
r .. ) 

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом ректора КрНУ 

ніл 13 листопада 2020 р. N� 2 J 0-1 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ГАРАНТА ОСВІТНІХ ІІРОГРАМ 

У КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ НЛЦІОНЛЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

Основні терміни та їх визначення 

А1,·аде.нічна доГJрочес11іст11 - сукуп н ість етичних принципів визначених . . . 
законо1\.1 правил, яких повинн1 дотримуватися учасники освпньоrо п роцесу пщ 

час навчання , викладання та провадження наукової (творчо]') діяльності д11я 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 
досягнень [l]. 

А1<.."аде"111іч11а сно(юdа · - самостійність і нс1алежність учасник� в освпньоr·о 

процесу п іл чнс провалження пел;Jгоrі t1110ї. 11�1укоrю-педап)гіч1юї, наукової 
та/або і11 но�заuі й ної J1 iя J1 ьнuсr і, що з. ti і1сн юп гjся на заса,·�ах свобщtи сJюва і 
творчосл, пош11рl:ння знань та інс\юрм<:щії. проведення наукових досліджень і 
використання їх резул ьтатів реалізується з урахуванням обмежень, 

установле них законом [ L] . 
. :.J1<.рс;дшпсщія - процедура оцінювання освітньо'і про1 ·ра м и  (ОП) [І] та/або 

освітньої діяльності заклалу вищоі· освіт11 (ЗВО) за ціrю програмою 1цоцо 

відповідності стандарту п11щої освіти (СВО)· і спроможності виконати вимоги 
стан_�н1рту л1 дося гп1 в11111а11ен их у програм і резу11 ьтатів шшчання. Акредитанію 
зд1иснює Національне а�·ентство 1з ·забе·шечення якост1 вищої освпи 

(Національне агентство ) . 

Гарш1т осніптьпї прпгра.ни (ОП) -- науково-пе11аrо1·ічний 11ра1tівник 
(НПП), що працює :за основним місцем роботи, несе відповідальність 3а її 
якісл�. має науконий сту11інь та/uбu t{чснс ·та1111я ·за віщювідною чи 

спорілненою спеніш1ьністк>. або 1-тнлеж11иі1 лосві;1 роботи у гнлузі. І Іризначс1111я. 
права і� обов'язки гаранп1 ОП ншrсжать ,:ю автономії ЗRО. !Зін може бути 
п1рантом JІИІІJt: одніrї ОП і працювuти на відпові_тtній кафеr1rі або в бую,-якому 

іншому підрозділ і 380 [41. 
Група .юnез11ечею-1я п1еціи:zь1юстт' - �·рупа науково-педа�·огічних та/або 

наукових працівників, для яких заюшд вищої осв іти є основним місцем роботи 

та які мають кваліфікаuію відповідно до спсніальності, не входять (входили) до 
скла.'l.у жодної 1·руш1 забезпс11ення тако1·0 заклалу ви1но·і освіти в 11ото1нюму 

. . . . . . . . . . 
ссместr1, 1 5ІКІ н1д110вщш1ьн1 за виконання освпн1х програм за спец1альн1стю на 



певних рівнях вищої освіти, особисто беруть участь в освітньому процесі та 
відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами [2.]. 

Зацікавлені сторони ( стейкхолдери) ОП - фізичні та юридичні особи, які 
зацікавлені у реалізації конкретної ОП, тобто певною мірою залежать від неї 
та/або можуть впливати на її структуру, зміст та якість [�]. 

Ліцензування процедура визнання спроможност� ушверситету 
провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої 
освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності . 
Процедуру ліцензування забезпечує Міністерство освіти і науки України [2.]. 

Національна рамка кваліфікацій (НРК) - системний і структурований за 
компетентностями опис кваліфікаційних рівнів, затверджений Постановою 
Кабінету Міністрів України № 519 від 25.0 6 .20 20 «Про внесення змін у додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р .№134 1 » .  

Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) - система 
освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

. . . . . . . 
навчання за ц1єю програмою, перешк освпн1х компонент�в 1 лопчну 
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 
цієї програми, загальні та спеціальні компетентності, а також очікувані 
програмні результати навчання, яких повинен досягти здобувач відповідного 
ступеня вищої освіти [о]. 

Проєктна група - визначена наказом керівника закладу вищої освіти 
група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових працівників, які 

. . . . .. . . . . 
вщповщальш за започаткування осв1тньо1 д�яльност1 за спещальшстю на 
певному рівні вищої освіти і відповідають кваліфікаційним вимогам, 
визначеним Ліцензійними умовами [2_]. 

Силабус - документ, у якому роз'яснюється взаємна відповідальність 
викладача і здобувача вищої освіти та висвітлюються процедури політики і 
зміст навчального курсу, а також календар його виконання. Він має містити 

. . . . 
вим1рюван1 ц1ш, яю викладач ставить перед своєю навчальною дисципшною, 

. . . . 
анотац1ю навчального курсу, компетентност�, перешк тем, матер1али для 
читання, правила стосовно зарахування пропущених занять [.1]. 

Студентоцентрований підхід - підхід, який розглядає здобувача вищої 
освіти як суб'єкта з власними унікальними інтересами, потребами та досвідом, 
спроможного бути самост�иним і відповідальним учасником освітнього 
процесу. Цей підхід передбачає взаємоповагу між здобувачем вищої освіти і 
викладачем, реальну вибірковість навчальних дисциплін, участь здобувача 
вищої освіти у системі внутрішнього забезпечення якості ЗВО та процесах 
акредитації ОП, наявність процедур реагування на студентські скарги тощо [.1]. 

Якість вищої· освіти - відповідність умов провадження освітньої 
діяльності та результатів навчання вимогам законодавства [О] та СВО, а також 
потребам зацікавлених сторін і суспільства . 

Якість освітньої діяльності - рівень організації освітнього процесу у 
ЗВО, що відповідає СВО та/або НРК і забезпечує здобуття особами якісної 
вищої освіти та сприяє створенню нових знань. 



1 Загальна частина 

1.1 Положення про гаранта ОП (далі Гаранта) у Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського (далі - КрНУ) 
rрунтується на Законі України «Про вищу освіту» № 155 6-VII від 0 1.07.2014 
[l], «Положенні про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженому наказом Міністерства 
освіти і науки України № 9 77 від 1 1.07.2019 [J] та Статуті КрНУ [1]. 

1.2 Метою Положення є організація та упорядкування процедури 
розроблення, упровадження, реалізації та безперервного удосконалення ОП, а 

. . 
також процес1в, яю є частиною процедур сталого розвитку системи 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 
КрНУ. 

1.3 Положення містить основні терміни і детермінує статус Гаранта у 
КрНУ: повноваження, обов'язки та права у межах їх передбачених функцій. 
Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх структурних підрозділів 
КрНУ. 

2 Статус гарантів 

2.1 Гарант [1] є ідеологом з розробки та реалізації ОП, забезпечення і 
контролю якості загальної, спеціальної (фахової) та практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти. Гарант як керівник може входити до складу проєктної 
групи під час ліцензування спеціальності та акредитації ОП, а також до складу 
групи забезпечення ОП для певної спеціальності. 

2.2 Гарант ОП призначається наказом ректора КрНУ на підставі 
відповідного рішення вченої ради КрНУ за поданням керівника підрозділу 
факультету (інституту) КрНУ. 

2.3 Гарантом може бути НПП КрНУ, який відповідає таким вимогам: 
- працює за основним місцем роботи та не є Гарантом іншої ОП; 
- входить до складу групи забезпечення спеціальності, до якої належать 

відповідні ОП; 
- має науковий ступінь та/або вчене звання, кваліфікацію відповідно до 

. . 

спещальносп. 
2.4 Керівництво КрНУ всіх рівнів забезпечує дотримання та реалізацію 

прав Гаранта ОП. 

3 Функції гарантів 

3.1 Гарант організовує і координує діяльність щодо розроблення, 

упровадження, перегляду та моніторингу ОП. Метою його діяльності є 
забезпечення та контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти, які 
навчаються за відповідною ОП, керування робочою групою щодо розробки ОП, 



відповідних навчальних планів, робочих програм, силабусів та інших складових 
оп. 

З . 2  Визначає контент ОП, а також процеси, форми і процедури надання 
якісних освітніх послуг з підготовки здобувачів вищої освіти за відповідними 
оп. 

З. З Забезпечує відповідність змісту ОП стандартам вищої освіти (СВО) 
(професійним стандартам або вимогам НРК у разі відсутності СВО). 

З. 4 Здійснює системний моніторинг якості ОП та освітньої діяльності з її 
забезпечення. 

З.5 Актуалізує зміст ОП та її компонентів з урахуванням інтересів і 
пропозищи стейкхолдерів, на підставі вивчення тенденцій розвитку 
спеціальності й аналогічних вітчизняних та іноземних ОП, ринків праці у 

. . . 

секторальному, галузевому 1 регюнальному контекст� тощо. 
З. 6 Координує заходи із забезпечення відповідності ОП вимогам критеріїв 

акредитації. 
З.7 Подає дані щодо кадрового та матеріально-технічного забезпечення 

реалізації ОП у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). 
З. 8 Координує процедуру забезпечення якості документів ОП та 

наповнення віртуального навчального середовища КрНУ у частині відповідних 
оп. 

З.9 Контролює дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої 
. . . . 

д�яльносп щодо кадрового, навчально-методичного, матер1ально-техючного, 
інформаційного забезпечення ОП. 

З .1 О Проводить планові процедури внутрішнього контролю якості для 
удосконалення ОП. 

З.11 Надає пропозиції щодо поліпшення кадрового, навчально
методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення ОП. 

З.1 2  Контролює і вдосконалює практичну підготовку студентів, які 
навчаються за ОП. 

З. lЗ Готує відомості самооцінювання ОП і розміщує їх на сайті КрНУ та 
на сайті Національного агенства. 

З .14  Приймає участь у реалізації акредитаційної експертизи в частині 
д1І0чих процедурних норм. 

З.15 Особисто бере участь в освітньому процесі підготовки здобувачів за 
ОСВІТНЬОЮ програмою. 

З.16 Відповідає за реалізацію освітньої програми; якщо освітня програма 
міжкафедральна - координує роботу керівників груп забезпечення кафедр за 
ОСВІТНЬОЮ програмою. 

З.17 Розробляє вибіркову частину професійної підготовки, оформляє, 
погоджує та затверджує освітню програму, навчальний план відповідно до 
встановлених вимог; якщо освітня програма міжкафедральна - спільно з 
керівниками груп забезпечення кафедр розробляє обов'язкову частину 

освітньої програми, погоджує з керівником групи забезпечення спеціальності. 
З.18  Взаємодіє з усіма зацікавленими сторонами щодо розвитку освітніх 

програм. 



3 . 19 Організує самоанашз освітньої програми для контролю якосп 

ПІДГОТОВКИ. 
3 .2 0 Очолює робочу групу з шдготовки до акредитації освітньої 

програми. 
3 . 2 1 Складає загальний опис освітньої програми для інформаційного 

пакету, інформацію про освітню програму для документів про освіту тощо. 
3. 2 2  Щорічно, до 10 жовтня надає на засіданні кафедри мотивований 

висновок щодо розвитку освітньої програми, який разом з витягом із протоколу 
засідання кафедри подається до навчально-методичного цеmру нормативно
правового забезпечення. 

4 Права гарантів 

4. 1 Внесення пропозицій щодо формування та зміни кадрового складу 
працівників, які забезпечують освітній процес з освітніх компонент загальної, 
професійної та практичної підготовки навчального плану ОП. 

4. 2 Внесення пропозицій щодо затвердження, моніторингу, перегляду або 
оновлення ОП і навчального плану для відповідного рівня вищої освіти та 

. . 
спещальност1. 

4. 3 Моніторинг якості ОП та освітньої діяльності, в тому числі на підставі 
пропозицій усіх зацікавлених сторін. 

4. 4 Участь у визначенні умов реалізації ОП, розробці навчальних планів, 
силабусів, програм практик та інших документів ОП. 

4. 5 Участь у засіданнях екзаменаційних комісій з атестації здобувачів 
вищої освіти, які навчаються за відповідною ОП спеціальності. 

4. 6 Участь у засіданнях вчених рад інститутів і факультетів КрНУ, 
робочих груп, груп забезпечення спеціальності на яких розглядаються питання, 
що стосуються або можуть вплинути на реалізацію ОП. 

4. 7 Внесення пропозицій щодо заохочення працівників, які зад�яю до 
реалізації відповідної ОП. 

4. 9 Своєчасне отримання інформації стосовно реалізації ОП. 

5 Обов'язки гаранта 

5. 1 Особиста відповідальність за забезпечення якості ОП та освітньої 

діяльності у КрНУ. 
5. 2 Дотримання норм етичної поведінки, академічної доброчесності та 

запобігання виникненню конфліктних ситуацій на всіх етапах реалізації ОП. 
5. 3 Відповідальність за інформацію, викладену на сайтах КрНУ та 

Національного агентства, а також за своєчасне розміщення інформації щодо 

вдосконалення ОП. 
5. 4 Захист інтересів КрНУ з питань, пов'язаних з акредитацією ОП під 

час роботи з представниками уповноваженного органу. 
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