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1. Загальнi положення

1.1. Положення розроблено вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про вищу
ocBiTy>>, Лiцензiйних умов провадження освiтньоi дiяльностi, затверджених
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30 грудня 2015 р. Ns 1187 в

редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 10 травня 2018 р. JФ 347.
Положення про акредитацiю ocBiTHix програм, за якими здiйснюеться
пiдготовка здобувачiв вищоТ освiти, затвердженого накuвом MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи вiд 1 l липня 2019 р. JФ 977, Стандартiв i рекомендацiй
щодо забезпечення якостi в СвропеЙському просторi вищоi освiти 2015 р.

1.2. Положення визначае порядок розробки, затвердження, монiторингу,
перегляду, оновлення та закриття ocBiTHix програм на першому, другому та
ТРеТЬОМУ рiвнях вищоi освiти Харкiвського нацiонального унiверситету
мiського господарства iMeHi О. М. Бекетова (далi - Унiверситету).

1.3. Освiтня (освiтньо-професiйна, ocBiTHbo-HayкoBa чи освiтньо-творча)
ПроГрама - система ocBiTHix компонентiв на вiдповiдному piBHi вищоi освiти в
МеЖах спецiальностi, що визначае вимоги до рiвня освiти осiб, якi можуть
роЗПочати навчання за цiею програмою, перелiк навчЕlJIьних дисциплiн i
логiчну послiдовнiсть ik вивчення, кiлькiсть кредитiв СКТС, необхiдних для
ВиКОнання цiеi про|рами, а також очiкуванi результати навчання
(компетентностi), якими повинен оволодiти здобувач вiдповiдного ступеня
вищоi освiти.

Гарант освiтньоi програми науково-педагогiчний або науковий
працiвник, визначениЙ за накЕвом керiвника закладу вищоТ освiти
вiдповiдальним за реалiзацiю цiеi ocBiTHboi програми.

|.4. Розробка i запровадження ocBiTHix програм в Унiверситетi
грунтуеться на таких положеннях:

- полiтика внутрiшнього забезпечення якостi Унiверситету передбачае
послlдовне дотримання визначених процедур;

- цiлi про|рами вiдповiдають Micii та стратегii Унiверситету;
- мають визначенi очiкуванi результати навчання;
- використовують зовнiшню експертизу;
- враховують сучаснi тенденцii розвитку суспiльства, виробництва та

науки у вiдповiднiй галузi;
- уможливлюють поступовий прогрес здобувачiв вищоi освiти;
- визначають очiкуване навантаження здобувачiв вищоТ освiти;
- пiдлягають офiцiйному процесу затвердження.
1.5. Змiст освiтньоi програми с незмiнним протягом усього TepMiHy

НаВЧання здобувача вищоi освiти за цiею про|рамою, KpiM випадкiв наведених
у п. 4.4.

1.6. Освiтня програма затверджуеться Вченою радою Унiверситету,
набУвае чинностi за нак€вом ректора та оприлюднюеться на офiцiйному сайтi.
Елементи ocBiTHboi програми (вимоги до вступу, результати навчання тощо) е
складовими додатку до диплому.



1,.7. OcBiTHi програми розробляються та переглядаються робочою
групою з числа членiв групи забезпечення спецiальностi на чолi з гарантом
ocBiTHboi програми.

Структура ocBiTHboT програми .

2.1 Освiтня про|рама скJIадаеться з таких елементiв:
- передмова (iнформацiя про розробникiв та рецензентiв ocBiTHboT

програми);
профiль ocBiTHboi програми (загальна iнформацiя, мета i

характеристика ocBiTHboi програми, придатнiсть випускникiв до
працевлаштування та под€lльшого навчання, методи викладання та
оцiнювання, програмнi компетентностi, програмнi результати навчання,
ресУрсне забезпечення реалiзацii програми, можливостi академiчноi
мобiльностi);

- перелiк компонент ocBiTHboi програми та ik логiчна послiдовнiсть
(перелiк компонент ocBiTHboi програми, структурно-логiчна схема);

- форма атестацii здобувачiв вищоi освiти;
-матриця вiдповiдностi програмних компетентностеЙ компонентам

ocBiTHboi програми;
- МаТриця забезпечення програмних результатiв навчання вiдповiдними

компонентами ocBiTHboi програми.
2.2. Форма ocBiTHboi програми затверджу€ться Вченою радою

Унiверситету.

,,

2.З. Рецензii роботодавцiв е невiд'смним додатком до ocBiTHboT
програми.

3. Порядок запровадження ocBiTHboi програми

3.1. Випусковою кафедрою за освiтньою про|рамою може бути кафедра,
ЯКа Мае кадрове забезпечення вiдповiдно до вимог ЛiцензiЙних умов
ПРОВаДЖення ocBiTHboi дiяльностi та Положення про акредитацiю ocBiTHix
програм, за якими здiйснюетъся пiдготовка здобувачiв вищоi освiти.

У випадку, коли створення новоi ocBiTHboi програми передбачае кiлька
ВиПУскоВих кафедр, проводиться обговорення i погодження iнiцiативи з yciMa
зацiкавленими сторонами.

З.2. На засiданнi випусковоi кафедри, з обов'язковою присутнiстю
КеРiвника групи забезпечення спецiальностi та декану факультету, директору
НН IПК ВК (для освiтньо-наукових програм), розглядають питання щодо
ЗаПРОВаДження ocBiTHboi програми, з числа членiв групи забезпечення
спецiальностi на кафедрi обирають робочу групу.

група готуе обrрунтування актуальностi програми та
ii якiсноТ реалiзацii в Унiверситетi, пропозицii щодо гаранта та
забезпечення ocBiTHboT програми, перерозподiлу лiцензованого

Робоча
спроможностi
складу групи



обсягу та подае до Науково-методичноi ради Унiверситету разом з витягом з
протоколу засiдання кафедри щодо запровадження освiтньоi програми.

З.З. Науково-методична рада Унiверситету розглядае нову освiтню
iнiцiативу з урахуванням вимог зовнiшньоi та внутрiшньоi нормативноi бази
та, за позитивного висновку, подае до Вченоi,ради Унiверситету.

З.4. Вчена ради Унiверситету розглядае вiдповiднiсть ocBiTHboi
програми стратегii розвитку Унiверситету та приймае рiшення щодо
запровадження ocBiTHboi програми, призначення випусковоi кафедри,
Затвердження гаранта ocBiTHboi програми та перерозподiлу лiцензованого
обсягу в межах спецiальностi.

3.5. За позитивним рiшенням Вченоi ради Унiверситету, робоча група iз
ЗаJIученням представникiв роботодавцiв i здобувачiв вищоТ освiти, якi
навчаються за цiсю або спорiдненими спецiальностями розробляе освiтню
програму та подас до навчаJIьно-методичного вiддiлу.

З.6. Навчально-методичний вiддiл перевiряе наданi вiдомостi на
вiдповiднiсть стандарту вищоi освiти (за наявностi), Лiцензiйним умовам
ПроВадження освiтньоi дiяльностi, Положенню про акредитацiю ocBiTHix
ПРОГРаМ, За якими здiЙснюеться пiдготовка здобувачiв вищоi освiти, цьому
Положенню та оприлюднюе освiтню програму на офiцiйному веб-сайтi
Унiверситету з метою отримання
cTopiH.

З.7. Через мiсяць пiсля
ДооПрацьована освiтня програма надаеться роботодавцям для рецензування
сТосовно доцiльностi, актуальностi, вiдповiдностi ocBiTHboi програми вимогам
ринку працi та виробництва.

3.8. Гарант ocBiTHboi програми представляе освiтню програму на
засiданнях випусковоi кафедри, Вченоi ради факультету (iнституту НН IПК
ВК для ocBiTHix програм на третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi), Науково_
МеТоДичноi ради Унiверситету. У разi позитивного висновку освiтня програма
подаеться на затвердження до Вченоi ради Унiверситету.

3.9. Освiтня програма е пiдставою для розробки навч€шьного плану, який

зауважень та пропозицiй зацiкавлених

оприлюднення ocBiTHboi про|рами,

визначае перелiк та обсяг навч€tIIьних дисциплiн у кредитах еКТС,
послiдовнiсть вивчення дисциплiн, форми проведення навч€шъних занять та ik
обсяг, графiк навч€LгIьного процесу, форми поточного i пiдсумкового
контролю.

4. Монiторинг ocBiTHix програм

4.1. OcBiTHi програми пiдлягають реryлярному монiторингу метою якого
е ПiдтверДження, що надання ocBiTHix послуг здiйснюеться на вiдповiдному
piBHi, а також створюс сприятливе й ефективне навч€шьне середовище для
здобувачiв вищоi освiти.

4.2. Монiторинг ocBiTHix програм проводиться:
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- адмiнiстративним персон€Lпом Унiверситету в межах посадових
обов'язкiв;

- гарантом ocBiTHboi програми, групою забезпечення ocBiTHboi про|рами,
iншими науково-педагогiчними працiвниками, якi входять до складу групи
забезпечення вiдповiдноi спецiальностi.

4.3. Монiторинг ocBiTHix програм включае оцiнювання:
- змiсту програми у свiтлi ocTaHHix дослiджень у данiй галузi знань та

змiн потреб суспiльства;
- навч€L[ьного навантаження, досягнень та успiшностi здобувачiв вищоi

освiти;
- ефективностi процедур оцiнювання здобувачiв вищоi освiти;
- очiкувань, потреб i задоволення здобувачiв вищоi освiти стосовно

програми;
- навч€lJIьного середовища i послуг з пiдтримки здобувачiв вищоi освiти.
4.4. Монiторинг кадрового, матерi€Lпьно-технiчного та iнформацiйного

забезпечення проводиться Навчально-методичним вiддiлом на ocHoBi
вiдомостей про самооцiнювання освiтньоi програми, наданих гарантом
ocBiTHboT програми.

4.5. Результати монiторингу доводяться до вiдома гарантiв ocBiTHix
про|рам, завiдувачiв випускових кафедр, деканiв факультетiв, директора
iнституту НН IПК ВК (лля освiтньо-наукових програм).

5. Перегляд та оновлення ocBiTHix програм

5.1. Перiодичний перегляд ocBiTHix програм здiйснюеться щорiчно у
BepecHi на пiдставi результатiв монiторингу, опитувань таlабо iнших форп,t
отримання зворотного зв'язку вiд здобувачiв вищоi освiти, роботодавцiв,
випускникiв та науково-педагогiчних працiвникiв.

5.2. Перегляд ocBiTHboT програми здiйснюеться робочою групою iз
з€Lлученням:

- здобувачiв вищоi освiти за цiею освiтньою програмою;
- роботодавцiв, якi беруть участь у ocBiTHboMy процесi таlабо

забезпечують виробничу практику;
- випускникiв освiтньоi програми (за нмвнiстю).
5.З. В результатi перегляду ocBiTHboT програми складаеться мотивований

висновок щодо розвитку ocBiTHboi програми та, за необхiдностi, змiни до
ocBiTHboi програми i навчального плану, якi гарант ocBiTHboi програми
щорiчно до 10 жовтня представляс на засiданнi випусковоi кафедри.
Схвалений висновок подаеться керiвнику групи забезпечення спецiальностi.
Змiни до освiтньоi програми i навч€Lпьного плану розглядаються на Вченiй радi
факультету за участю керiвника групи забезпечення спецiальностi.

5.4. Пiдставою для внесення змiн до ocBiTHboi програми е:

- змiст ocBiTHix компонентiв не сприяе досягненню заявлених в освiтнiй
програмi програмних результатiв i формуванню необхiдних компетентностей;



- РекОМендацii за результатами зовнiшнього оцiнювання забезпечення
ЯКОСтi, Зокрема зауваження та пропозицii, сформульованi пiд час попереднiх
аКРеДИтацiЙ даноi ocBiTHboi програми або iнших ocBiTHix програм
Унiверситету;

- врахування змiн на ринку працi та в потребах фахiвцiв даноi
спецiальностi, а також нових досягнень науки в предметнiй областi;

- ВРаХУВаННЯ ПОЗицiТ здобувачiв вищоi освiти, викладачiв, роботодавцiв,
НаУКОВО-педагогiчних працiвникiв щодо досягнення програмних результатiв
НаВЧаННя i формування заг€шьних i професiйних компетентностей в процесi
опанування ocBiTHboi програми;

- отримання пропозицiй та зауважень вiд роботодавцiв тощо.
5.5. Керiвник групи забезпечення спецiальностi щорiчно, до 1 листопада

ПРеДСТаВЛяС на засiданнi Науково-методичноi ради мотивованиЙ висновок
ЩОДО РОЗВиТку ocBiTHix програм спецiальностi за yciMa рiвнями та змiни до
ocBiTHix програм i навча_гtьних планiв (за наявностi).

5.6. Науково-методична рада Унiверситету приймае рiшення, з

УРаХУВаННяМ реЗУльтатiв перевiрки Навча-гlьно-методичним вiддiлом наданих
Матерiалiв, та подае змiни до ocBiTHix програм i навчальних планiв до Вченоi
ради Унiверситету.

5.7. Змiни до ocBiTHix програм i навчальних планiв затверджуються
ВЧеною радою Унiверситету та, за наказом ректора, набувають чинностi з
нового навч€Lпьного року.

б. Порядок закриття ocBiTHboi програми

6.1. ПiДставою для розгляду питання про припинення провадження
ocBiTHboi дiяльностi за вiдповiдною освiтньою програмою може бути:

- вiдмова в акредитацii ocBiTHboi програми Нацiональним агентством
забезпечення якостi вищоi освiти;

- обЦрунтоване рiшення засiдання випусковоi кафедри, погоджене з
деканом факультету (директором НН IПК ВК для ocBiTHix програм на
ТРеТЬОМУ (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi) та керiвником групи забезпеченнrI
спецiальностi;

- клопотання навч€шьно-методичного вiддiлу за результатами
МОНiТОРингУ, внутрiшнього аудиту дотримання вимог внутрiшньоi та
ЗОВНiШньоi нормативноi бази, аналiзу динамiки контингенту студентiв тощо.

6.2. НаУКоВо-Методична рада Унiверситету розглядае матерiали щодо
закриття освiтньоi програми та подае ik до Вченоi ради Унiверситету.

6.З. Припинення провадження ocBiTHboi дiяльностi за вiдповiдною
ОСвiтньою програмою здiЙснюсться за рiшенням Вченоi ради Унiверситету.
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Погоджено:
Перший

Г-rГ) ( Г.В-ефадник

Q/tlC---
Голова Студентського сенату .l олова Uтудентського сенату .,t4' А,В, троцай

Провiдн 
"й у{Йконсульт,/Z_ С. п. Щовбiй(--//

Затверджено Вченою радою ХНУМГ iM. О.М. Бекетова
Протокол J\Гs r' вtд 2z r'1 dz/9 р.
Секретар ВченоТ ради
ХНУМГiм. О.М.^Бекетова VT--- Д.В. Тугай
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