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1.9. Структура освітньої програми 
повинна бути така:  
– титульна сторінка;  
– лист погодження ОП;  
– передмова;  
– профіль ОП;  
– перелік компонентів ОП;  
– структурно-логічна схема послідовності 

вивчення компонентів ОП;  
– опис форм атестації здобувачів вищої освіти;  
– матриця забезпечення програмних 

результатів навчання відповідними 
компонентами ОП;  

– матриця відповідності програмних компе-
тентностей навчальним компонентам ОП.  

1.9. Структура освітньої програми повинна бути така:  
– титульна сторінка;  
– лист погодження ОП;  
– передмова;  
– профіль ОП;  
– перелік компонентів ОП;  
– структурно-логічна схема послідовності вивчення компонентів ОП;  
– опис форм атестації здобувачів вищої освіти;  
– матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 

ОП;  
– матриця відповідності програмних компетентностей навчальним компонентам ОП.  

Форму освітньої програми наведено у Додатку 1 цього Положення 

2.11. Основні етапи розроблення та 
затвердження ОП:  

– розроблення проєкту ОП робочою 
(проєктною) групою;  

– розгляд проєкту ОП на засіданні 
навчально-методичної комісії 
навчального підрозділу;  

– розгляд проєкту ОП вченою радою 
факультету та затвердження нею 
рецензентів (провідних вчених та 
представників працедавців);  

2.11. Основні етапи розроблення та затвердження ОП:  
– розроблення проєкту/проєкту змін ОП робочою (проєктною) групою;  
– розгляд проєкту/проєкту змін ОП на засіданні навчально-методичної комісії 

навчального підрозділу та надання рекомендації щодо винесення проєкту/проєкту змін 
ОП на громадське обговорення;  

– оприлюдненя проєкту/проєкту змін ОП на сайті Університету у розділі «Громадське 
обговорення». Тривалість обговорення – не менше 30 календарних днів; 

– узагальнення проєктною (робочою) групою результатів обговорення проєкту/проєкту 
змін ОП;  

– розгляд проєкту/проєкту змін ОП вченою радою факультету та затвердження нею 
рецензентів (провідних вчених та представників працедавців);  



– зовнішнє рецензування проєкту ОП;  
– схвалення проєкту ОП Науково-

методичною радою Університету;  
– затвердження проєкту ОП Вченою радою 

Університету. 
 

– зовнішнє рецензування проєкту/проєкту змін ОП;  
– схвалення проєкту/проєкту змін ОП Науково-методичною радою Університету та 

надання рекомендації щодо розгляду питання із затвердження освітньої програми/ змін 
до ОП на засіданні вченої ради Університету;  

– затвердження проєкту/проєкту змін ОП Вченою радою Університету. 
– оприлюднення освітньої програми на сайті Університету у розділі «Опис освітніх 

програм» та на сторінках факультетів. 
 2.12. Для розгляду проєкту/проєкту змін ОП Науково-методичною радою Університету: 

2.12.1. Гарант освітньої програми надсилає секретареві науково-методичної ради 
Університету заявку на розгляд, проєкт/проєкт змін ОП і комплект супровідних 
документів не пізніше ніж за 20 днів до чергового засідання. 
2.12.2 Розпорядженням Голови науково-методичної ради створюється робоча група з 
розгляду проєкту/проєкту змін ОП у складі п’яти осіб, яка визначає можливість надання 
рекомендації щодо розгляду питання із затвердження освітньої програми/змін до ОП на 
засіданні вченої ради Університету. 
2.12.3. До складу робочої групи входять один із заступників голови науково-методичної 
ради Університету, керівник центру забезпечення якості освіти, голова навчально-
методичної комісії відповідного факультету, два члени ради – представники спорідненої 
спеціальності/галузі. За необхідності до складу групи можуть залучатися науково-
педагогічні працівники/здобувачі вищої освіти Університету, які є експертами 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 
2.12.3. Робоча група розглядає надані документи, перевіряє: 
- відповідність місії та стратегії Університету; 
- врахування пропозицій і потреб внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів; 
- відповідність змістового наповнення, програмних компетентностей і результатів 
навчання Національній рамці кваліфікацій, затвердженим стандартам вищої освіти;  
- забезпечення можливості вільного вибору навчальних дисциплін; 
- забезпечення формування програмних компетентностей і досягнення програмних 
результатів навчання за рахунок обов’язкових освітніх компонентів; 
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- наявність достатньої практичної підготовки здобувачів вищої освіти, яка дозволяє 
набути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності. 
2.12.4. Робоча група упродовж 10 днів вивчає надані документи, проводить співбесіду з 
гарантом освітньої програми, у разі необхідності може затребувати додаткові документи, 
зокрема протоколи засідань проєктної (робочої) групи, протоколи зустрічей із зовнішніми 
стейхолдерами, протоколи засідань навчально-методичної комісії, вченої ради факультету, 
рецензії зовнішніх експертів, результати анкетувань здобувачів вищої освіти, навчальні 
програми дисциплін, робочі програми навчальних дисциплін тощо. 
2.12.5. За підсумками розгляду проєкту/ проєкту змін ОП формує протокол, в якому 
зазначаються виявлені недоліки, зауваження, пропозиції щодо їх усунення. Протокол 
надсилається гаранту ОП для ознайомлення та виправлення суттєвих недоліків та 
зауважень. Гарант має внести до ОП відповідні зміни та повідомити про це робочу групу.  
2.12.6. На засіданні науково-методичної ради Університету керівник робочої групи 
доповідає про результати розгляду проєкту/проєкту змін ОП і надає висновок про 
можливість надання рекомендації щодо розгляду питання із затвердження освітньої 
програми/змін до ОП на засіданні вченої ради Університету. Гарант ОП має право бути 
присутнім на цьому засіданні. 
2.13. Результатом погодження (ухвали?) Науково-методичною радою Університету є 
надання рекомендації щодо розгляду питання із затвердження освітньої програми/ змін до 
ОП на засіданні вченої ради Університету. 

4.1. Метою внутрішнього моніторингу 
якості ОП є встановлення відповідності якості 
освітньої програми та освітньої діяльності за 
цією програмою критеріям, визначеним 
Положенням про акредитацію освітніх програм; 
допомогу у визначенні сильних і слабких сторін 
освітньої програми та освітньої діяльності за 
цією програмою; надання усім зацікавленим 
сторонам інформації про якість освітньої 
програми та освітньої діяльності за освітньою 

4.1. Моніторинг освітніх програм здійснюється з метою підтвердження їхньої 
актуальності з урахуванням світових тенденцій розвитку відповідної галузі знань і 
затребуваності фахівців на ринку праці; визначення сильних і слабких сторін реалізації 
освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою і на цій підставі визначення 
шляхів підвищення якості освітніх програм та забезпечення їх відповідності критеріям 
оцінювання якості освітньої програми; надання усім зацікавленим сторонам інформації 
про якість освітньої програми та освітньої діяльності за освітньою програмою. 
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програмою. 
4.2. Моніторинг освітніх програм 

здійснюється на загальноуніверситетському, 
факультетському рівнях та на рівні ОП.  
 

4.3. Моніторинг освітніх програм здійснюється на загальноуніверситетському, 
факультетському рівні та на рівні ОП.  
 

 4.4 Гарант освітньої програми та група забезпечення освітніх програм 
спеціальності відстежує:  
− змістовне наповнення ОП, його відповідність стандартам вищої освіти та професійним 

стандартам (за наявності), вимогам Національної рамки кваліфікацій;  
− забезпечення відповідності ОП критеріям оцінювання освітніх програм;  
− актуальність мети та цілей навчання ОП;  
− кадрове та матеріально-технічне забезпечення; 
− врахування інтересів стейкходдерів, залучення роботодавців до реалізації ОП.  

 4.6. Моніторинг на загальноуніверситетському рівні передбачає: 
− організацію й аналіз опитувань (анкетувань, оцінювань): здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних працівників факультету з питань організації освітнього процесу 
за ОП, якості освітньої програми;  

− організацію й аналіз опитувань випускників з питань якості освітніх програм та 
підготовленості випускників до професійної діяльності; 

− оцінку наявності й доступності робочих програм навчальних дисциплін, силабусів (за 
наявності), практик, курсових робіт тощо;  

− оцінку наявності, якості й доступності інформаційного забезпечення. 
4.6. Моніторинг ОП здійснюють з 

використанням таких методів:  
– опитування (анкетування) здобувачів 

вищої освіти, випускників та 
роботодавців щодо їх задоволеності 
ОП, її компонентами, організацією і 

4.8.Організація і проведення внутрішнього моніторингу якості освітніх програм 
здійснюється відповідно до Положення про моніторинг якості освіти в Одеському 
національному університеті імені І.І.Мечникова. Опитування здобувачів вищої освіти в 
Університеті здійснюється відповідно до Положення про організацію і проведення 
опитування здобувачів вищої освіти Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова 
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забезпеченням освітнього процесу, 
викладацьким складом;  

– аналіз результатів оцінювання 
досягнень студентів; 

– збирання, аналіз та врахування 
інформації щодо кар’єрного шляху 
випускників освітньої програми;  

– порівняння з ОП суміжних 
спеціальностей (спеціалізацій) та ОП 
інших ЗВО, зокрема, закордонних.  

 
 4.10. Питання щодо необхідності перегляду освітніх программ щорічно 

розглядаються на засіданні проєктної групи за відповідним поданням гаранта ОП на 
основі аналізу та оцінки результатів моніторингу. Результатом перегляду ОП можуть бути 
рішення про оновлення, модернізацію, закриття ОП або про відсутність потреби у змінах 
ОП. 

 4.11. Оновлення ОП виконується шляхом затвердження відповідних змін на 
наступний навчальний рік, як правило, в період з 1 вересня до 31 травня поточного року. 
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2.4.6. Основними підставами для перегляду та/або закриття Освітніх програм є: - зміни у нормативних документах, які 
регулюють питання змісту освіти за відповідним рівнем та/або спеціальністю, у тому числі введення в дію нових 
освітніх та професійних стандартів; - результати моніторингу, якщо ними встановлено: 1) невідповідність розрахованого 
навантаження реальному навантаженню студента на опанування програми в цілому та/або на вивчення навчальних 
дисциплін; 2) недостатній рівень опанування програмних результатів навчання більшістю студентів; 3) недостатню 
валідність результатів оцінювання; 4) інші факти, які свідчать про недосягнення визначених Освітньою програмою цілей 
та/або недотримання вимог стандартів забезпечення якості; - перевищення витрат на реалізацію Освітньої програми над 
плановими показниками та/або суттєве зменшення надходжень на її реалізацію, що унеможливлює її фінансування у 
повному обсязі; - результати моніторингу ринку праці, якими виявлено невідповідність Освітньої програми його 
потребам; - інші визначені законодавством України обставини. В результаті перегляду має відбуватися безперервне 
вдосконалення програм. 2.4.7. Внесення змін до Освітніх програм і прийняття рішення про їх припинення здійснюються 
із дотриманням тих самих умов і у тому самому порядку, що і затвердження. 
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