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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх
програм в Вінницькому національному аграрному університеті (даліПоложення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» від
05.09.2017 № 2145-VIII (стаття 44. Акредитація освітньої програми) , «Про
вищу освіту» (стаття 10. Стандарти вищої освіти, стаття 25. Акредитація
освітньої програми) та Положення про акредитацію освітніх програм, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (наказ Міністерства освіти і
науки України від 11 липня 2019 року № 977).
1.2. Освітня програма використовується під час :
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за
спеціальністю;
– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і
практик;
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
− формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту
індивідуальних завдань;
− атестації майбутніх фахівців.
1.3. Основні терміни Положення та їх визначення:
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
цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх
вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а
також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен
оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.
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.
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.
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 – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти.
Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи
провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої
освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.
Результати навчання – 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.
Гарант освітньої програми – науково-педагогічний або науковий
працівник, який/яка несе відповідальність за її якість, 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.
2. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
2.1. Спрямованість освітніх програм. В рамках однієї спеціальності
Університетом можуть реалізуватися декілька освітніх програм (далі – ОП) за
різними спеціалізаціями. Профільна спрямованість, обумовлена істотними
особливостями предметної сфери програми, переліком програмних
компетентностей, програмними результатами чи переліком освітніх
компонентів є підставою для розробки окремої ОП.
2.2. Навчання за ОП проводиться за денною та/або заочною формами.
При організації різних форм навчання структура, обсяг, зміст і результати ОП
за певним рівнем вищої освіти не повинні відрізнятися між собою.
2.3. Прийняття або зміна стандарту освітньої діяльності є підставою для
розроблення нової ОП або перегляду існуючої.
2.4. Кожна ОП має гаранта освітньої програми.
2.5. Стандарти вищої освіти встановлюють такі вимоги до освітньої
програми:
– 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).
2.1. ОП складається з (додаток 1):

титульного листа, листа погоджень, авторів програми;

передмови;

профілю освітньої програми;

переліку компонентів освітньої програми;



структурно-логічної схеми послідовності вивчення компонентів

ОП;


форми атестації здобувачів вищої освіти;

матриці відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньої програми;

матриці
забезпечення програмних результатів навчання
компонентами освітньої програми.
2.2. Зміст ОП:
2.2.1. У передмові ОП зазначають її відповідність існуючим стандартам,
вказують перелік зацікавлених сторін, за участю яких розроблена ОП
(працедавці, адміністративні та науково-педагогічні працівники Університету,
науковці НААН України та інших наукових установ, студенти тощо), зовнішніх
рецензентів, склад робочої групи, гаранта ОП, відомості щодо обговорення та
схвалення ОП на Вченій раді університету, інформацію про затвердження ОП.
2.2.2. Профіль ОП відображає основні її риси та найсуттєвішу
інформацію про неї, визначає предметну галузь, до якої вона належить,
специфічні особливості, що відрізняють ОП від інших подібних програм.
Профілю ОП містить загальну інформацію, мету ОП, характеристику ОП, а
також інформацію щодо: придатності випускника до працевлаштування та
подальшого навчання; викладання та оцінювання; програмних компетентностей
(інтегральних, загальних та фахових); програмних результатів навчання (знань,
умінь, здатностей до комунікацій, самостійної діяльності, відповідальності);
ресурсного забезпечення реалізації програми та академічної мобільності.
2.2.3. Перелік компонентів ОП – назви обов’язкових і вибіркових
компонентів ОП з їхніми кодами, обсягами в кредитах та формами
підсумкового контролю у розрізі циклів загальної і професійної підготовки.
2.2.4. Структурно-логічна схема послідовності вивчення компонентів ОП
– схематичне відображення логічної послідовності вивчення навчальних
дисциплін та інших компонентів ОП.
2.2.5. Інформація щодо форм атестації – форми підсумкової атестації
здобувачів вищої освіти за результатами виконання ОП (випусковий екзамен
та/або захист кваліфікаційної роботи).
2.2.6. Матриця
забезпечення програмних результатів
навчання
відповідними компонентами ОП та матриця відповідності програмних
компетентностей навчальним компонентам визначають взаємозв’язок
програмних результатів навчання, програмних компетентностей та компонентів
ОП.
3. ОБСЯГИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ
3.1. Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне
виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньонаукової) або наукової програми, що є підставою для присудження
відповідного ступеня вищої освіти, а саме:

– бакалавр;
– магістр;
– доктор філософії;
– доктор наук.
3.2. Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні
вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті
успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми,
обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
3.3. Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні
вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті
успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
3.4. Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь,
що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.
Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою
закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного виконання
здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного
захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
3.5. Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою
на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і
передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і
впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних
досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання
важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне
або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.
3.4. Обсяг освітньої програми підготовки складає:
– бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів
ЄКТС;
– бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста – 180 кредитів ЄКТС;
– магістра за освітньо-професійною програмою підготовки – 90 кредитів
ЄКТС;
– магістра з ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи на основі повної
загальної середньої освіти – 360 кредитів ЄКТС;
- за спеціальностями 051 - економіка, 133 - галузеве машинобудування, 212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза, 204 - технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва – 50 кредитів ЄКТС;
- за спеціальністю 071 - облік і оподаткування, 201 - агрономія, 132 матеріалознавство, 181 - харчові технології – 45 кредитів ЄКТС.
3.5. Тривалість навчання за освітніми програмами підготовки складає:
– бакалаврів:

за денною формою навчання − 3 роки 10 місяців, за скороченою
програмою – 2 роки 10 місяців;

за заочною формою навчання − може перевищувати термін навчання
за денною формою не більш як на 25 %;
– магістрів:

за денною формою навчання за освітньо-професійною програмою – 1

рік 6 місяців;

за заочною формою навчання − може перевищувати термін навчання
за денною формою не більш як на 25 %;

магістра з ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи – 6 років;
– докторів філософії – 4 роки;
– докторів наук – 2 роки.
3.6. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, навантаження
одного навчального року за денною формою навчання – 60 кредитів ЄКТС.

4.

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОСВІТНІХ
ПРОГРАМ

4.1. Розроблення освітньої програми. Нова ОП розробляється на основі
стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти з урахуванням вимог
професійних стандартів у відповідній професійній області
(за наявності
останніх).
Розроблення нової ОП містить такі етапи:
- формування проектної групи та призначення гаранта освітньої
програми;
- аналіз актуальності ОП та оцінювання достатності наявних ресурсів;
- визначення профілю ОП;
- визначення освітнього змісту ОП та розроблення навчального плану;
- розроблення системи оцінювання якості ОП з метою її удосконалення.
4.2. Формування проектної групи та призначення гаранта освітньої
програми. Нова ОП розробляється за ініціативою керівництва Університету,
факультету чи ініціативної групи з числа НПП.
Розробці нової ОП передує порівняльний аналіз її ініціаторів аналогічних
спрямувань, що діють в провідних зарубіжних і вітчизняних ЗВО − їх
тривалості, переліку навчальних дисциплін, рівня викладання та ін.
Розроблення, моніторинг та перегляд кожної ОП здійснюється
проектними групами.
Проектні групи формуються окремо за кожною ОП на період її
розроблення, моніторингу, перегляду, проведення процедур зовнішнього
оцінювання (ліцензування, акредитація), само оцінювання або інших
необхідних процедур.
Склад проектної групи ОП затверджується наказом ректора Університету
за поданням декана відповідного факультету на підставі пропозицій випускової
кафедри.
При цьому має бути дотримана ліцензійна умова щодо наявності у складі
проектної групи:
– для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти − трьох осіб, що
мають науковий ступінь та/або вчене звання;
– для другого (магістерського) рівня вищої освіти − трьох осіб, що мають
науковий ступінь та вчене звання, із них − один доктор наук або професор.

Одна й та ж сама особа може бути членом декількох проектних груп.
З метою забезпечення участі в розробці, моніторингу та перегляду ОП
зацікавлених сторін рекомендується включати до складу проектної групи їх
представників (роботодавців, органів студентського самоврядування,
професіоналів тощо) або залучати до діяльності проектної групи в інших
формах.
Керівником проектної 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 освітнього ступеня бакалавра. Керівник
проектної групи не може в поточному навчальному році одночасно керувати
іншими проектними групами, за винятком керівництва проектними групами
за різними рівнями вищої освіти в межах однієї спеціальності в даному
закладі вищої освіти.
Проектні групи виконують такі завдання:
- обирають вид ОП;
- встановлюють актуальність ОП;
- формують профіль програми;
- визначають форми навчання та організації освітнього процесу;
- визначають освітні компоненти;
- розробляють навчальний план та інші нормативні документи, що
організаційно супроводжують процес підготовки здобувачів вищої освіти за
відповідною ОП;
- дають завдання випусковим та іншим кафедрам Університету на
розроблення навчально-методичного забезпечення ОП;
- здійснюють аналіз відповідності ОП Ліцензійним умовам;
- узагальнюють пропозиції та формують рекомендації з вдосконалення
існуючої ОП;
- беруть участь у моніторингу ОП (узагальнюють пропозиції та
рекомендації, здійснюють самооцінювання) та періодичному перегляду ОП;
- спільно з навчально-науковим центром та відділом медіа та
інформаційних ресурсів забезпечують висвітлення та оновлення ОП на
офіційному сайті університету.
Координацію діяльності усіх проектних груп Університету здійснює
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.
4.3. Аналіз актуальності ОП та оцінювання достатності наявних
ресурсів. Аналіз актуальності ОП полягає у встановлені суспільної потреби в
ОП, її потенціалі шляхом консультацій із зацікавленими сторонами
(здобувачами вищої освіти, випускниками Університету, роботодавцями,
науковою спільнотою, професіоналами тощо), з’ясуванні виконання основних
умов її запровадження.
Проектна група 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.

Для забезпечення постійного зв’язку з зацікавленими сторонами
Університетом можуть як дорадчий орган формуватися академічні (експертні)
ради за відповідними спеціальностями, до яких можуть входити представники
зацікавлених сторін.
Проектна група, виходячи з прогнозованої структури ОП, з врахуванням
Ліцензійних умов, за результатами консультацій з структурними підрозділами
Університету здійснює попередню загальну оцінку достатності наявних
ресурсів (кадрових, фінансових, організаційних тощо) для її реалізації та
потреби залучення зовнішніх ресурсів.
4.4. Визначення профілю ОП. Профіль програми складається проектною
групою як короткий документ, створений для представлення в усталеній формі
загальної інформації про ОП.
Визначення профілю полягає у визначенні мети ОП (до двох речень),
загальних та фахових програмних компетентностей, які повинні бути досягнуті
в результаті навчання, кінцевих (програмних) результатів навчання з
урахуванням положень Національної рамки кваліфікацій, вимог стандартів
вищої освіти та встановлення необхідного обсягу ОП у кредитах ЄКТС.
При формулюванні програмних компетентностей та результатів навчання
слід забезпечити активну роль представників ринку праці в процесі формування
компетентнісного опису моделі майбутнього фахівця.
Програмні компетентності (описані за видами: інтегральні, загальні,
спеціальні) – загалом
від 10 до 15 найважливіших компетентностей,
визначають специфіку ОП. Компетентності випускника відображають погляд
роботодавця (замовника) на освітню та професійну підготовку потенційного
працівника.
Основою для формулювання програмних компетентностей ОП є перелік
компетентностей стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю. Цей
перелік може бути доповнений декількома (не більше 2-3) компетентностями,
що визначаються специфікою потреб регіонального або секторального ринку
праці (цільовий запит роботодавців).
Інтегральні та загальні компетентності визначені Національною рамкою
кваліфікацій і описані за кваліфікаційними рівнями (6 – бакалаврський, 7 –
магістерський).
Загальні компетентності наведено в переліку проекту Tuning.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності, як правило, поділяють на
три види (в предметній області):
– знання й розуміння,
– когнітивні уміння та навички,
– практичні навички.
Програмні результати навчання – узгоджений набір 15-25 тверджень, які
зазначають, що здобувач вищої освіти має знати, розуміти та бути здатним
виконувати після успішного завершення навчання за ОП.
При формулюванні програмних результатів навчання рекомендується
враховувати міжнародні зразки (формулювання), наприклад, розроблені в
проекті Тюнінг.

Набір програмних результатів навчання є однаковим для всіх здобувачів
вищої освіти за ОП певного рівня. Перелік програмних результатів навчання
має корелюватися з визначеним переліком загальних і спеціальних (фахових,
предметних) компетентностей.
Результати навчання мають відповідати таким критеріям:
- корисність – мають сприйматися як такі, що відповідають рівню вищої
освіти та вимогам/очікуванням громадянського суспільства та держави,
релевантність відповідним програмним компетентностям;
- конкретність – забезпечувати достатній рівень деталізації, бути чіткими
і однозначними, написаними зрозумілою мовою, дозволяючи чітко окреслити
зміст вимог до здобувача вищої освіти;
- стандартизованість – визначати стандартні вимоги, яким повинен
відповідати здобувач вищої освіти;
- відповідність – відповідати кваліфікаційним вимогам, бути
взаємозв’язаними із освітніми рівнями та кваліфікаційними рівнями
Національної рамки кваліфікацій (далі − НРК);
- об’єктивність – сформульованими нейтрально, уникаючи зайвої
амбітності та суб’єктивності;
- досяжність – реалістичними, з погляду часу та ресурсів, необхідних для
їх досягнення;
- діагностичність – повинні мати об’єктивні ознаки їх досягнення чи
недосягнення та визначати вимоги до присудження кредитів ЄКТС;
- вимірюваність – має існувати спосіб та шкала для вимірювання ступеня
досягнення результату прямими або непрямими методами.
Порядок формулювання результатів навчання (додаток 2):
- визначити, якій сфері (спеціальній чи загальній, предметній області,
особливі навички тощо) та кваліфікаційному рівню НРК має відповідати
результат навчання;
- зазначити тип результату навчання (знання, навички, здатності, інші
компетентності);
- визначити активне дієслово відповідного рівня;
- зазначити предмет вивчення або предмет дії (іменник, що слідує за
дієсловом);
- за необхідності навести умови/обмеження, за яких слід демонструвати
результат навчання;
- перевірити результат навчання відповідності вище зазначеним
критеріям та визначити засіб оцінювання його досягнення.
При розробленні програмних результатів навчання варто врахувати, що:
- результати навчання характеризують те, що здобувач вищої освіти
повинен продемонструвати після успішного завершення освітньої програми
(демонстрація знань, умінь, здатності виконувати тощо);
- повний набір програмних результатів навчання виражає характерні
особливості ОП; якщо серед них є результати, характерні також і для інших
ОП, їх доцільно виділити окремо.

Формулюванню програмних результатів супроводжує вироблення чітких
критеріїв оцінювання сформульованого результату.
Кореляція результатів навчання програмним компетентностям
перевіряється
за
допомогою
матриці
відповідності
програмних
компетентностей програмним результатам навчання за ОП.
4.5. Визначення змісту ОП та розроблення навчального плану.
Визначення змісту освітньої програми охоплює такі етапи:
1) складання переліку освітніх компонентів ОП:
- вирішення питання щодо використання модульної системи в освітній
програмі;
- визначення компетентностей та формулювання результатів навчання
для кожного модуля; визначення підходів до викладання, навчання та
оцінювання; перевірка охоплення
ключових загальних та предметноспеціалізованих компетентностей.
2) обрання освітніх технологій і розроблення навчального плану;
3) розроблення програм навчальних дисциплін.
На підставі програмних компетентностей та програмних результатів
навчання проектна група:
- визначає загальний бюджет часу – обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для
досягнення зазначених результатів, який необхідно розподілити;
- здійснює структурування результатів навчання (модулів або навчальних
дисциплін, інших складових навчального курсу, практик, дослідницьких
проектів, лабораторних робіт та інших відповідних навчальних заходів) та
розподіляє кредити ЄКТС, необхідні для досягнення зазначених результатів.
Визначення компетентностей та формулювання результатів навчання для
кожного модуля (освітнього компоненту). Виходячи з програмних
компетентностей та програмних результатів навчання, проектна група має
сформулювати результати навчання, які повинні бути досягнуті в межах
кожного модуля (освітнього компонента).
Обрання освітніх технологій та розроблення навчального плану.
Внесення проектною групою узгоджених результатів навчання до освітньої
програми та відповідних навчальних дисциплін – до навчальних планів
підготовки фахівців є обов’язковим. Відповідно до профілю освітньої програми
та переліку її освітніх компонентів проектна група розробляє навчальний план
ОП.
При проектуванні кадрового забезпечення ОП проектна група має
узгодити свої пропозиції щодо складу НПП для викладання дисциплін,
внесених у проект навчального плану, з кафедрами, на яких працюють такі
НПП.
4.6. Розроблення системи оцінювання якості освітньої програми з
метою її удосконалення
За якість освітньої програми відповідальність несуть проектна група, а
також НПП, які її реалізують. З метою контролю за якістю освітніх програм та
їх вдосконалення проводяться зовнішні (акредитація) та внутрішні процедури
оцінювання та визнання якості ОП.

Для всіх ОП рекомендується регулярно проводити оцінку підготовки
фахівців і затребуваних компетентностей (результатів навчання) з точки зору
роботодавців, а також затребуваних результатів навчання з точки зору
випускників. Процедурою такої оцінки є опитування роботодавців та
випускників (анкетування, інтерв'ювання, соціологічне дослідження тощо).
Основними процедурами внутрішньої оцінки якості ОП є
самооцінювання освітньої програми.
Залежно від цілей проведення само оцінювання визначаються процедури і
терміни його проведення.
Відділ моніторингу якості освітнього процесу та контролю академічної
доброчесності ініціює опитування стейкхолдерів.
Результати звіту з проведення внутрішніх процедур з оцінювання якості
ОП обговорюються на засіданнях науково-методичних комісій, Вчених рад та
ректоратах.

ПОТОЧНИЙ МОНІТОРИНГ, ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ТА
ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
5.1. Порядок реалізації освітньої програми. Порядок реалізації освітньої
програми визначається Положенням про організацію освітнього процесу
Університету. Для планування освітнього процесу на кожний навчальний рік
деканатом факультету, разом із випусковою кафедрою (-ми) складається
робочий навчальний план за кожною ОП. У робочому навчальному плані
обумовлюються щорічні особливості організації освітнього процесу для кожної
ОП та зміст варіативної частини (блоку дисциплін за вільним вибором
здобувачів вищої освіти).
5.2. Моніторинг освітньої програми. Моніторинг освітньої програми
здійснюється з метою визначення, чи є призначення кредитів, означені
результати навчання та розраховане навчальне навантаження досяжними,
реалістичними та адекватними. Моніторинг здійснюється, як правило,
проектною групою. До здійснення моніторингу можуть долучатися експерти:
НПП, професіонали-практики, здобувачі вищої освіти. Суттєвим елементом для
перевірки та перегляду призначення кредитів є зворотний зв’язок із
зацікавленими сторонами. Проектна група має інформувати здобувачів вищої
освіти і НПП про мету моніторингу та спосіб його здійснення, щоб забезпечити
точність та високий відсоток наданих відповідей.
Моніторинг може проводитися у різний спосіб – анкетування,
опитування, інтерв’ювання (у тому числі здобувачів вищої освіти та
випускників з метою аналізу їх власного досвіду), моніторинг досягнутих
результатів, оцінювання ОП на відповідність критеріям забезпечення якості
освітніх програм тощо. Мають бути використані також дані про час завершення
та результати оцінювання програм та їх компонентів.
Для формулювання висновку за результатами моніторингу освітньої
програми використовується дворівнева шкала:
5.

- висока якість – освітня програма має високий рівень досягнення
результатів;
- неналежна якість – освітня програма має серйозні недоліки.
5.3. Основні критерії забезпечення якості освітніх програм. Вимоги до
освітньої програми та результатів навчання:
- реалізується відповідно до плану розвитку та Статуту Університету;
- сприяє виконанню місії та досягнення цілей Університету;
- враховує потреби ринку праці та цільової групи (вступники, батьки,
роботодавці);
- орієнтована на конкретну професію;
- назва узгоджується із змістом;
- методи і форми навчання, у т.ч. обсяги самостійної роботи здобувачів
вищої освіти та виробничої практики, сприяють досягненню цілей освітньої
програми;
- цілі і результати навчання за освітньою програмою мають бути
сформульовані таким чином, щоб слугувати основою для оцінювання знань і
навичок випускників, які навчалися за цією програмою;
- цілі і результати навчання за освітньою програмою мають бути
адекватними і порівнюваними з результатами навчання відповідного рівня
вищої освіти;
- цілі і результати навчання за освітньою програмою мають відповідати
вимогам і тенденціям законодавства, що регулює відповідну професійну сферу;
- при існуванні професійного стандарту, цілі та результати навчання
мають враховувати необхідність набуття та застосування знань і навичок,
зазначених у стандарті;
- практична підготовка (практики), що необхідна для досягнення
результатів навчання, має забезпечувати набуття і застосування здобувачами
вищої освіти ефективних методів роботи;
- організація проведення практик має бути чітко регламентована, вимоги
для її успішного завершення визначені;
- здобувачам вищої освіти має бути надана інструкція щодо проходження
практик та відповідне керівництво у робочому середовищі.
5.4. Розвиток освітньої програми та вимоги до НПП, які її реалізують.
Вимоги до розвитку освітньої програми та НПП, які її реалізують:
- розвиток є безперервним процесом;
- до розвитку залучені здобувачі вищої освіти і роботодавці;
- НПП, які реалізують освітню програму, ознайомлені з її цілями та своєї
ролі у їх досягненні;
- для усунення недоліків складається та реалізується відповідний план
дій;
- система зворотного зв'язку (за участю здобувачів вищої освіти,
випускників, роботодавців, викладачів) є ефективною, а її результати
прикладними;
- кваліфікація НПП, які реалізують освітню програму, відповідає
вимогам, встановленим законодавством;

- НПП, які реалізують освітню програму, мають відповідний рівень
викладацької компетентності;
- НПП, які реалізують освітню програму, беруть участь у наукових
дослідженнях і розробках;
- НПП, які реалізують освітню програму, співпрацюють із зацікавленими
особами поза межами Університету;
- система розвитку персоналу є ефективною: НПП, які реалізують
освітню програму, мають можливості для самовдосконалення та саморозвитку,
розширення профілю (підвищення кваліфікації), проводяться регулярні
анкетування та/або застосовуються інші методи розвитку персоналу;
- запрошені НПП (у тому числі із закордонних закладів вищої освіти)
залучені до викладання у межах освітніх програм;
- НПП, які реалізують освітню програму, регулярно використовують у
подальшому свої знання та навички поза Університетом та беруть участь у
конференціях;
- кількість штатних НПП визначається на основі їх обов'язків, обсягів
викладання і кількості здобувачів вищої освіти та є цілком достатньою для
досягнення цілей і результатів навчання;
- склад НПП, які реалізують освітню програму, за віком і відсоток
молодих НПП забезпечує стійкість викладання в Університеті;
- вимоги для вступу на навчання здобувачів вищої освіти базуються на
якостях, необхідних для досягнення результатів навчання;
- система консультування здобувачів вищої освіти (щодо навчання,
кар'єри тощо) є ефективною;
- оцінка результатів навчання включає в себе зворотний зв'язок
здобувачів вищої освіти, який підтримує їх розвиток;
- здобувачі вищої освіти беруть участь у програмах міжнародної
мобільності;
- відсоток здобувачів вищої освіти, які беруть участь у студентській
мобільності є стійким або зростає;
- здобувачі вищої освіти залучені у процес прийняття рішень на різних
інституційних рівнях;
Навчальне середовище Університету:
- включає всі приміщення, що необхідні для проведення навчання
(аудиторії, тренінгові аудиторії, лабораторії, кімнати для самостійної роботи та
відпочинку здобувачів вищої освіти тощо);
- має достатній потенціал, враховуючи кількісний склад здобувачів вищої
освіти;
- обладнано відповідно до сучасних вимог (відео-проектори, Інтернет
тощо).
5.5. Перегляд освітніх програм. Перегляд освітніх програм з метою їх
удосконалення здійснюється у формах оновлення або модернізації. Освітня
програма може щорічно оновлюватися в частині усіх компонентів, крім місії
(цілей) і програмних навчальних результатів.

Модернізація освітньої програми має на меті більш значну зміну в її
змісті та умовах реалізації, ніж при плановому оновленні, і може стосуватися
також мети (місії), програмних навчальних результатів. Зміна виду освітньої
програми також відноситься до удосконалення.
Модернізація ОП може проводитися з:
- ініціативи керівництва Університету / факультету у разі незадовільних
висновків про її якість в результаті само обстеження або аналізу динаміки
набору здобувачів вищої освіти;
- ініціативи гаранта освітньої програми та / або академічної ради за
відсутності набору вступників на навчання;
- ініціативи проектної групи з метою врахування змін, що відбулися в
науковому професійному полі, в яких реалізується ОП, а також змін ринку
освітніх послуг або ринку праці;
- ініціатива стейкхолдерів освітнього процесу;
- наявності висновків про недостатньо високу якість за результатами
різних процедур оцінки якості ОП;.
Бажано залучення до модернізації освітніх програм представників
роботодавців, зовнішніх відносно ОП експертів (як з професійної спільноти
Університету, так і незалежних). Модернізована освітня програма разом з
обґрунтуванням внесених до неї змін має пройти затвердження в
установленому порядку.
Повторне затвердження освітніх програм відбувається з ініціативи
проектної групи або факультету, що реалізує ОП, у разі її значного оновлення.
Значним вважається оновлення складу ОП (складу дисциплін, практик та їх
обсягу в кредитах ЄКТС) більше, ніж на 50 %.

Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено рішенням Вченої ради Вінницького
національного аграрного університету
(протокол № __ від « ____________ __»_______ 20__р.)
Освітня програма вводиться в дію з _______ 20__ р.
Ректор ___________________ /В.А. Мазур/
(наказ № ___від «__» ________________ 20__ р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«_________________________________»
назва ОПП/ОНП

_______________________рівня вищої освіти
Першого/другого

за спеціальністю ____ _______________
код

назва

галузі знань ____ _____________
шифр

назва

Кваліфікація: ___________________

назва кваліфікації

Вінниця – 20__

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
освітньо-професійної програми
Рівень вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність
Освітня кваліфікація

Першого/другого
шифр назва
код назва
назва кваліфікації

РОЗРОБЛЕНО І СХВАЛЕНО
Кафедрою _____________________
______________________________
Протокол №
від «____» ___________ 20__ р.
Зав. кафедри
_______________ П.І.П.

ПОГОДЖЕНО
Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи
______________ І.В. Гунько
підпис

підпис

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-методичною комісією
університету
Протокол №
від «___» _____________ 20__ р.
Голова НМК університету
_________________ П.І.П.
підпис

Декан факультету ________________
________________________________
__________________ П.І.П.
підпис

«____» ______________ 20__ р.

ПЕРЕДМОВА
Розроблено проектною групою у складі:
1.

...

2.

...

3.
...
Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів (за наявності):
1.
2.
3.
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1.

Профіль
освітньої
_________________

програми

зі
код

спеціальності

______

назва

1 - Загальна інформація
Повна назва вищого
навчального закладу та
структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою Вказується ступінь вищої освіти та повна назва кваліфікації мовою
оригіналу
оригіналу, які присуджуються на основі успішного завершення
даної освітньої програми
Якщо за результатами успішного виконання ОП ЗВО має право
присвоювати професійну(і) кваліфікацію(ї), то подається її назва
(перелік назв) та вказуються процедури їх присвоєння.
Офіційна назва освітньої
програми
Тип диплому та обсяг
Тип диплому – одиничний, подвійний, спільний
освітньої програми
Обсяг вказується в кредитах ЄКТС та роках.
Приклад:
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання
1,5 роки
Подається інформація про акредитацію ОП, у т.ч. іноземну чи
Наявність акредитації
міжнародну. Вказується:
- назва організації, яка надала акредитацію даній програмі;
- країна, де ця організація розташована;
- період акредитації
Приклад:
Цикл/рівень
НРК України – 7 рівень, FQ -ЕНЕА - другий цикл,
ЕQF-LLL – 7 рівень
Вимоги щодо попередньої освіти. За необхідності вказується, що
Передумови
обмежує перехід на дану ОП.
Приклад:
Наявність ступеня бакалавра
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
Вказується термін дії освітньої програми до її наступного планового
програми
оновлення. Цей термін не може перевищувати періоду акредитації.
Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в
Інтернет-адреса
Інформаційному пакеті/Каталозі курсів закладу вищої освіти.
постійного розміщення
опису освітньої програми
2 - Мета освітньої програми
Чітке та коротке формулювання (в одному - двох реченнях)
3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область
(галузь знань,
спеціальність,
спеціалізація
(за наявності))
Орієнтація освітньої
програми

Основний фокус
освітньої програми та
спеціалізації
Особливості програми

Зауваження:
Якщо ОП є мульти- чи міждисциплінарною, то вказується – перелік
її основних компонент, а також орієнтовний обсяг кожної
компоненти у % від загального обсягу ОП.
Якщо ОП є спеціалізованою (формальна спеціалізація в рамках
спеціальності із відображенням цього в документі про вищу освіту),
то вона повинна бути зареєстрована в НАЗЯВО.
Освітньо-професійна (для молодшого бакалавра, бакалавра,
магістра); Освітньо-наукова (магістра, доктора філософії)
Відповідно до МСКО освітньо-професійна та освітньо-наукова
програма може мати академічну або прикладну орієнтацію Доцільно
коротко охарактеризувати наукову орієнтацію та професійні
(спеціалізаційні) акценти
Загальна/спеціальна освіта в галузі/предметній області/ спеціальності
Ключові слова
Наприклад: обов’язковий семестр міжнародної мобільності;
реалізується англійською мовою; вимагає спеціальної практики
тощо.
Також можуть вказуватися узгодженість даної ОП із програмами
інших країн, експериментальний характер ОП та інші особливості,
які надає Закон України “Про вищу освіту” в контексті академічної
автономії

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Коротко вказуються види економічної діяльності, професійні назви
Придатність до
робіт (за ДКП)
працевлаштування
Можливості професійної сертифікації
Подальше навчання
Вказуються можливості для продовження навчання на вищому рівні.
5 - Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Коротко (до 3-х рядків) описуються основні підходи, методи та
технології, які використовуються в даній програмі. Наприклад:
студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемноорієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику тощо.
Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації,
Оцінювання
проектна робота тощо.
6 – Програмні компетентності
Формулюється шляхом конкретизації інтегральної компетентності
Інтегральна
відповідного стандарту вищої освіти в контексті особливостей даної
компетентність
освітньої програми.
Рекомендується за необхідності із врахуванням особливостей
Загальні
конкретної освітньої програми вибирати (додаткові до визначених
компетентності (ЗК)
стандартом) компетентності із переліку загальних компетентностей
проекту Тюнінг.
Виділяються:
- компетентності, визначені стандартом вищої освіти спеціальності
та, за наявності, в професійному стандарті,
- компетентності, визначені вищим навчальним закладом
Передбачається, що в стандарті вищої освіти буде визначено 8-12
загальних компетентностей, які в основному вибираються з переліку
проекту Тюнінг.

Фахові компетентності Корелює з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК, назви
компетентностей формулюються із врахуванням категорій
спеціальності (ФК)
компетентностей НРК: знання, уміння, комунікація, автономія і
відповідальність. Рекомендуються використовувати міжнародні
зразки (проєкт Тюнінг, стандарти QAA тощо)
Виділяються:
компетентності, визначені стандартом вищої освіти спеціальності
та, за наявності, в професійному стандарті,
- компетентності, визначені ЗВО.
Якщо освітня програма передбачає наявність декількох
неформальних спеціалізацій, то програмні компетентності доцільно
формулювати для кожної спеціалізації зокрема. Передбачається, що
в стандарті вищої освіти буде визначено 15-18 фахових
(спеціальних) компетентностей
7 - Програмні результати навчання
Виділяються:
- програмні результати навчання, визначені стандартом вищої
освіти спеціальності (стандарт визначає нормативний зміст
підготовки – 15–20 узагальнених результатів навчання, які
корелюються з програмними компетентностями) та, за наявності,
професійним стандартом.
- програмні результати навчання, визначені вищим навчальним
закладом (як правило, не більше 5).
Програмні результати навчання формулюються в активній формі із
урахуванням різних рівнів складності у когнітивній сфері
(таксономія Блума), а також у афективній та психомоторній сферах.
Якщо вищий навчальний заклад вважає за доцільне класифікувати
програмні результати навчання, то рекомендується це робити за
наступною схемою (як в Додатку до диплому):
Знання та розуміння, Застосування знань та розумінь.
Формування суджень.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Вказуються
специфічні характеристики кадрового забезпечення,
Ресурснезабезпечення
забезпечення реалЬації
програми
Кадрове
включаючи можливу участь закордонних фахівців.
Вказуються специфічні характеристики матеріально-технічного
Матеріально-технічне
забезпечення
забезпечення
Вказуються специфічні характеристики інформаційного та
Інформаційне та
навчально-методичного забезпечення
навчально-методичне
забезпечення
9 - Академічна мобільність
Національна кредитна Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну мобільність,
про подвійне дипломування тощо
мобільність
Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну академічну
Міжнародна кредитна
мобільність (Еразмус+ К1), про подвійне дипломування, про
мобільність
тривалі міжнародні проекти, які передбачають включене навчання
студентів тощо
Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних громадян.
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх
логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОП *
Код н/д

1

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна
робота)
2
Обов’язкові компоненти ОП

Кількість
кредитів
3

Форма
підсумкового
контролю
4

ОК1.
ОК 2.
ОКЗ.
…
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП 1
Вибірковий блок 1 (за наявності)
ВБ 1.1.
ВБ 1.2.
ВБ 1.3.
Вибірковий блок 2 (за наявності)
ВБ 2.1.
ВБ 2.2.
ВБ 2.3.
…
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

2.2. Структурно-логічна схема
Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми.
Рекомендується представляти у вигляді графіка.

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Подається інформація про види (форми) підсумкової атестації та документи, які
отримує випускник на основі її успішного проходження.
Приклад:
Атестація випускників освітньої програми спеціальності код _________ назва
* Згідно із Законом України “Про вищу освіту” студенти мають право на “вибір навчальних дисциплін у межах,
передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25
відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного
рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за
погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу".
ЗВО самостійно визначають механізми реалізації права студентів на вибір навчальних дисциплін. Вибіркові
дисципліни можуть формуватися у блоки, тоді студент вибирає блок дисциплін, після чого усі дисципліни блоку стають
обов'язковими для вивчення. Рекомендується використовувати як блочні форми вибору, так і повністю вільний вибір
дисциплін студентами.

проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з _________________ за
спеціалізацією _______________ .
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

ЗК1
ЗК2
ЗКЗ
…
ФК 1
ФК 2
ФКЗ

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

ВБ m

…

ВБ 2

ВБ 1

ОК n

…

ОК 2

ОК 1

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми

•

•
•

•
•
•

•
•
•

ОК n

ВБ 1

ВБ 2

•

•

•

•

•

•

•

•

ПРН 2

•

•

•

•

•

•

•

•

…

•

•

ПРН к

•

Гарант освітньої програми

…

ВБ m

ОК 2

ПРН 1

…

ОК1

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми

•

•

•

•

_________________
підпис

•
•

•

П.І.П.

Додаток 2
Результати навчання
Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньопрофесійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно
оцінити та виміряти (Закон України «Про вищу освіту»).
Результати навчання – сукупність компетентностей, що виражають знання,
розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості, які набув студент після
завершення освітньої програми, або її окремого компонента (Національний
освітній глосарій: вища освіта).
Згідно із теорією Блума когнітивна (пізнавальна) сфера містить шість
послідовних рівнів складності:
1. Знання (Knowledge) – здатність запам’ятати або відтворити факти
(терміни, конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і
принципи тощо) без необхідності їх розуміння.
2. Розуміння (Comprehension) – здатність розуміти та інтерпретувати
вивчене. Це означає уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворити
словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні
наслідки на основі отриманих знань.
3. Застосування (Application) – здатність використати вивчений матеріал у
нових ситуаціях, наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв’язання
конкретних задач.
4. Аналіз (Analysis) – здатність розбивати інформацію на компоненти,
розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в
логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних.
5. Синтез (Synthesis) – здатність поєднати частини разом, щоб одержати ціле
з новою системною властивістю.
6. Оцінювання (Evaluation) – здатність оцінювати важливість матеріалу для
конкретної цілі.

