам надає в межах ДДПУ підрозділ 

ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації.  

ІІІ. Гарант ОП, який заявляє про акредитацію ОП, від імені ДДПУ 

подає до НАЗЯВО у чітко визначений термін такі матеріали для акредитації 

(в електронному вигляді):  

1) заяву про проведення акредитації освітньої програми (що 

засвідчується електронним підписом ректора);  

2) затверджені в установленому порядку Освітню програму та 

навчальний план за цією програмою (вченою радою ДДПУ);  

3) Відомості про самооцінювання ОП відповідно до Критеріїв, що 

визначені НАЗЯВО (Відомості про самооцінювання ОП готує гарант ОП і 

несе за достовірність поданої інформації персональну відповідальність); 
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4) документи, що підтверджують наведену у Відомостях інформацію;  

5) рецензії та відгуки роботодавців та інших стейкхолдерів з 

пропозиціями щодо вдосконалення ОП; 

6) протоколи засідання кафедр на підтвердження врахування 

пропозицій та зауважень, спрямованих на вдосконалення ОП (необов’язково, 

подаються на  вимогу експертів у подальшому).  

Після подання заяви за електронним підписом ректора електронний 

кабінет закривається й внесення змін до поданих матеріалів припиняється.  

IV. Упродовж п’яти робочих днів із дня реєстрації заяви від імені 

ректора ДДПУ про проведення акредитації ОП, поданої (завантаженої) 

гарантом,  в НАЗЯВО призначається склад експертної групи, яка проводить 

акредитаційну експертизу, та визначається строк її роботи в ДДПУ. 

Експертна група для проведення акредитаційної експертизи ОП формується в 

складі керівника та двох експертів, у тому числі одного експерта з числа 

здобувачів вищої освіти. Наказ НАЗЯВО про призначення експертної групи 

надсилається керівнику ДДПУ, а також гаранту відповідної освітньої 

програми. 

V. Акредитаційна експертиза передбачає наступні етапи:  

1) вивчення експертною групою відомостей про самооцінювання, 

доданих до них матеріалів, а також усіх інших матеріалів та інформації, що 

стосується ОП і діяльності ДДПУ за цією програмою;  

2) виїзд експертної групи до ДДПУ з метою уточнення фактів, вказаних 

у відомостях про самооцінювання, опитування представників зацікавлених 

сторін про ОП та діяльність ДДПУ за цією ОП, формування рекомендацій 

щодо вдосконалення якості освітньої діяльності за цією програмою;  

3) складання звіту про результати акредитаційної експертизи ОП. Звіт 

подається керівником експертної групи до НАЗЯВО не пізніше ніж за десять 

робочих днів після завершення роботи безпосередньо в ДДПУ в 

електронному вигляді. 
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VІ. Секретаріат НАЗЯВО впродовж 2 робочих днів надсилає звіт в 

електронному вигляді керівнику ДДПУ. Ректор має право впродовж трьох 

робочих днів із дня отримання звіту надати НАЗЯВО мотивовані зауваження 

до звіту. 

VІІ. Акредитаційна справа та проєкт експертного висновку 

розглядаються на засіданні Галузевої експертної ради (ГЕР), яке ухвалює 

одне з таких рішень:  

1) про схвалення експертного висновку ГЕР і направлення 

акредитаційної справи на розгляд НАЗЯВО;  

2) про подання НАЗЯВО обґрунтованої пропозиції щодо призначення 

повторної акредитаційної експертизи. Експертний висновок ГЕР або 

пропозиція щодо призначення повторної акредитаційної експертизи 

розглядається на засіданні НАЗЯВО. 

VІІІ. Рішення про акредитацію ОП ухвалюється за умов, якщо ОП 

відповідає всім критеріям за рівнями «A» або «B». 

Якщо відповідність за рівнем «A» встановлено щодо п’яти і більше 

критеріїв, рішення про акредитацію ОП ухвалюється з визначенням 

«зразкова». Рішення про умовну (відкладену) акредитацію ухвалюється, 

якщо встановлено відповідність за рівнем «Е» щодо одного або двох 

критеріїв і за жодним із критеріїв не встановлено відповідності за рівнем «F».  

ІХ. У разі ухвалення рішення про акредитацію ОП, або про умовну 

(відкладену) акредитацію НАЗЯВО видає ДДПУ сертифікат про 

акредитацію,  або копію рішення про умовну (відкладену) акредитацію 

відповідно, і вносить зазначену інформацію до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти (ЄДЕБО).  

Рішення про відмову в акредитації ухвалюється, якщо принаймні за 

одним критерієм встановлено відповідність за рівнем «F» або встановлено 

відповідність за рівнем «E» щодо трьох і більше критеріїв. У разі прийняття 

рішення про відмову в акредитації ДДПУ може подати документи для 

акредитації цієї самої ОП відповідно до процедури, викладеної в Положенні, 
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наступного навчального року. У такому разі експертна група зобов’язана 

підтвердити, що недоліки, виявлені під час попередньої акредитаційної 

експертизи, усунуто.  

8.3. Видача сертифіката 

Сертифікат є офіційним державним документом, що засвідчує 

процедуру акредитації ОП. Сертифікат підтверджує відповідність 

освітньої програми за певною спеціальністю та рівнем вищої освіти 

стандартам вищої освіти і дає право на видачу документа про вищу освіту 

державного зразка за акредитованою ОП.   

Сертифікат про акредитацію вперше видається за акредитованою ОП 

строком на 5 років, а при другій та наступних акредитаціях − строком на 10 

років. Строк дії рішення про умовну (відкладену) акредитацію становить 1 

рік. 

Інформація про видачу сертифіката вноситься до ЄДЕБО.  

Форма сертифіката про акредитацію, порядок його оформлення, 

переоформлення, видачі, зберігання та обліку затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. У сертифікаті про акредитацію зазначаються: 

найменування та адреса закладу вищої освіти; спеціальність і рівень вищої 

освіти, за якими акредитована освітня програма; дата видачі сертифіката та 

термін його дії.  

Сертифікат про акредитацію ОП (оригінал) зберігається в ДДПУ (відп. 

- підрозділ ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації) протягом 

всього періоду його дії ) і є документом суворої звітності. 

У ДДПУ визнаються сертифікати про акредитацію освітніх програм, 

виданих іноземними акредитаційними агентствами чи агентствами 

забезпечення якості вищої освіти, перелік яких затверджується КМУ.  

8.4. Забезпечення відкритості та прозорості акредитаційного процесу 

в ДДПУ. Для забезпечення відкритості та прозорості акредитаційного 

процесу на офіційному веб-сайті ДДПУ гарантом ОП у співпраці з 
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підрозділом ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації 

оприлюднюються в обов’язковому порядку:  

- Відомості про самооцінювання освітньої програми, (що розміщуються не 

пізніше ніж за 5 робочих днів із дня подання до НАЗЯВО матеріалів на 

акредитацію);  

- рішення про акредитацію /або відмову в акредитації ОП; експертний 

висновок відповідної ГЕР; звіт експертної групи, (що оприлюднюються 

впродовж 10 робочих днів після прийняття рішення НАЗЯВО); 

- Сертифікат про акредитацію ОП (скан-копія, після отримання документа 

ДДПУ).  

9. ОПРИЛЮДНЕННЯ  ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОП В ДДПУ 

9.1. На сайті ДДПУ в розділах «Абітурієнту», «Студенту» 

розміщуються:   

- Відомості  про освітню діяльність ДДПУ (ліцензія); 

- сертифікати про акредитацію ОП, спеціальностей (всі акредитовані) 

- Відомості про всі відкриті ОП (також див. Правила прийому до ДДПУ),  

- всі чинні ОП, затверджені вченою радою ДДПУ (електронні версії: титул з 

реквізитами затвердження, склад робочих груп, профіль, перелік освітніх 

компонентів) 

- проєкти освітніх програм (див розд. «Обговорення» та вебсторінці (сайті) 

відповідної кафедри).   

9.2. Відповідальними за формування і зберігання паперових та 

електронних версій ОП, інших документів до них, а також акредитаційних 

матеріалів є  гарант ОП, завідувач кафедри.  

9.3. Відповідальними за повноту й своєчасність розміщення інформації 

про ОП на сайті ДДПУ є гарант ОП, співробітники деканату, адміністратор 

сайту ДДПУ.   

9.4. Інформація про ОП (та всі зміни до неї) до ЄДЕБО в електронному 

вигляді вноситься гарантом ОП, на підставі відповідних наказів по ДДПУ 
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ДОДАТОК 1 

ШАБЛОН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Титульний лист 

для затвердження освітньої програми 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Голова вченої ради __________С. О. Омельченко 

(протокол вченої ради № __ від «»_____ 20___ р.) 

 

 

Вводиться в дію   з «__» _______ 20 __  р. 

Ректор ____________________С. О. Омельченко 

(наказ ДДПУ №___ від «__» _______ 20 __  р.) 

 

 

 

ОСВІТНЯ (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА) ПРОГРАМА 

/або 

ОСВІТНЯ (ОСВІТНЬО-НАУКОВА) ПРОГРАМА 

 

«____________________________________________________________» 
(назва освітньої програми) 

 

Рівень вищої освіти  _____________________________________________ 
                                            (перший (бакалаврський)/ другий  (магістерський)/ третій (освітньо-науковий) 

Ступінь вищої освіти ____________________________________________ 
                                                                           (бакалавр/ магістр/ доктор філософії) 

Галузь знань______________________________________________________ 
                  (шифр та назва галузі знань відповідно до Переліку спеціальностей 2015 р.)  

Спеціальність ___________________________________________________ 
                                 (код та найменування спеціальності відповідно до Переліку спеціальностей 2015 р.) 

Предметна спеціальність/ 

Спеціалізація (за наявності)________________________________________ 
                                                          (найменування спеціалізації  згідно із затвердженими наказами МОНУ2) 

 

Слов’янськ – 20___ 

 

                                         
2 Накази МОНУ: № 506 зі змінами від  17.04.2019 р.; № 353 від 12.04.18 р. (035 Філологія); №292 від 

21.03.16 та № 1223 від 23.09.19 (015 Професійна освіта); № 1202 від 17.09.19 р. (016 Спец. освіта); № 1201 

від 17.09.19 р. (СО. Мова і література із зазнач. мови)  
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Титульний лист  

для оновлення освітньої програми 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 
 

Освітня програма чинна з                               р.  

 затверджена рішенням вченої ради ДДПУ 

    (протокол № __  від _______.20___ р.) 

 

 

ОНОВЛЕНА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕГЛЯДУ  

Голова вченої ради ___________С. О. Омельченко 

  (протокол № ____ від  ______ 20___р.) 

 

Вводиться в дію   з «__» _______ 20 __  р. 

Ректор ____________________С. О. Омельченко 

 (наказ по ДДПУ № ___  від _______20__ р.) 

 
 

 

ОСВІТНЯ (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА) ПРОГРАМА 

або 

ОСВІТНЯ (ОСВІТНЬО-НАУКОВА) ПРОГРАМА 

 

«____________________________________________________________» 
(назва освітньої програми) 

 

Рівень вищої освіти   ____________________________________________ 
                                               (перший (бакалаврський)/ другий  (магістерський)/ третій (освітньо-науковий) 

Ступінь вищої освіти ____________________________________________ 
                                                                                   (бакалавр/ магістр/ доктор філософії) 

Галузь знань ____________________________________________________ 
                                            (шифр та назва галузі знань відповідно до Переліку спеціальностей 2015 р.)  

Спеціальність ___________________________________________________ 
                                      (код та найменування спеціальності відповідно до Переліку спеціальностей 2015 р.) 

Предметна спеціальність/ 

Спеціалізація (за наявності) _______________________________________ 
                                                                       (найменування спеціалізації  згідно з наказами МОНУ) 

 

 

Слов’янськ – 20___ 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

 

Освітньої (освітньо-професійної) програми  

«                                                                                              » 
(назва освітньої програми) 

__________________________________________________________________________ 
(першого (бакалаврського) / другого (магістерського) рівня)  

спеціальності ________________________________ 
              (шифр та назва спеціальності) 

  

Перший проректор з науково-

педагогічної діяльності,  

доктор педагогічних наук, професор 

 

______________ 

 

О. Г. Набока 

 

Керівник навчально-методичного 

відділу, кандидат педагогічних наук 

 

______________ 

 

О. В. Чередник 

 

Керівник підрозділу ліцензування, 

акредитації та підвищення кваліфікації, 

кандидат філологічних наук 

 

 

______________ 

 

 

А. С. Ніколайчук 

 

Керівник групи забезпечення 

спеціальності   _________________ 

 

 

 

 

 

 

______________ 

 

 

П.І.Б. 

 

 

 

 
 

Освітня програма рекомендована рішенням вченої ради факультету 

_____________________________ (протокол № ____від  «      » _________ 20___ р.)  

                 (назва факультету) 

 

Декан факультету                       _____________                          _______________ 
                                                                                 (підпис)                                                        (ПІБ) 

 
 

Освітня програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри 

_____________________________ (протокол № ____від  «      » ____________ 20___ р.)  

(назва кафедри) 

 

Завідувач кафедри                       _____________                          _______________ 
                                                                            (підпис)                                                              (ПІБ) 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

 

Освітньої (освітньо-наукової) програми  

«                                                                                              » 
(назва освітньої програми) 

__________________________________________________________________________ 
третього (освітньо-наукового) рівня)  

спеціальності ________________________________ 
         (шифр та назва спеціальності) 

  

Проректор з науково-педагогічної 

роботи, доктор фізико-математичних 

наук, професор 

 

 

______________ 

 

 

С. О. Чайченко 

 

Завідувач аспірантури,  

кандидат педагогічних наук 

 

 

______________ 

 

 

Т. В. Шульга 

 

Керівник підрозділу ліцензування, 

акредитації та підвищення кваліфікації, 

кандидат філологічних наук 

 

 

 

______________ 

 

 

 

А. С. Ніколайчук 

   

Керівник групи забезпечення 

спеціальності   _________________ 

 

 

______________ 

 

П.І.Б. 

 

 

 
Освітня програма рекомендована рішенням вченої ради факультету 

_____________________________ (протокол № ____від  «      » _________ 20___ р.)  
                 (назва факультету) 

Декан факультету                       _____________                          _______________ 
                                                                                                    (підпис)                                                                        (ПІБ) 

 

 

 

Освітня програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри 

_____________________________  (протокол № ____від  «      » ____________ 20___ р.)  
(назва кафедри) 

Завідувач кафедри                       _____________                          _______________ 
                                                                                      (підпис)                                                                        (ПІБ) 
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ЛИСТ ОНОВЛЕННЯ 

освітньої (освітньо-професійної/освітньо-наукової ) програми  
«                                                                                              » (назва) 

______________________(першого (бакалаврського) / другого (магістерського) рівня  

спеціальності ________________________________   (шифр та назва спеціальності) 

  

ОП оновлена за результатами перегляду рішення вченої ради ДДПУ 

(протокол вченої ради № ____ від  ______ 20___р.) 

Голова вченої ради                            ___________                         С. О. Омельченко 

 

Освітня програма оновлена за результатами перегляду на засіданні кафедри 

______________ (протокол № ____від  «      » ____________ 20___ р.)  

Завідувач кафедри            _____________              _______________           (ПІБ) 

/ Керівник групи забезпечення спеціальності   _________   ____________(ПІБ) 

Гарант ОП          __________________________            _______________  (ПІБ) 

 

(Витяг зі змінами, що вносяться в ОП,  додається) 

______________________________________________ 
ОП оновлена за результатами перегляду рішення вченої ради ДДПУ 

(протокол вченої ради № ____ від  ______ 20___р.) 

Голова вченої ради                            ___________                         С. О. Омельченко 

 

Освітня програма оновлена за результатами перегляду на засіданні кафедри 

______________ (протокол № ____від  «      » ____________ 20___ р.)  

Завідувач кафедри            _____________              _______________          (ПІБ) 

/ Керівник групи забезпечення спеціальності   _________   ____________(ПІБ) 

Гарант ОП          __________________________            _______________  (ПІБ) 

 (Витяг зі змінами, що вносяться в ОП,  додається) 

______________________________________________ 
ОП оновлена за результатами перегляду рішення вченої ради ДДПУ 

(протокол вченої ради № ____ від  ______ 20___р.) 

Голова вченої ради                            ___________                         С. О. Омельченко 

 

Освітня програма оновлена за результатами перегляду на засіданні кафедри 

______________ (протокол № ____від  «      » ____________ 20___ р.)  

Завідувач кафедри            _____________              _______________            (ПІБ) 

/ Керівник групи забезпечення спеціальності   _________   ____________(ПІБ) 

Гарант ОП          __________________________            _______________  (ПІБ) 

 (Витяг зі змінами, що вносяться в ОП,  додається) 

______________________________________________ 
ОП оновлена за результатами перегляду рішення вченої ради ДДПУ 

(протокол вченої ради № ____ від  ______ 20___р.) 

Голова вченої ради                            ___________                         С. О. Омельченко 

 

Освітня програма оновлена за результатами перегляду на засіданні кафедри _____________ 

(протокол № ____від  «      » ____________ 20___ р.)  

Завідувач кафедри            _____________              _______________            (ПІБ) 

/ Керівник групи забезпечення спеціальності   _________   ____________(ПІБ) 

Гарант ОП          __________________________            _______________  (ПІБ) 

 (Витяг зі змінами, що вносяться в ОП,  додається) 
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ПЕРЕДМОВА 

 

ОП  «                                                                                       » (назва освітньої програми) 

____________ рівня  ВО (першого (бакалаврського) / другого (магістерського)/ третього (освітньо-наукового))  

 
І. Розроблена відповідно до  

Стандарту спеціальності ________ (шифр і назва спеціальності), затвердженого  МОН 

України, наказ № ______ від _____________.  (номер наказу та дата набуття чинності)  

/Або:  

проєкту Стандарту спеціальності _____ (шифр і назва спеціальності) від ___. (рік 

створ.)  

/Або:  

як тимчасовий Стандарт ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» для 

спеціальності _________________ відповідно до Національної рамки кваліфікацій (НРК)  

за  освітнім рівнем _____________________. (бакалавра, /магістра/ доктора філософії). 
 

ІІ. Розробники освітньої програми – робоча група  кафедри _____________ у складі: 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, які працюють в ДДПУ за основним 

місцем роботи:  

1. ____________  (ПІБ), – гарант освітньої програми, диплом про во ____________ 

(спеціаліст, /магістр) за спеціальністю_______, науковий ступінь зі 

спеціальності_________, вчене звання та назва кафедри, за якою воно отримане; 

посада ______; стаж наук.-пед. роботи – ___ р.3.       

 

2. ____________ (ПІБ), диплом про во ____________ (спеціаліст, /магістр) за 

спеціальністю_______, науковий ступінь зі спеціальності_________, вчене звання та 

назва кафедри, за якою воно отримане; посада ______;стаж наук.-пед. роботи –___ р. 

 

3. ____________ (ПІБ), диплом про во ____________ (спеціаліст, /магістр) за 

спеціальністю_______, науковий ступінь зі спеціальності_________, вчене звання та 

назва кафедри, за якою воно отримане; посада ______; стаж наук.-пед. роботи –___р. 

 

СТЕЙКХОЛДЕРИ,  включені до  робочої групи: 
4. ___________, ____________, ____________ (роботодавець/представник роботодавця);  
              (ПІБ)                    (посада)                     (організація)  
5. ____________   (здобувач ОП «___»/ спеціальності ____________ ___курс, д/з. ф.н.) 
               (ПІБ)                                                                                 (шифр і назва спеціальності)                                            
6. ____________  (випускник ОП/ спец-ті, р.ік вип.)/ або (фахівець/практик з відп. спец.) 
               (ПІБ)                                                                                                        (шифр і назва спеціальності)                                        
 

Рецензенти освітньої програми:  рецензії-відгуки додаються. 

1. ____________, ____________, ____________. 
              (ПІБ)                    (посада)                           (організація)  
2. ____________, ____________, ____________. 
              (ПІБ)                    (посада)                           (організація)  

                                         
3 Не менше 5 років для ОП бакалавра та 10 років для ОП магістра і доктора філософії 
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Нормативні документи, на підставі яких розроблено освітню програму: 

 

1. Положення «Про освітні програми ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

2. Закон України «Про освіту».  

3. Закон України «Про вищу освіту».  

4. Постанова КМУ від 30.12.2015 №1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» зі змінами, 

внесеними постановою КМУ № 347 від 10.05.2018 р.  

5. Постанова КМУ від 29.04.2015 №266 «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти», зі змінами згідно пост. КМУ від 27.09.2016 №674, від 

01.02.2017 №53. 

6. Постанова КМУ від 23.11.2011№1341 «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» зі змінами, внесеними згідно з пост. КМУ №509 від 

12.06.2019. 

7. Наказ МОН України від 11.07.2019 №977 «Про затвердження 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти». 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 «                                                                  »  (назва освітньої програми) 

_______________________________________________________________  рівня 
(першого (бакалаврського) / другого (магістерського)/ третього (освітньо-наукового) 

спеціальності ________________________________ 
(шифр та назва спеціальності) 

1 - ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Державний вищий навчальний заклад  

«Донбаський державний педагогічний університет».  

Факультет  _____________________________________________ 
                                                (назва факультету) 

Кафедра  _______________________________________________ 
                                                 (назва кафедри) 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Ступінь  _______________________________________________ 
                                                 (бакалавра,/ магістра, / доктора філософії) 
Указується ступінь вищої освіти  

Кваліфікація: __________________________________________. 

Указується повна назва кваліфікації мовою оригіналу, які 

присуджуються на основі успішного завершення цієї освітньої 

програми. 

Приклад: 

Ступінь бакалавра 

Кваліфікація: бакалавр початкової освіти. Учитель початкової 

школи. 

Офіційна назва 

освітньої програми 
«_______________» 

Надається повна назва програми. 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом ___________________________________________, 

(ступінь вищої освіти та тип диплому: одиничний, подвійний, спільний) 

____ кредитів ЄКТС, термін навчання – ____ р. 

Приклади: 

1. Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання – 1 рік 4 місяці. 

2. Диплом бакалавра, одиничний. Обсяг освітньої програми: 

- на базі повної загальної середньої освіти –  240 кредитів 

ЄКТС, нормативний термін навчання – 3 р.10 м.;  

- на основі ступеня молодшого бакалавра (мол. спеціаліста)  – 

120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 р.10 м. (за умови 

визнання та перезарахування за попередньо здобутою освітою 

120 кредитів ЄКТС); 

- на основі ступеня молодшого бакалавра (мол. спеціаліста),– 

180 кредитів ЄКТС, термін навчання – 2 р.10 м. (за умови 

визнання та перезарахування за попередньо здобутою освітою 

60 кредитів ЄКТС) 4 

                                         
4 ЗВО має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах 

попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) 

обсягом не більше  120 /або 60 кредитів ЄКТС (відповідно до Стандартів спеціальності). 
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Наявність 

акредитації 

Подається інформація про акредитацію освітньої програми, 

(зокрема іноземну чи міжнародну).  

Указується: 

- назва організації, яка надала акредитацію освітній 

програмі/спеціальності; 

- країна, де ця організація розташована; 

період акредитації. 

Освітня програма «_________» (назва ОП) 

/або  Спеціальність_________________акредитована АКУ 

України (протокол № _від ___20 р.) 

Сертифікат: _______№ _________________  (серія, номер)  

Період акредитації  

(термін дії сертифікату) – до _____ 20__ р. 

 

Цикл/рівень FQ-EHEA – ___________ цикл, QF-LLL – _________ рівень,  
                     (перший, другий, третій)                                    (7, 8, 9) 

НРК України – ____________ рівень. 
                                       (7, 8, 9) 
Довідка. Цикли/рівні програми вказуються у трьох рамках 

кваліфікацій FQ-EHEA, ЕQF-LLL і Національній рамці 

кваліфікацій України, за якими: 

- перший (бакалаврський) рівень: FQ-EHEA – перший цикл, QF-

LLL – 7 рівень, НРК – 7 рівень; 

- другий (магістерський) рівень: FQ-EHEA – другий цикл, QF-

LLL – 8 рівень, НРК – 8 рівень; 

- третій (освітньо-науковий) рівень: FQ-EHEA – третій цикл, 

QF-LLL – 9 рівень, НРК – 9 рівень. 

Передумови Прийом (зарахування) осіб здійснюється на базі __________ 
(попередній освітній рівень) 

на конкурсній основі за результатами _________________ 

(сертифікатів ЗНО, вступних іспитів) 

з дотриманням Умов вступу до ЗВО України та Правил 

прийому до ДДПУ в _______ р.  
(рік вступу) 

За необхідності вказується, що обмежує перехід на цю 

освітню програму.  

Приклади:  

1. Для освітнього рівня бакалавра  

Прийом (зарахування) осіб здійснюється на базі повної загальної 

середньої освіти, на конкурсній основі за результатами 

сертифікатів ЗНО із переліку конкурсних предметів, визначених 

Умовами вступу до ЗВО України та Правилами прийому до 

ДДПУ в 2020 р., або за результатами екзаменів із конкурсних 

предметів (для категорії осіб, яким надано таке право Умовами 

вступу до ЗВО України); на базі ОР молодшого бакалавра 

(молодшого спеціаліста) – за результатами вступних 

випробувань із конкурсних предметів згідно з Умовами вступу до 

ЗВО України та Правилами прийому до ДДПУ в 2020 р. 

2. Для освітнього рівня магістра  

Прийом (зарахування) осіб здійснюється на конкурсній основі 

з урахуванням показників, які регламентуються Умовами 
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вступу до ЗВО України та Правилами прийому до ДДПУ в 

2020 р. На базі здобутого ступеня бакалавра за спорідненою 

спеціальністю – за результатами вступних випробувань із 

конкурсних предметів. На базі здобутого ступеня бакалавра 

або магістра за неспорідненою спеціальністю  – за 

результатами вступних випробувань із конкурсних предметів  

та за умови успішного проходження додаткового вступного 

випробування за фахом. Обов’язковою умовою є 

компенсаційне навчання протягом семестру (в обсязі 30 

кредитів ЄКТС).  

Мова(и) 

викладання 

Українська. 

Термін дії освітньої 

програми 

На період акредитації: до _________. 

Указується термін дії освітньої програми до її наступного 

планового оновлення. Цей термін не може перевищувати 

періоду акредитації. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

Вебсайт  ДДПУ – www.ddpu.edu.ua. Сторінки «Абітурієнту», 

«Студенту». 

Указується адреса сторінки розміщення освітньої програми в 

Інформаційному пакеті/Каталозі курсів ДДПУ. 

2 – МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Метою ОП є ________________________________________________ 
Формулювання мети має бути чітким та стислим .  

Мета та цілі ОП мають відповідати МІСІЇ ТА СТРАТЕГІЇ ДДПУ.  

 

3 – ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Предметна 

область  

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація  

(за наявності))5 

 

 

 

Галузь знань – ________________________________________. 

Спеціальність – _______________________________________. 

Об’єкт вивчення: _____________________________________. 

(указуються феномени, явища або проблеми, які вивчаються)  

Цілі навчання: ________________________________________.  

(очікуване застосування набутих компетентностей). 

Теоретичний зміст предметної області: ___________________. 

(поняття, концепції, принципи та їх використання для пояснення 

фактів та прогнозування результатів).  

Методи, методики та технології: _________________________. 

(якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на 

практиці) 

Інструменти та обладнання: ____________________________. 

(об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої 

освіти вчиться застосовувати і використовувати). 

Якщо ОП є інтердисциплінарною, то вказуються  

спеціальності, які вона об’єднує, а також відсоток, який 

становить кожна спеціальність у загальному обсязі кредитів 

ОП. 

Якщо  ОП є спеціалізованою (формальна спеціалізація в межах 

спеціальності із відображенням цього в документі про вищу 

освіту), то вона повинна бути зареєстрована в НАЗЯВО. 
Обсяг опису предметної області не повинен перевищувати 150 слів. 

                                         
5 Мають співвідноситися зі змістом предметної області Стандарту  спеціальності. 

http://www.ddpu.edu.ua/
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Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна - для молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра або освітньо-наукова -  для магістра, доктора філософії. 

Відповідно до Міжнародної стандартної класифікації освіти 

освітньо-професійна та освітньо-наукова програма може мати 

академічну або професійну орієнтацію6. 

Приклади: 

Освітньо-професійна програма -  професійної орієнтації 

Освітньо-наукова програма - академічної орієнтації. 

Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Освітня програма спрямована на здобуття вищої освіти 

______________ рівня  в галузі _____________ за спеціальністю 

______________ з вибірковим освітнім компонентом, 

представленим для можливості формування індивідуальної 

освітньої траєкторії студента. 

Передбачає професійно-практичну, педагогічну та психологічну 

або іншу підготовку здобувачів до професійної діяльності в 

закладах ______________. 
Ключові слова: (5 – 10 слів). 

 

Особливості 

програми/ 

Унікальність 

програми 

Слід показати, у чому полягає УНІКАЛЬНІСТЬ даної ОП, 

особливості, які відрізняють її від інших подібних програм 

(необхідність практики, стажування за кордоном, іноземна мова 

викладання, програма академічної мобільності тощо). Також 

можуть указуватися узгодженість цієї освітньої програми із 

програмами інших країн, експериментальний характер 

освітньої програми та інші особливості, які надає Закон України 

«Про вищу освіту» в контексті академічної автономії. 
 

4 – ПРИДАТНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  

ТА ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ 

Придатність до 

працевлаштуван

ня 

Коротко вказуються види економічної діяльності, професійні 

назви робіт, ОСНОВНІ ПЕРВИННІ ПОСАДИ за класифікатором 

професій ДК 003:2010. 
Можливості професійної сертифікації. 

Перелік професій для працевлаштування слід формувати з чіткою 

орієнтацією на кваліфікацію випускника.  

Подальше 

навчання 

Навчання на наступному _________________ рівні вищої освіти.  

Указуються можливості для продовження навчання на вищому 

рівні освіти. 

5 – ВИКЛАДАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Викладання та 

навчання 

Основні підходи, методи та технології, які використовуються в 

освітній програмі:________________________________. 

Основні підходи, методи та технології, які використовуються в 

освітній програмі: студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, навчання через лабораторну 

практику тощо. 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

зараховано/незараховано) та за накопичувальною бально-

рейтинговою системою (100-бальною), що передбачає оцінювання 

студентів за усі види аудиторної та позааудиторної навчальної 
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діяльності, спрямованої на опанування навчального навантаження з 

освітньої програми. 

Шкала оцінювання в ДДПУ: відмінно – 90 – 100 б.; добре – 89 – 

75 б.; задовільно – 60 – 74 б.; незадовільно – 26 – 59 б.; 

неприйнятно – 0 – 25 б. 

Види контролю: поточний контроль, поетапний, модульний, 

підсумковий контроль.  

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, 

есе, презентації, практика. 

6 – ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Інтегральна компетентність (ІК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування 

Подається узагальнений опис кваліфікаційного рівня, що виражає основні 

компетентнісні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності. 

Формулюється шляхом конкретизації інтегральної компетентності 

відповідного стандарту вищої освіти в контексті особливостей цієї ОП. 

Для опису інтегральної компетентності використовується характеристика 

відповідного кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій України (НРК). 

Приклади: 

1. Бакалавр – 7 рівень НРК. 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Знання Уміння Комунікація Автономність і 

відповідальність 

Концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання та 

професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень. 

Розв’язання складних 

задач і проблем у 

спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 

навчання, що 

передбачає збирання 

та інтерпретацію 

інформації (даних), 

вибір методів та 

інструментальних 

засобів, застосування 

інноваційних 

підходів. 

Донесення до 

фахівців і не 

фахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень 

та власного 

досвіду в галузі 

професійної 

діяльності. 

Управління 

комплексними 

діями або 

проєктами, 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачених 

умовах. 

Критичне осмислення 

основних теорій, 

принципів, методів і 

понять у навчанні та 

професійній 

діяльності. 

 Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію. 

Відповідальність за 

професійний 

розвиток окремих 

осіб та/або груп 

осіб. Здатність до 

подальшого 

навчання з високим 

рівнем 

автономності. 

 



 59 

2. Магістр – 8 рівень НРК 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Знання Уміння Комунікація Автономність і 

відповідальність 

Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, 

які є основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті 

дослідницької роботи. 

Критичне осмислення 

проблем у навчанні 

та/або професійній 

діяльності та на межі 

предметних галузей. 

Розв’язання складних 

задач і проблем, що 

потребує оновлення 

та інтеграції знань, 

часто в умовах 

неповної/недостатньо

ї інформації та 

суперечливих вимог. 

Провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності. 

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, а 

також знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, 

до фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до осіб, 

які навчаються. 

Використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності. 

Прийняття рішень 

у складних і 

непередбачуваних 

умовах, що 

потребує 

застосування нових 

підходів та 

прогнозування. 

Відповідальність за 

розвиток 

професійного 

знання і практик, 

оцінку 

стратегічного 

розвитку команди 

здатність до 

подальшого 

навчання, яке 

значною мірою є 

автономним та 

самостійним. 

3. Доктор філософії – 9 рівень НРК. 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Знання Уміння Комунікація Автономність і 

відповідальність 

Найбільш передові 

концептуальні та 

методологічні знання 

в галузі науково-

дослідної та/або 

професійної 

діяльності і на межі 

предметних галузей. 

Критичний аналіз, 

оцінка і синтез нових 

та складних ідей. 

Розроблення та 

реалізація проєктів, 

включаючи власні 

дослідження, які 

дають можливість 

переосмислити 

наявне та створити 

нове цілісне знання 

та/або професійну 

практику і 

розв’язання значущих 

соціальних, наукових, 

культурних, етичних 

та інших проблем. 

Спілкування в 

діалоговому 

режимі з 

широкою 

науковою 

спільнотою та 

громадськістю в 

певній галузі 

наукової та/або 

професійної 

діяльності. 

Ініціювання 

інноваційних 

комплексних 

проєктів, лідерство 

та повна 

автономність під 

час їх реалізації. 

Соціальна 

відповідальність за 

результати 

прийняття 

стратегічних 

рішень. 

Здатність 

саморозвиватися і 

самовдосконалюват

ися протягом 

життя, відповід. за 

навчання інших. 
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* далі додати розподіл ЗК, ФК та ПРН (шифрів з №) за даними характеристиками 

НРК - відповідно до визначених в ОП  нижче ЗК, ФК, ПРН 

Знання Уміння Комунікація Автономність і 

відповідальність 

ЗК 

ФК 

ЗК, 

ФК 

ЗК 

ФК 

ЗК 

ФК 

ПРН  ПРН  ПРН  ПРН  
ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ЗК) 

ЗК – універсальні компетентності, що не залежать від предметної області, але 

важливі для успішної професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях 

та для його особистісного розвитку.  

Перелік ЗК має містити 10 – 15 компетентностей з урахуванням рівня освіти. 

Визначення загальних компетентностей ґрунтується на компетентностях 

випускника (проєкт «Тюнінг»), корелюється з описом відповідного кваліфікаційного 

рівня НРК. Загальні компетентності, зазначені в Стандарті спеціальності чи 

Професійному стандарті (за наявності), подаються в освітній програмі в 

повному обсязі. За їх відсутності /або додатково подаються компетентності, 

визначені ЗВО.  

Обов’язковим є включення компетентності «Здатність застосовувати 

softskills-навички в практичних ситуаціях» в останню позицію переліку.  

К 1 Знання й розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

К 2 Здатність діяти на засадах етичних міркувань (мотивів). 

К 3 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

К 4  Здатність працювати в команді. 

К 5  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

К 6  Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

К 7  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

К 8  Здатність грамотно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

К 9  Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.  

К 10  Здатність застосовувати softskills-навички в практичних ситуаціях. 

ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ (ФК)  

ФК компетентності залежать від предметної області та є важливими для 

успішної професійної діяльності за певною спеціальністю.  

Орієнтовна кількість фахових (предметних /спеціальних) компетентностей, як 

правило, не перевищує 10–20 компетентностей з урахуванням рівня освіти. Фахові 

компетентності, зазначені в Стандарті спеціальності чи Професійному 

стандарті (за наявності), подаються в освітній програмі в повному обсязі . За 

їх відсутності/ або додатково подаються компетентності, визначені ЗВО. 

Якщо освітня програма передбачає спеціалізацію,  то мають бути наявні і 

фахові компетентності для спеціалізації.  

ФК 1 _ 

ФК 2 …. 

ФК 3 …. 

7 – ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПРН) 

ПРН 1  

ПРН 2 … 

  

ПРН повинні висвітлювати сукупність знань, умінь, навичок, набутих 

здобувачем у процесі навчання за освітньою програмою, що можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти.  

ПРН мають бути: чіткими і однозначними, дозволяючи чітко окреслити зміст 
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вимог до здобувача; діагностичними (повинні мати об’єктивні ознаки їх досяжності); 

вимірюваними (має існувати спосіб та шкала для вимірювання ПРН прямими чи 

непрямими методами, рівнів досягнення складних результатів). 

Загальна кількість ПРН становить 15 – 25 пунктів, які корелюються зі 

Стандартом вищої освіти спеціальності та Професійним стандартом (за 

наявності), переліками загальних і фахових компетентностей, освітніми 

компонентами програми. За відсутності Стандартів подаються ПРН, визначені 

ЗВО. Якщо освітня програма передбачає предметну 

спеціальність/спеціалізацію, то мають бути наявні ПРН для предметної 

спеціальності/спеціалізації.  
Якщо розробники освітньої програми вважають за доцільне класифікувати 

програмні результати навчання, то рекомендується це робити за схемою QF-EHEA 

(знання та розуміння; застосування знань та розумінь; формування суджень).  

8 – РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Кадрове 

забезпечення 

Підготовку за ОП здійснює кафедра  _________________, до складу  

яких входять ___ науково-педагогічних працівників, із них:  ___ – із 

науковими ступенями, вч. званнями,  ____ – докторів наук, 

професорів.  Освітній процес за ОП здійснюють ___ викладачів.  

____ науково-педагогічних працівників задіяно у викладанні 

дисциплін освітнього компоненту програми, мають наукові 

ступені та вчені звання за спеціальністю __________________ чи 

спорідненими   спеціальностями.   
Указують специфічні характеристики кадрового забезпечення, 

включаючи можливу участь закордонних фахівців, відповідно до  

постанови КМУ №1187 від 30.12.2015 р. «Ліцензійні умови у сфері 

вищої освіти» зі змінами, внесеними пост. КМУ № 347 від 10.05 2018 

р.  

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Наявна матеріально-технічна база повністю дозволяє 

забезпечити успішну організацію освітнього процесу за ОП  

Загальна площа аудиторного фонду факультету _____________, 

де реалізується ОП, складає __ м2.  

Забезпечення навч. приміщеннями (вказ. кількість ауд. та №):  

- - лекційних приміщень –  ___ (№__, № __, );  

- - приміщень для практичних занять – ___(№__, № __, ); 

- - спеціалізованих лабораторій (лабораторій) – ___(№__, № __, ); 

- - комп’ютерних класів – ___(№__, № __, ). 

30 % аудиторій мають мультимедійне обладнання (№ ___).  

Кількість ПК для студентів спеціальності становить – __ одиниць.  

Усі навчальні аудиторії під’єднані до мережі Інтернет та локальної 

мережі університету. 

Указуються специфічні характеристики матеріально-технічного 

забезпечення, відповідно до пост. КМУ №1187 від 30.12.2015 р. 

«Ліцензійні умови у сфері вищої освіти» зі змінами, внесеними пост. 

КМУ № 347 від 10.05 2018 р.  

Інформаційне 

та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

достатнє для забезпечення освітнього процесу за ОП. 

Усі дисципліни навчального плану ОП забезпечені: 

а) силабусами; 

б) навчально-методичними комплексами дисциплін: 

- робочими програмами навчальних дисциплін; 

- завданнями та методичними рекомендаціями до 

практичних, лабораторних робіт; 
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- завданнями для організації самостійної роботи студентів; 

- завданнями для поточного та підсумкового контролю;  

- робочими програмами практичної підготовки;  

- методичними вказівками та тематикою курсових робіт; 

- матеріалами для проведення підсумкової атестації; 

в) підручниками, навчальними та навчально-методичними 

посібниками;  

г) фаховими періодичними виданнями. 

Підтримується в актуальному стані: 

- - офіційний сайт ДДПУ – http://ddpu.edu.ua;  

- - інформаційний ресурс – офіційна сторінка факультету.  

- - діють точки доступу WiFi; 

- - упроваджена система дистанційного навчання Moodle; 

- - електронна бібліотека, електронний архів- репозиторій. 

Указуються специфічні характеристики інформаційного та 

навчально-методичного забезпечення, відповідно до постанови КМУ 

№ 1187 від 30.12.2015 р. «Ліцензійні умови у сфері вищої освіти» зі 

змінами, внесеними пост. КМУ № 347 від 10.05 2018 р. 

9 – АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Можлива: відповідно до Положення про порядок реалізації права 

на академічну мобільність у ДДПУ та за умови укладання 

двосторонніх угод між ДДПУ та закладами-партнерами України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Можлива: відповідно до Положення про порядок реалізації права 

на академічну мобільність у ДДПУ та за умови укладання 

двосторонніх угод між ДДПУ та іноземними закладами-

партнерами  

Навчання 

інозем. 

здобувачів 

ВО 

-  
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2. ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ (ОК) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«_____________»    освітнього рівня _________________  

 

2.1. Перелік освітніх компонентів ОП, кредитний розподіл та форми ПК 

 
Код н/д Компоненти освітньої 

програми (навчальні 

дисципліни, курсові проєкти 

(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Семестри 

вивчення 

1 2 3 4  

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП  

ОК 1 Назва        

ОК 2 Назва       

ОК 3 Назва       

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 75% (180 / 90 / 67,5 кредитів )  

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП  

Тут вказується  модель здійснення вибору вибіркових ОК , що пропонується на ОП, 

вказується кількість вибіркових ОК, яку має обрати здобувач із запропонованого переліку та 

схема розподілу кредитів, передбач. на кожен ВК  

Широкий вибір (без назв ОК)       

Вибір фахового компоненту  з пропонованого 

переліку 
      

Вибір блоками (всі блоки з примірним 

переліком назв ОК) 
      

Змішаний вибір (широкий вибір та блочний (з 

примірним переліком назв ОК) 
      

 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 

 

25% 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОП 

 

240 / 120 /  90 кред. 

 
2.2. ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ освітніх компонентів (ОК) 

компетентностям(ЗК/ФК) та програмним результатам навчання (ПРН)* 

 
Освітні компоненти (ОК) Компетентності (ЗК та ФК) Програмні результати 

навчання (ПРН) 

Назва (ОК1) ЗК1, ЗК2, ЗК / ФК 1, ФК 4 ПРН1, ПРН7, ПРН9, 

Назва (ОК2) ЗК2 / ФК6, ФК 5 ПРН2, ПРН8, ПРН10, 

Назва (ОК3) ЗК5 / ФК 8, ФК 10 ПРН4, ПРН5, ПРН11, 

Назва (ОК4) ЗК3 / ФК3,  ФК4 ПРН3, ПРН6, ПРН12 

 

 

*у таблиці відображається кореляція кожного освітнього компонента з 

відповідними ПРН та програмними компетентностями 
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2.3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОП 

 

Передбачає короткий опис логічної послідовності вивчення освітніх 

компонентів ОП.  

Рекомендується представляти у вигляді схеми, у якій унаочнено 

дисципліни по семестрах та показано взаємозв’язки між ними, що 

відображаються в компетентностях та програмних результатах навчання 

(див. п. 2.2.).  

Схема відображає, що ОП є структурованою в контексті загального 

часу навчання (тобто, за семестрами/роками навчання), а також змістовно 

(тобто має систему поділу ОК на змістові блоки).  

Взаємопов’язаність ОК означає, що вони підпорядковані певній логіці 

навчання і викладання. Насамперед, це стосується ОК, що є передумовами 

для вивчення інших. 

 

*Крім СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ОП рекомендується додати 

Опис логічної послідовності вивчення ОК (додати перелік змістових блоків, 

що включені до структури змісту  ОП, з відповідним розподілом між 

блоками ОК із зазначенням в  дужках семестрів вивчення ОК).  
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2.3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРІВ  

(приклад ) 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти  

Атестація випускників освітньої програми «_________» 

спеціальності ___________ освітнього рівня  _____________ 

проводиться у формі _______________________________. 

(комплексного атестаційного іспиту/ двох атестаційних 

іспитів/ захисту кваліфікаційної роботи та ін. або їх 

поєднання – з обов’язковим урахуванням вимог Стандарту 

спеціальності). 

 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  
(за наявності)  

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання 

складного завдання або проблеми, що потребує здійснення 

досліджень і характеризується комплексністю і 

невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів 

_____________________ науки.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного 

плагіату, фальсифікації, фабрикації. Кваліфікаційна робота 

має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої 

освіти, його підрозділу, або в репозиторії закладу вищої 

освіти.  

 

Вимоги до  

атестаційного 

іспиту 

Атестаційний іспит за спеціальністю_______ перевіряє 

досягнення програмних результатів навчання, визначених 

Стандартом та цією Освітньою програмою. Комплексний 

атестаційний іспит за спеціальністю _______включає 

питання з таких навчальних дисциплін: 

_________________________. 

Структура білету Комплексного атестаційний іспиту 

передбачає _________________________. 

 

 

Атестація завершується видачею документа встановленого зразка про 

присудження ступеня вищої освіти __________________ із присвоєнням 

кваліфікації _____________ (згідно з ОП).  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРОГРАМНИМ РЕЗУЛЬТАТАМ НАВЧАННЯ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «________________»7 
 

 

ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ФК 1 ФК 2 ФК 3 ФК 4 ФК 5 

ПРН 1         

ПРН 2         

…         

ПРН 10         

 

5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ «__________________»8 

 

 О
К

 1
 

О
К

 2
 

…
 

О
К

n
 

    

ЗК 1         

ЗК 2         

ЗК 3         

…         

ФК 1         

ФК 2         

ФК 3         

 

 

6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «________________»9 

 

 О
К

 1
 

О
К

 2
 

…
 

О
К

n
 

    

ПРН         

ПРН         

…         

ПРН         

 

Гарант освітньої програми ____________________ (_____________) 
 

                                         
7
 Включаються тільки обов’язкові освітні компоненти 

 
9 Включаються тільки обов’язкові освітні компоненти 
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 ДОДАТОК 2.  

 
ВИТЯГ 

з протоколу № ____ 

засідання кафедри     __________________ 

від «____» ____________ 2020 р. 

 

ПРИСУТНІ: члени кафедри (ПІБ, посада, наук.ст., вч.зв.) 

ВІДСУТНІ : ПІБ. 

ЗАПРОШЕНІ: стейкхолдери (роботодавці, фахівці-практики: ПІБ, посада, 

місце роботи/ здобувачі, випускники: ПІБ, курс, ОП, ОР, форма навч. /або спец. 

рік вип.) 

СЛУХАЛИ:  

1. а) Гаранта ОП «______»  

з обґрунтуванням актуальності та суспільної потреби ОП  

/ або зі Звітом самообстеження якості змісту та реалізації ОП (аналіз-

обгрунтування/ звіт самообстеження РГ  додається ). 

 б) Гаранта ОП/ або члена РГ з аналізом результатів моніторингу якості ОП  

та узагальненими пропозиціями (аналіз звіту по моніторингу з пропозиціями 

додається) 

2. Стейкхолдерів з відгуками-рецензіями на ОП та пропозиціями, 

спрямованими на покращення ОП: 1) П.І.Б., посада, місце роботи  

2) П.І.Б., посада, місце роботи  

3) П.І.Б., посада, місце роботи  

(рецензії, відгуки, пропозиції  додаються) 

3. Керівника групи забезпечення спеціальності з висвітленням думки членів 

групи забезпечення  та аналізом можливостей/ потреби започаткування/ оновлення/ 

модернізації/ закриття ОП. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визнати доцільним започаткування/ відхилення/ відправлення на 

доопрацювання/ закриття  ОП «____________».  

Або / Визнати необхідним за результатами моніторингу/ самообстеження  

якості ОП здійснити перегляд ОП у формі оновлення/ модернізації. 

2. Урахувати  результати моніторингу якості ОП та внести такі зміни до змісту 

підготовки здобувачів за ОП: ….. ; //  

/Або / Урахувати такі пропозиції стейкхолдерів, спрямовані на 

вдосконалення ОП : 1) 2) 3); /  

/Або/ Порушити клопотання перед вченою радою ф-ту (вченою радою 

ДДПУ) про врахування в змісті ОП таких пропозицій стейкхолдерів: …… . 

 

3. Затвердити зміст ОП (з урахуванням змін, внесених за результатами 

перегляду) та виступити з клопотанням перед вченою радою факультету щодо 

рекомендації до розгляду та затвердження ОП  на вченій раді ДДПУ. 

 

Голова засідання (завідувач кафедри) _______________    ПІБ 

Секретар                                                       _______________ ПІБ   



 69 

ДОДАТОК 3.  

 до п.7.2. Самобстеження ОП 
 

ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ ДЛЯ ЗВІТУ - САМОБСТЕЖЕННЯ  

ЯКОСТІ ЗМІСТУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇЇ ОП 

 

Відповідальним за підготовку ЗВІТУ - САМООБСТЕЖЕННЯ є  гарант 

ОП. Звіт розглядається на затверджується на кафедрі, де започатковано 

та реалізується ОП 

 

1. Проектування та цілі освітньої програми 

1) Якими є цілі ОП?  

2) У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми? 

3) Продемонструйте,  що цілі ОП відповідають місії та стратегії ЗВО.  

4) Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції яких груп заінтересованих 

сторін (стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та 

програмних результатів навчання ОП: - здобувачі вищої освіти; випускники; 

- роботодавці; академічна спільнота; інші стейкхолдери  

5) Яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають 

тенденції розвитку спеціальності та ринку праці? 

6) Яким  чином під час формулювання цілей та програмних результатів 

навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст?  

7) Яким  чином під час формулювання цілей та програмних результатів 

навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних 

програм ? 

8) Яким  чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 

стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності)?  

9) Яким  чином визначені ОП програмні результати навчання 

відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного 

кваліфікаційного рівня?  

 

2. Структура та зміст освітньої програми 

1) Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)? 

2) Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на  

формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)? 

3) Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором 

здобувачів вищої освіти? 

4) Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої 

для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є 

міждисциплінарною)?  

5) Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування 

індивідуальної освітньої траєкторії?  

6) Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на 

вибір навчальних дисциплін?  
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7) Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, 

необхідні для подальшої професійної діяльності  

8) Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами 

вищої освіти соціальних навичок (softskills) упродовж періоду навчання, які 

відповідають цілям та результатам навчання ОП  

9) Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного 

стандарту?  

10) Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих 

освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням 

здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою)?  

 

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

1) Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила 

прийому на навчання та вимоги до вступників ОП. 

2) Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників 

ураховують особливості ОП?  

3) Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів 

навчання, отриманих в інших ЗВО? Яким чином забезпечується його 

доступність для учасників освітнього процесу?  

4) Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил 

на відповідній ОП (якщо такі були)?  

5) Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується 

його доступність для учасників освітнього процесу?  

6) Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил 

на відповідній ОП (якщо такі були)?  

 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

1) Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на 

ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть 

посилання на відповідні документи. 

2) Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання 

відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень 

задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання 

відповідно до результатів опитувань?  

3) Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів 

навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи  

4) Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу 

надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, 

порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів 

5) Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під 

час реалізації ОП  
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6) Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином 

викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових 

досягнень і сучасних практик у відповідній галузі.  

7) Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у 

межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО  

 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 

доброчесність 

1) Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних 

заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти?  

2) Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних 

дисциплін ОП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів 

навчання?  

3) Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та 

критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?  

4) Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають 

вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)?  

5) Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних 

заходів? Яким чином забезпечується його доступність для учасників 

освітнього процесу?  

6) Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? 

7) Якими є процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? 

8) Наведіть приклади застосування відповідних процедур на ОП  

9) Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного 

проходження контрольних заходів? Наведіть приклади застосування 

відповідних правил на ОП  

10) Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження 

процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть 

приклади застосування відповідних правил на ОП  

11) Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання 

академічної доброчесності?  

12) Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти 

протидії порушенням академічної доброчесності?  

13) Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів 

вищої освіти ОП? Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної 

доброчесності? 

14) Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти 

відповідної ОП  

 

6. Людські ресурси 

1) Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується 

необхідний рівень їх професіоналізму?  

2) Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає 

роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу 
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3) Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає 

до аудиторних занять на ОП професіоналів-практиків, експертів 

галузі, представників роботодавців  

4) Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів 

ОП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння  

5) Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності  

 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

1) Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси 

(бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-

методичне забезпечення ОП забезпечують досягнення визначених ОП цілей 

та програмних результатів навчання?  

2) Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, 

дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які 

заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та 

інтересів?  

3) Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища 

для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне 

здоров’я) 

4) Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти?  

5) Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією підтримкою 

відповідно до результатів опитувань?  

6) Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту 

особами з особливими освітніми потребами? Наведіть конкретні приклади 

створення таких умов на ОП (якщо такі були)  

7) Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання 

конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 

дискримінацією та корупцією)?  

8) Яким чином забезпечується доступність політики та процедур 

врегулювання для учасників освітнього процесу? Якою є практика їх 

застосування під час реалізації ОП?  

 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

1) Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, 

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть 

посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі 

Інтернет 

2) Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? 

Які зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим 

вони були обґрунтовані?  

3) Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі 

вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших 

процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час 

перегляду ОП  
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4) Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах 

внутрішнього забезпечення якості ОП  

5) Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці 

безпосередньо або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 

перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості  

6) Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного 

шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП  

7) Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені 

у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її 

реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці 

недоліки?  

8) Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої 

освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження 

та пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були 

ураховані під час удосконалення цієї ОП?  

 9) Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені 

до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП?  

10) Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними 

підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього 

забезпечення якості освіти  

 

9. Прозорість і публічність 

1) Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників 

освітнього процесу? Яким чином забезпечується їхня доступність для 

учасників освітнього процесу? 

2) Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про 

оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою 

отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 

Адреса веб-сторінки 

3) Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі 

Інтернет інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані 

результати навчання та компоненти) 

 

10. Навчання через дослідження 

1) Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає 

науковим інтересам аспірантів  

2) Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує 

повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності 

за спеціальністю та/або галуззю  

3) Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує 

повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у 

закладах вищої освіти за спеціальністю та/або галуззю  

4) Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів 

напрямам досліджень наукових керівників  
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5) Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та 

матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми можливості для 

проведення і апробації результатів наукових досліджень аспірантів  

6) Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів до 

міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні 

проекти та заходи  

7) Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, 

результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються  

8) Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій 

діяльності наукових керівників та аспірантів  

9)Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості 

здійснення наукового керівництва особами, які вчинили порушення 

академічної доброчесності  

 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП 

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?  

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років?  

Які конкретні заходи кафедра планує здійснити задля реалізації цих 

перспектив?  

 


