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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх 

програм 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторинг та 

перегляд освітніх програм у Кременчуцькому національному університеті імені 

Михайла Остроградського(далі – Положення) визначає порядок розроблення, 

затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм у Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського (далі Університет). 

1.2 Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 року № 1187 (зі змінами і доповненнями), Положенням 

про організацію освітнього процесу в КрНУ, Системою забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (внутрішньою системою 

забезпечення якості) в КрНУ, Кодексом якості КрНУ. 

1.3 Порядок розроблення освітніх програм регламентовано 

Методичними рекомендаціями щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.12.2016 р. № 

600 (зі змінами від 21.12.2017 р. №1648, Довідником ЄКТС та Європейських 

стандартів і рекомендацій забезпечення якості вищої освіти), наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254 «Про унесення 

змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». 

 

2. УМОВИ ФОРМУВАННЯ РОБОЧИХ ГРУП 

2.1. Розробку, впровадження та реалізацію освітніх програм і 

навчальних планів здійснюють відповідні робочі групи (проєктні групи, 

групи забезпечення спеціальностей). 

2.1.1. Проєктна група створюється з метою проведення ліцензування 

для започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

за спеціальністю, певним рівнем вищої освіти та у сфері післядипломної 

освіти для осіб з вищою освітою за відповідною спеціальністю в межах 



галузі знань.  

2.1.2. Проєктна група – група педагогічних, науково-педагогічних 

та/або наукових працівників, які відповідальні за започаткування освітньої 

діяльності за спеціальністю на певному рівні вищої освіти та у сфері 

післядипломної освіти для осіб з вищою освітою і відповідають 

кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами. Проєктна 

група затверджується наказом по Університету. 

2.1.3. Робоча група освітньої програми (далі – Робоча група) 

створюється з метою впровадження нової освітньої програми в межах 

ліцензованої спеціальності на певному рівні вищої освіти та у сфері 

післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.  

2.1.4. Робоча група – група науково-педагогічних та/або наукових 

працівників, які відповідальні за впровадження нової освітньої програми в 

межах ліцензованої спеціальності на певному рівні вищої освіти та у сфері 

післядипломної освіти для осіб з вищою освітою і відповідають 

кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами, а також  

залучені представники роботодавців та здобувачів вищої освіти. 

2.1.5. Проєктна (Робоча) група повинна складатися з науково-

педагогічних або наукових працівників, які працюють в Університеті за 

основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності і не входять (входили) до жодної Проєктної (Робочої) групи 

Університету або іншого закладу вищої освіти у поточному семестрі 

(окрім Проєктної групи з цієї ж спеціальності в Університеті). 

2.1.6. Керівником Проєктної (Робочої) групи призначається один з її 

членів, який має науковий ступінь і стаж науково-педагогічної та/або 

наукової роботи не менш як десять  років для освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії і ступеня магістра та п’ять років для освітніх ступенів 

бакалавра і молодшого бакалавра. Керівник Проєктної (Робочої) групи не 

може в поточному навчальному році одночасно керувати іншими 

Проєктними (Робочими) групами. 

2.2. Основні функції: 

- розробка профілю освітньої програми (опис мети програми, 

характеристик програми, програмних результатів навчання, переліку 

компетентностей здобувачів вищої освіти тощо); 

- розробка навчального плану та інших нормативних документів, які 

організаційно супроводжують процес підготовки здобувачів вищої освіти 

за відповідною освітньої програмою; 

- проведення аналізу матеріально-технічного й інформаційного 

забезпечення освітньої програми необхідними ресурсами (підручники, 

навчальні посібники, довідкова література, фахові періодичні видання, 

електронні видання; 

- проведення аналізу актуальності освітньої програми, її оновлення з 

урахуванням пропозицій стейкхолдерів; 

- підготовка та проходження процедури зовнішнього оцінювання 

освітньої програми (акредитація, ліцензування); 



- внесення пропозицій на розгляд вченої ради Університету щодо 

затвердження або оновлення освітньої програми, навчального плану за 

відповідним рівнем вищої освіти, спеціальністю (спеціалізацією); 

- розміщення інформації про освітню програму (проєкту освітньої 

програми) на офіційному сайті Університету. 

2.3. До проєкту освітньої програми надаються рецензії-відгуки зовнішніх 

стейкхолдерів. 

2.4. Перегляд та оновлення освітніх програм проєктними групами 

відбувається з урахуванням періоду акредитації освітньої програми, вимог 

державних стандартів освіти, професійних стандартів, висновків та 

пропозицій роботодавців при оцінці актуальності освітньої програми, її 

цілей, програмних результатів, компетентностей, а також з урахуванням 

Концепції розвитку Університету, але не рідше за 1 раз на рік. 

2.5. Рішення щодо затвердження відповідних змін в описі освітньої 

програми та навчальному плані приймається Вченою радою Університету. 

2.6. Внесені коригування, за необхідності, оформлюються окремим 

додатком до освітньої програми. 

 

3. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ Й ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 

3.1. Освітні програми розробляються з урахуванням загальних 

рекомендацій МОН України (обсяг кредитів ЄКТС, перелік компетентностей, 

програмні результати, форми атестації здобувачів вищої освіти, вимоги до 

наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти), вимог 

професійних стандартів (за наявності), рекомендацій стейкхолдерів, потреб 

ринку праці. За відсутності стандарту вищої освіти проєкт Освітньої 

програми розробляється на основі проєкту стандарту і підлягає перегляду 

після його затвердження. 

3.2. Нормативна тривалість навчання за Освітніми програмами 

визначається в академічних роках. Для рівнів вищої освіти навчальне 

навантаження здобувача вищої освіти денної форми, як правило, складає 60 

кредитів ЄКТС у розрахунку на один академічний рік.  

3.3. Мовою викладання та оцінювання за Освітніми програмами в 

Університеті є державна мова. Освітні програми, створені з метою навчання 

іноземних громадян та осіб без громадянства, які здобувають вищу освіту за 

кошти фізичних (юридичних) осіб, можуть передбачати викладання та 

оцінювання англійською мовою, іншими мовами Європейського союзу тощо. 

В такому випадку освітня програма передбачає вивчення державної мови як 

окремої навчальної дисципліни. 

Використання іноземних мов за спільними програмами з іноземними 

закладами вищої освіти здійснюється відповідно до законодавства. 

3.4. Опис Освітньої програми включає: 

- профіль Освітньої програми (загальна інформація, мета програми, 

характеристика програми, придатність випускників до працевлаштування та 



подальшого навчання, викладання та оцінювання, програмні компетентності, 

ресурсне забезпечення реалізації програми, академічна мобільність); 

- перелік компонент Освітньої програми; 

- структурно-логічну схему Освітньої програми; 

- форму атестації здобувачів вищої освіти; 

- матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам 

Освітньої програми. Додатком до Освітньої програми є навчальний план, 

який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, 

послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та 

їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового 

контролю. 

3.5. Освітні програми Університету орієнтовані на здобувача вищої 

освіти, створюють умови з формування індивідуальних траєкторій навчання 

та спрямовані на розширення можливостей особи щодо працевлаштування і 

до подальшого навчання з вищим рівнем автономності. 

Освітні програми повинні проєктуватись у спосіб, що сприяв би розвитку 

певного набору компетентностей, які вважаються корисними та потрібними 

для академічної, професійної та/або професійно-технічної сфери, своєчасно 

адаптуватися до вимог ринку праці та до професійних потреб осіб, що 

навчаються. 

3.6. Безпосереднє керівництво Освітньою програмою за рівнями вищої 

освіти здійснює гарант Освітньої програми.  

Гарант освітньої програми – це науково-педагогічний або науковий 

працівник, який/яка працює за основним місцем роботи, несе 

відповідальність за якість освітньої програми, має науковий ступінь та/або 

вчене звання за відповідною чи спорідненою до освітньої програми 

спеціальністю, або належний досвід роботи в галузі. Призначення, права та 

обов'язки гаранта освітньої програми відносяться до автономії закладу вищої 

освіти. Цей працівник/працівниця може виступати гарантом лише однієї 

освітньої програми. Гарант освітньої програми може працювати на 

відповідній кафедрі або в будь-якому іншому університетському підрозділі. 

Призначення гарантів Освітніх програм здійснюється наказом ректора 

Університету. 

3.7. Відповідальність за високий професійний рівень науково-

педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які беруть участь у 

забезпеченні Освітніх програм, наявність необхідних інформаційних 

ресурсів, спеціалізованого обладнання і приміщень, релевантність, 

об’єктивність і відкритість процесів оцінювання навчальних досягнень осіб, 

які навчаються, за відповідність процедур оцінювання спеціальності і рівню 

кваліфікації покладається на Університет. 

Випускові кафедри як основний та базовий структурний підрозділ несуть 

повну відповідальність за реалізацію Освітніх програм, у яких вони задіяні. 

3.8. Відкриття Освітніх програм:  

3.8.1. Освітні програми Університету відкриваються за ліцензованими 

спеціальностями з метою забезпечення потреб держави (суспільства) у 



висококваліфікованих фахівцях, а громадян України - в освітніх послугах 

гарантованої якості, виконання замовлення ринку праці та регуляторних 

органів (у тому числі за прямими угодами), забезпечення професійної 

успішності випускників, зростання ролі Університету у наданні освітніх 

послуг на міжнародному рівні (у тому числі шляхом розширення участі у 

міжнародних програмах академічної мобільності). 

3.8.2. Розроблення проєкту Освітньої програми можуть ініціювати 

кафедри або підрозділи Університету, а також окремі штатні науково-

педагогічні працівники. Для розроблення проєкту програми ініціатори 

формують робочу групу, мінімальні вимоги до кадрового складу якої 

визначаються Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 

закладів освіти і чинними документами, які регламентують питання 

акредитації Освітніх програм. 

3.8.3. Відкриття освітніх програм складається з таких етапів: 

- обґрунтування необхідності відкриття Освітньої програми 

(формування пояснювальної записки); 

- попереднє погодження  науково-методичною (навчально-методичною, 

методичною) комісією (радою) структурного підрозділу; 

- розроблення проєкту опису Освітньої програми та проєкту навчального 

плану; 

- експертиза проєктних матеріалів (пояснювальної записки, опису 

Освітньої програми та проєкту навчального плану): внутрішня оцінка на 

рівні структурного підрозділу, зовнішня фахова експертиза і внутрішня 

оцінка на рівні Університету; 

- затвердження проєкту Освітньої програми. 

У внутрішній оцінці на рівні Університету беруть участь навчальний відділ 

(для Освітніх програм за рівнем доктора філософії та доктора наук - відділ 

аспірантури і докторантури), планово-фінансовий відділ Університету. 

Надання консультативно-технічної допомоги науково-методичним комісіям 

факультетів (інститутів) покладається на навчальний відділ Університету, а 

кафедрам і групам забезпечення – на науково-методичні комісії факультетів 

(Інститутів). 

3.8.4. Прийняття рішення щодо відкриття та закриття будь-якої 

Освітньої програми в Університеті здійснюється за таких умов: 

1) дотримання принципу прозорості; 

2) проведення консультацій усіх зацікавлених сторін (усі учасники 

освітнього процесу); 

3) оцінка необхідного методичного, кадрового і матеріального 

забезпечення; 

4) здійснення оцінки ризиків та оцінки економічної доцільності; 

5) рекомендації потенційних роботодавців; 

6) проведення зовнішньої експертизи; 

7) забезпечення відкритого розгляду Освітньої програми (проєкту 

Освітньої програми) і результатів оцінок та експертиз. 

3.8.5. Рішення про відкриття або закриття Освітньої програми 



ухвалюється Вченою радою Університету з урахуванням результатів 

проведених оцінок та експертиз. 

Право прийняття рішення щодо відкриття або закриття Освітньої програми 

не може бути делеговане структурним підрозділам. 

3.8.6. Затвердження освітніх програм проводиться за наказом по 

Університету. 

3.9. Під час розробки освітньої програми повинні бути забезпечені 

збалансованість, раціональне призначення кредитів, повнота 

документального, кадрового й інформаційного забезпечення освітньої 

програми, здатність здобувачів опанувати окремі навчальні дисципліни 

(освітні компоненти), програму навчання відповідно до періоду навчання, 

Ліцензійних умов. 

3.10. Освітня програма є офіційним документом Університету або 

відокремленого структурного підрозділу. З метою набуття статусу освітня 

програма підлягає обов’язковій процедурі обговорення, затвердження, 

введення у дію відповідно до наказу по Університету. 

3.11. Основні організаційні етапи мають наступну послідовність: 

- підготовка проєкту наказу про призначення гаранта освітньої програми; 

- формування складу робочої групи для розроблення освітньої програми; 

- робоча група формує пропозиції щодо мети освітньої програми, її 

назви, характеристики освітньої програми, узгоджує пропозиції щодо 

програмних компетенцій із стейкхолдерами (рецензії-відгуки); 

- гарант освітньої програми надає розроблений проєкт освітньої 

програми на обговорення випусковій кафедрі; 

- колектив випускової кафедри надає пропозиції до проєкту освітньої 

програми з урахуванням особливостей фахової підготовки, рекомендацій 

стейкхолдерів; 

- випускова кафедра з урахуванням усіх пропозицій надає рекомендації 

щодо розгляду проєкту освітньої програми на вченій раді факультету; 

- вчена рада факультету розглядає пропозиції випускової кафедри 

щодо розробленого проєкту освітньої програми з урахуванням пропозицій 

стейкхолдерів; 

- проєкт освітньої програми оприлюднюється з метою громадського 

обговорення щонайменше місяць на офіційному сайті Університету; 

- проєкт освітньої програми надається на розгляд вченої ради 

Університету й затверджується наказом ректора про введення у дію 

відповідної освітньої програми. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ Й ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 

4.1 Моніторинг Освітніх програм здійснюється на локальному і 

загальноуніверситетському рівнях.  

4.1.1 Локальний моніторинг здійснюється, як правило, членами групи 

забезпечення програми за участі профільних кафедр із залученням 



представників органів студентського самоврядування, представників 

роботодавців та здобувачів вищої освіти. Відповідальність за організацію і 

проведення локального моніторингу Освітньої програми покладається на її 

гаранта. Результати локального моніторингу не менш як один раз рік 

обговорюються на науково- методичній (навчально-методичній, методичній) 

комісії (раді) і на вченій раді відповідного структурного підрозділу. Звіти з 

локального моніторингу узагальнюються й подаються до навчального відділу 

Університету. 

4.1.2 Організація і здійснення загальноуніверситетського моніторингу, метою 

якого є узагальнення та поширення кращих практик в межах Університету, 

своєчасне виявлення негативних тенденцій, допомога у формуванні 

самозвітів для акредитації програм та формування фактологічної бази для 

інституційної акредитації, покладається на навчальний відділ Університету, 

який готує аналітичні матеріали для науково-методичної ради і вченої ради 

Університету за звітами щодо локального моніторингу. 

4.1.3 Необхідною складовою локального і загальноуніверситетського 

моніторингу є опитування здобувачів вищої освіти, випускників, фахівці з 

виробництв і потенційних роботодавців щодо якості Освітньої програми, її 

компонентів, організації і забезпечення освітнього процесу викладацьким 

складом. 

4.2. Внесення змін до Освітніх програм і прийняття рішення щодо їхнього 

припинення здійснюються із дотриманням тих самих умов і у тому самому 

порядку, що і затвердження. 

4.3. Діючу освітню програму переглядають за потребою й оновлюють з 

урахуванням підвищення якості надання освітніх послуг. 

Основні організаційні етапи мають наступну послідовність: 

- гарант освітньої програми, науково-педагогічний працівник, який 

задіяний у реалізації програми, надає пропозиції до робочої групи з 

урахуванням пропозицій стейкхолдерів; 

- робоча група розглядає пропозиції й надає узагальнені результати групі 

забезпечення;  

- група забезпечення надає пропозицій щодо оновлення освітніх 

програм та їхнього затвердження на вченій раді факультету; 

- проєкт оновленої освітньої програми оприлюднюється з метою 

громадського обговорення протягом місяця на офіційному сайті 

Університету; 

- проєкт оновленої освітньої програми надається на розгляд вченої ради 

Університету й затверджується наказом ректора. 

 


