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1. зАгАльнI положвння

1.1 Нормативна база розроблення ocBiTHbo_HayKoBoT програми

Положення про розроблення й оформлення ocBiTHbo-HayKoBoT lrрограМи

Науково-дослiдного iнституту iнтелектуальноi власностi НАПрН УкраiЪи (ДаЛi -

Положення) визначас систему розроблення, затвердження, реаJIiзацiТ, монiторинry й

перегляду ocBiTHbo-HayKoBoT програми у Науково-дослiдному iнститутi

iнтелектуальноТ власностi НАПрН УкраТни (далi -Iнститут).

Положення розроблено вiдповiдно до таких документiв:
- Закону УкраТни <Про вищу ocBiTy> вiд 01 .07.2014 J\Ъ l556-VII;
- Закону УкраiЪи <Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть> вiд 26,||.2015

Jt 848-VIII;
- Закону УкраiЪи <Про систему професiйних квалiфiкацiй> вiд 01.10.2012 J\Ъ

5301-VI; 'blt

_ Лiцензiйних умов провадження 
, 
ocBiTHboT дiяльностi заклацiв освiти,

затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 30.12.2015 Ns 1187;

- -Нацiональноi 
рамки квалiфiкацiй, затвердженоТ постановою КабiНеТУ

MiHicTpiB Украiни вiд2З.11.2011 М 134I;
- Положення про органiзацiю освiтнього процесу в Науково-дослiдномУ

iнститутi iнтелектуальноТ власностi НАПрН УкраТни, затверджено Вченою радою
(протокол Jф 7 вiд З|.07.2017);

_ Листа MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 05.06.2018 Ns 1/9- 377кЩодо

надання роз'яснень стосовно ocBiTHix програм);
- Листа MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 28.04.2017 J\Ъ1/9,239.

При розробленi Положення були BpaxoBaнi також:
- Довiдник користувача СКТС (р.д. 20l5 р.);
- Рамка ква;riфiкацiй европейського простору вищоi оовiти (2005 р.),
- Стандарти i рекомендацiТ щодо забезпечення якостi в европейськомУ

просторi вищоI освiти (14-15.05.2005 р.); ý,

_ Методичнi рекомендацii щодо розроблення стандартiв вищоТ оСвiТИ,

затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 01.06.201'"/ J\Ъ 600 (Зi

змiнами нак,в вiд 21 .T2.20l7 J\Ъl648);

- Нацiональний освiтнiй глосарiТ: вища ocBiTa (2011 р.).

l,.2 Глосарiй

У цьому Положеннi термiни й скорочення вживаються в такому значеннi:

дкадемiчна мобiльнiсть (Academic mobility) - можливiсть учасникiв
освiтнього 11роцесу навчатися, викJIадати, стажуватися або проводити наукову

дiяльнiсть в iншому вищому навчiLльному закладi/науковiй ycTaHoBi на територii

УкраIни або поза iJ межами



Дкадемiчний сryпiнь (Academic degree) - освiтня квалiфiкаuiя, ЩО

присуджуеться вищому навчальному закладi/науковiй yoTaHoBi за результатами

успiшного виконаЕня ocBiTHboT програми з вищоi освiти (ступiнь доктора фiлософiТ).
Дкредитацiя (Accreditation) - оцiнювання ocBiTHboT програми таlабо ocBiTHboi

дiяльностi у вищому навчilJIьному закладi/науковiй ycTaHoBi за цiсю ПрОГРаМОЮ

щодо:
- вiдповiдностi стандарту вищоТ освiти;
- здатностi виконати вимоги стандарту й досяг:ги заявлених у програмi

результатiв навчання;
- досягнення результатiв заявлених у програмi навчання.

Дтестацiя (Дssessment/Attestation) - установлення вiдповiдностi засвоених

здобувачами вищоi освiти рiвня й обсягу знань, yMiHb, iнших компетентностей

вимогам стандартiв вищоi освiти.
Аудиторнi години (Class/contact hоurs) - години, якi витрачаюТЬся

здобувачами вищоТ освiти й викладачами на аудиторнi навчальнi занятгя.

Група забезпечення спецiальностi - група педагогiчних, наУкоВО-

педагогiчних таlабо наукових працiвникiв, для 
о яких вищий навчальний

заклад/наукова установа с основним мiсцем,роботи i якi вiдповiдають за виконання

HayKoBo-ocBiTHboT програми за спецiальнiстю 081 <Право>>, особисто беруть УЧасТЬ В

ocBiTHboMy гrроцесi й вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, виЗнаЧениМ У

Лiцензiйних умовах.
€вропейська кредитна трансферно-накопичувальна система, €КТС

(Еurореап Credit Transfer апd Accumulation Systemo ECTS) - система трансферУ Й

накопичення кредитiв, що використовусться в европейському просторi вищоТ освiти

з метою надання, визнання, пiдтвердження квчlJliфiкаuiй та ocBiTHix компонеНТiВ i

сприяс академiчнiй мобiльностi здобувачiв вищоТ освiти. Система Грунтусться на

визначеннi навчального навантаження здобувача вищоi освiти, необхiдного ДЛЯ

досягнення певних результатiв навчання; навантаження облiковуеться в кредиТаХ

СКТС. У СКТС навантаженню одного навчального року за денною формою
навчання вiдповiдають 60 кредитiв.

Загальнi компетептностi (Generic competences) компетентностi, ЯКi

формуються у здобувача вищоi освiти пiд час навч'hння за певною освiтньою

програмою, zule мають унiверсальний характер i можуть бути перенесениМИ iЗ О

контексту однiеi ocBiTHboT програми до iншоТ.

Знання (Knowledge) - осмислена й засвоена суб'ектом наукова iнформацiя,

що е основою його усвiдомленоТ, цiлеспрямованоi дiяльностi. Знання с емпiричниМи

(факгологiчними) i теоретичними (концептуальними, методологiчними).
Iнтегральна компетентнiсть (Integral соmреtепсе) - узагальнениЙ оПиС

квалiфiкацiйного рiвня, який передае ocHoBHi компетентнiстнi характеристики рiвня
щодо навчання таlабо професiйноi дiяльностi.

Квалiфiкацiя (Qualification) - офiцiйний результат оцiнювання Й визнаННЯ,

отриманий, коли вповноважена установа визначила, Що особа набула

ком11етентностей фезультатiв навчання) вiдповiдно до стандартiв виЩоi ОСВiТИ, ЩО

засвiдчуеться вiдповiдним докуNIентоN.{ (атестат, диплом, сертифiкат або iнше

свiдоцтво) про вищу ocBiry.
класифiкацiя галузей освiти й пiдготовки, €вростат (classification off

ieldsof education and training, EUROSTAT) - класифiкацiя освitи на ocHoBi

системноТ характористики ocBiTHix тrрограм, що е tHcTpyMeHToM збору, узагальнення



й подання статистичних даних про ocBiTy в Свропейському Союзi на ocHoBi

Мiжнаролноi стандартноi к.гrасиф iкацii освiти (МСКО) 1 9 9 7 року.
Компетентнiсний пiдхiд (Competence_based аррrоасh) - пiдхiд до

визначення результатiв , навчання, що базусться на ix описi В TepMiHax

компетентностей. Компетентнiсний пiдхiд е ключовим метоДоЛогiчним

iHoTpyMeHToM реалiзацii цiлей Болонського процесу та за свосю сутТЮ е

студентоiiентрованим.
Компетентнiсть (Соmреtепсе) - динамiчна комбiнацiя знань, yMiHb i

практичних навичок, способiв мисленЕя, професiйних, свiтоглядних i громадянських

якостей, моральнО-етичниХ цiнностеЙ, яка визначас здатнiсть особи успiшно
здiйснювати професiйну й подitльшу навчIIJIьну дiяльнiсть i с результатом навчання

на певному piBHi вищоi освiти. Компетентностi е основою квалiфiкацiт випускника.

Компетентнiсть як набутi реалiзацiйнi здатностi особи до ефективноi дiяльноотi не

слiд плутати з компетенцiею як наданими особi повноваженнями.

Ко мпетенцiя/ком петенцii (Соmреtепсе, со mpetency/competences,

competencies)- наданi (наприклад, нормативно-правовим актом) особi (iншомУ

суб'екту дiяльностi) повноваження, коло iT (його) 3лужбових та iнших ПраВ i

обов'язкiв. Слiд вiдрiзняти поняця компетенцii7компетенцiй вiд

компетентностi/компетентностей як набутих реалiзацiйних здатностей оСОби.

Контроль якостi (Qualify control) - процес оцiнювання якостi, сфокусованиЙ

на вимiрюваннi якостi вищого навч.lльного закJIаду/науковоТ установи або ocBiTHboT

програми. Мiстить певний набiр розроблених методiв, процед}р, iHcTpyMeHTiB, ЩО

використовуються для визначення вiдповiдностi реа"пьноi якостi встановленим

стандартам. Ключовим елементом контролю якостi е система доказiв правильностi

оцiнювання якостi.
Кредит €КТС (Credit ECTS) - одиниця вимiрювання обсяry навчzlJIьного

навантаження здобувача вищот освiти, необхiдного для досягнення визначених

(очiкуваних) результатiв навчання. Певна кiлькiсть крелитiв еКТС призначаетЬся

BciM компонентам освiтньоi програми й програми в цiлому. Обсяг одного креДИТУ

€КТС становить 30 годин згiдно iз Законом Украiни <Про вищу ocBiry>.

Навантаження одного навчzl,.Iьного року за денною формою навчання станоВИТЬ,

зазвичай, 60 кредитiв €КТС.
КритерiТ оцiнювання (Assessment criteria) - стосовно оцiнювання виконання

вимог ocBiTHix програм - це опис того, що й на якому piBHi мае зробити здобувач

випtrоТ освiти для демонстрацii досягнення результатiв навчання.

Щоктор фiлософiТ (Doctor of philosophy) це освiтнiЙ i воДночаС

перший науковий ступiнь, що здобувасться на третьому piBHi вищоТ освiти на ocHoBi

ступеня магiстра. Ступiнь доктора фiлософii присуджуеться спецiалiзованою вченою

радою закJIаду вищоI освiти або науковоi установи в результатi успiшного виконання

здобувачем вищоi освiти вiдповiдноi ocBiTHbo-HayKoBoT програми та публiчного

захисту дисертацiТ у спеuiалiзованiй вченiй радi.
Мобiльнiсть (Mobility) - один iз ключових принципiв формування

свропейсЬких просТорiв вищОi освiтИ й дослiдЯ<ень, при якому передбачаеться рiзнi
можливостi для вiльного перемiщення аспiрантiв, викладачiв, дослiдникiв,

адмiнiстраторiв у цих просторах з метою академiчного й загаJIьнокультурногО

взаемозбагачення. Цей принцип призначено для забезпечення цiлiсностi

европейських просторiв. Важливу роль у забезпеченнi мобiльностi вiлiграють



ocHoBHi iнструменти Болонського процесу - Свропейська кредитна трансферно-

накопичувiLльна система, Рамка квалiфiкацiй €вропейського простору вищоi освiти,

Щодаток до диплома, а також Свропейська й нацiональнi системи забезпечення

якоотi вищоТ освiти.

Мiжнародна стандартна класифiкацiя освiти (MCKO/ISCED)

розроблений ЮНЕСКО всеохопний статистичний опис нацiональних систем освiти Й

методологii для iх оцiнювання згiдно з мiжнародними рiвнями. Основною оДиниЦеЮ

класифiкацiт Мско с освiтня програма. kpiM того, мско класифiкус програми за

г.tлузями' знань, орiснтацiею i призначенням програми.

Нацiопальна рамка квалiфiкацiй, (НРК) (National Qualifications
Frаmеfоrk, NQF) - цiлiсний мiжнародний зрозумiлий опис нацiональноi шкали

квалiфiкацiй (у виглядi квалiфiкацiйних piBHiB) у TepMiHax компетентностей, через

який yci квалiфiкацiТ та iншi навчальнi досягнення, зокрема, у вищiй ocBiTi, МоЖе

бути виражоно й спiввiднесено мiж собою. В YKpaTHi Нацiональну раМкУ
ква_шiфiкацiй затверджено постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 23 листопада

2011 р. Ns1341. i}

Навчальний план (Degree courýes cheme) - план, що розроблясться вИЩиМ

навчiLльним закладом/науковою ycrano"ob на ocHoBi ocBiTHix компонентiв,

визначених в освiтньо-професiйнiй (освiтньо-науковiй) програмi За коЖнОЮ

опецiальнiстю. У навчitльному планi наводяться перелiк та обсяг навчilIьних

дисциплiн у кредитах еКТС, послiдовнiсть вивчення дисциплiн, форми проВеДенНЯ

навч1IJIьних занять i ik обсяг, графiк навчаJIьного процесу, форми поточного й

пiдсумкового контролю. Для конкретизацii планування навч.lJIьного процесУ на

кожний навчаJIьний piK скJIадасться робочий навчальний план, який затверДЖУС

керiвник вищого навчztltьного закладу/науковоi установи.
Освiтнiй компонент (Educational component) - самодостатня Й формально

структурована частина освiтньо-професiйноi програми (наприклад, курс, моДУЛЬ,

навчальнЬ дисциплiна, ceMiHap, виробнича практика тощо).

OcBiTHbo-HayKoBa програма (Educational-academic рrоgrаm)- програма, ЩО

розробляеться rrроектною групою, затверджусться вченою радою IнСтиТУТУ й

уводиться в дiю наказом ректора.
Оцiнювання аспiрантiв (Assessmentof individual students) формалiзованиЙ

процес визначення рiвня опанування аспiрантом запланованих (очiкуваних)

результатiв навчання, що с необхiдним для вдоскон€tJIення навчiL,Iьного процесу,

пiдвищення ефективностi викJIадання, розвитку аспiр aHTiB.

Подвiйний диплом/атестат (Double diploma/degree) - документи про виЩУ

ocBiTy, що надаються окремо кожним з двох вищих навчаJIьних закладiв пiсля

успiшного завершення здобувачем вищоТ освiти спiльноi ocBiTHboT програМи на

певномУ циклi/рiвнi вищоi освiти, яке узгоджено мiж цими вищими навчаJIьними

закJ]адами.

Придатнiсть (здатнiсть) до працевлаштування (Employability) - наявнiсть у
випускнИкiв компетентностей (знань, yMiHb, iнших особистiсних характеристик),

необхiдних для успiшного працевлаштування.

Програмнi результати навчання (Рrоgrаmmе learning out comes)

узгоджений набiр 15-20 тверджень, того, що саме здобувач вищоi освiти повинен

знати, розумiти й бути здатним виконувати пiсля успiшного завершення освiтньоi



програми
Проект <<Тюнiнп> (TUNING Project) - проект европейськоТ ItoMiciT

<Створення ocBiTHix структур у Свропi>, що реалiзусться з 2000 р. свропейськими

унiверсиТетамИ при взаемодii зi сферою прашi в якiй спрямовано на формування
загальноi методолОгiТ порiвНrованостi й cyMicHocTi piBHiB i змiсту ocBiTHix lrрограм у

рiзних предметних гiшузях вищоТ освiти. Проект охоплюе переважну бiльшiсть

краiн, що пiдписшlи Болонську декларацiю, включаючи YKpaiHy. Згiдно з проектом

<Тюнiнг> академiчНi ступенi (кваrriфiкацiТ) У мiжнародному планi можуть бути

порiвнянними й сумiсними, якщо порiвнянними с Ti, що здатнi (компетентнi)

виконати ik власники, та вiдповiднi профiлi програм.

При цьому не ставиться за мету розроблення унiфiкованих
загaLльноевропейських ocBiTHix програм iз детермiнованим перелiком навчальних

дисциплiн i з певним змiстом. У проектi наведено ключовi загальнi й предметно-

специфiчнi (фаховi) компетентностi для окремих ocBiTHix галузей" У межах проекту

також розроблено дескриптори цикJIу/рiвня для багатьох предметних областей.

проектна група - визначена наказом керiвника вищого навчаJIьного

закrrаду/нау(овоi установи група педагогiчних, iiuу*о"о-rrедагогiчних та/або

наукових працiвникiв, якi с вiдповiдаJIьними за започаткування ocBiTHboT дiяльностi

за спецiаЛьнiстЮ на певноМу piBHi вищоТ освiти, фаховоТ передвищоТ освiти й у сферi

пiслядипломноТ освiти для осiб з вищою оовiтою i вiдповiдають квалiфiкацiйним

вимогам, визначеним у Лiцензiйних умовах, тобто мають буль-якi чотири види й

результати перелiчених у п. ЗО Лiцензiйних умов.
професiйне визнання (professional rесоgпitiоп)стосусться права власника

квалiфiкацii на практичну лiяльнiсть i вiдповiдний професiйний статус. У межах

Свропейського Союзу визнання в професiйних цiлях визначаеться як правовий акт,

за яким компетентний орган у приймаючiй kpaTHi визнае, що квалiфiкацiя, отримана

за кордоном с прийнятною для здiйснення на if територiт законодавчо регульованот
професiйноТ дiяльностi.

профiль програми (рrоgrаmmе profile)- документ свропейського зразка,

створений для подання в установленiй формi ооновнот iнформаuiт про освiтню

програму. Дас змогу точно позицiонувати освiтню програму серед iнших,

спiввiднести з тематикою наукових дослiджень, чим полегшити if розумiння BciMa

основниМи зацiкаВлецимИ особами/СтейкхолДерами: аспiрантами, роботолавцями, ''

дослiдниками, викJIадачами, агенцiями забезпечення якостi тощо. Визначае

предметну гаJIузь, до якоi нЕlJIежить певна освiтня програма, iT освiтнiй piBeHb i
специфiчНi особлиВостi, якi вiдрiзняЮть if вiд iнших подiбних програм. Може бути

самодостатнiм документом або частиною Додатка до диплома (обсягом до двох

cTopiHoK).
Регульована професiя (Regulated profession) - професiя, допуск до якоТ

таlабо дiяльнiсть у межах якоi певним чином регулюеться спецitlльним законом або

спецiальними адмiнiстративними правилами.

Результати навчання (Learning outcomes) - сукупнiсть знань, yMiHb,

навичок, iнших компетентностей, набутих особою пiд час навчання за певною

освiтньо-професiйною, освiтньо-науковою програмою, якi мох{на iдентифiкувати,

кiлькiсно оцiнити й вимiряти. Результати навчання в сукупностi iз критерiями ik

оцiнювання визначають мiнiмальнi вимоги до присвосння кредитiв, тодi, як

оцiнювання грунтуеться на зiставленнi реальних навчаJIьних досягненъ студента iз

мiнiмальними вимогами. Реальнi результати навч&ння вiдрiзняються вiд навча-пьних



цiлей (очiкуваних результатiв) тим, що стосуються.навчальних досягнень студента,

тодi як цiлi навчання с намiрами викJIадача (запланованими результатами). TepMiH
(результати навчання)) с одним iз основних TepMiHiB Болонського процеСУ i

важливим для розумiння й порiвняння рiзноманiтностi академiчних стУпенiв
(квалiфiкацiй) у Свропi, змiнення ocBiTHboi парадигми з процеснот на результатну.
Останне означае перехiд вiд пiдхолу в будуваннi ocBiTнix програм i викладаннi,

орiснтованого на викладача, до студентоцентрованого пiдходу.
Спецiальнiсть (Speciality/Specialф/Detailedfield) - деталiзована преДМеТна

область освiти i науки, гармонiзована з Мiжнародною стандартною класифiкацiеЮ

освiти, що об'сднус опорiдненi ocBiTHi програми, у яких передбачено спiльнi вимоги

до компетентностей i результатiв навчання випускникiв.
Стандарт вищоi освiти (HigherEducation Standard)- сукупнiсть вимог ДО

змiсту й результатiв ocBiTHboi дiяльностi вищих навчшIьних закладiв/закладiв виЩОr

освiти i4 наукових установ за кожним piBHeM вищоТ освiти в межах кожноТ

спецiальностi. Стандарти вищоi освiти розробляються для кожного рiвня виЩОТ

освiти в межах кожноТ спецiальностi вiдповiдно до Нацiональноi рамки квалiфiкашiй

i використовуються для визначення й оцiнювання "}якостi змiсту i результатiв
ocBiTHboT дiяльностi вищих навчitJIьних закладiв/закладiв вищоТ освiти (наукових

установ).
У Стандартi вищоТ освiти наведено TaKi вимоги до ocBiTHboT програми:

1) обсяг кредитiв СКТС, необхiдний для здобуття вiдповiдного ступеня вищоi

освiти;
2) перелiк компетентностей випускника;

3) нормативний змiст пiдготовки здобувачiв вищоi освiти, сформУльоваНИЙ У

TepMiHax результатiв навчання;

4) форми атестацii здобувачiв вищоi освiти;

5) вимоги до наявностi системи внутрiшнього забезпечення якостi.

Студентоцентрований пiдхiд (Student-centered аррrоасh/LеаrПеr-
сепtеrеdаррrоасh) - пiдхiд, у якому передбачено розроблення ocBiTHix програМ,

зосереджених на результатах навчання, ураховують особливостi прiоритетiв особи,

що навчасться, rрунтуються на реалiстичностi запланованого навчапьного

навантаження, яке узгоджусться iз тривалiстю ocBiTHboT програми.

Умiння (Skills) _ здатнiсть застосовувати знання й умiння для виконанНя

завдань i розв'язання задач i проблем. Умiння подiляються на когнiтивнi

(iнтелектУilJlьно-твОрчi) i практичНi на ocHoBi майстеРностi з використанням методiв,

матерiалiв, iнструкцiй та iHcTpyMeHTiB.

Фаховi (предметно-специфiчнi) компетентностi (Subject specific

competences) - компетецтностi, якi безпосередньо визначають специфiку (галузi

знань/предметноi галузi/спецiальностi) ocBiTHboT програми та квалiфiкацiю

виtryскникщ забезпечують iндивiдуальнiсть кожнiй освiтнiй програмi. у
европейському просторi вищот освiти за проектом <тюнiнг) розробляються описи й

перелiки ком11етентностей, результатiв навчання для га-гlузей знань i опецiальностей.

Якiсть вищоi освiти (Qualiфin Higher Education) - piBeHb набутих осОбОЮ

знань, yMiHb, навичок, iнших компетентностей, що вiдображас ii компетентнiсть

вiдповiдно до стандартiв вищот освiти. Якiсть вищот освiти е ключовим поняттям

Болонського процесу. З метою Ti забезпечення розроблено Рамку . 
квалiфiкаuiй

европейського простору вищоi освiти (2005 р.),. Стандарти i рекомендацiТ щодо



забезпечення якостi в €вропейському просторi BraruoT освiти (2005 р.), утворено
европейську асоцiацiю забезпечення якоQтi вищоТ освiти (2004 р.) i Свропейський

реестр забезпечення якостi вищоТ освiти.

2. розроБлЕння ocBITHbo-HAyKoBoi прогрАми

2.1. Вiдповiдно до Закону Украiни <Про вищу ocBiTy> Iнститут мае праВО

розробляти й реалiзовувати одну або кiлька освiтньо-наукових програм (далi-ОНП) у
межах лiцензованоТ спецiальностi.

2.2" Розроблення й оформлення онП в Iнститутi регламентуютьсЯ циМ

положенням.
2.3. ОНП в межах спецiальностi с профiльною спецiалiзованою lrро|раМоЮ.

2.4, Назва ОНП включае ключовi слова назви вiдповiдноi спецiальностi,

припускаючи повний збiг або використаннJI парафрази, або за змiстом вiДповiДаТИ

цим назвам з урахуванням особливостей реалiзацii онп на ocнoBi сформованих

кадрового, науково-методичного й матерiально-технiчного потенцiалiв Iнституту,

його академiчних традицiй, iнших особливостей о.frr""о.о процесу (спiльне й
подвiйне дипломування, використання iноземних мов в ocBiTHboмy процесi тощо)"

2"5. На ocHoBi вiдповiдноi ОНП розроблясться навчаJIьний план, У яКОМУ

наводиться перелiк та обсяг навчiUIьних дисциплiн у кредитах ектс, послiдовнiсть
вивчення дисциплiн, форми гIроведення навчальних занять та ix обсяг, графiк

навчilJIьного процесу, форми поточного й пiдсумкового контролю.

3. вимоги до проЕктноi групи з розроБлЕння
oCBITHbo-HAyKoBoi прогрАми

3.1. В Iнстиryтi створюеться проектна група, скJIад якоТ затверДжУсТЬСЯ

наказом директора, керуючись такими р9комендацiями:
,Що складу проектноi групи входять науково-педагогiчнi, HayKoBi працiвники,

якi працrОють В Iнститутi за основНим мiоцеМ роботи, мають квалiфiкацiю вiдповiдно

до спецiальностi й не входять (входили) до жодноi проектноi групи такого або

iншогО вищогО навчальнОго закJIаду/ науковоi установи в поточному ceMecTpi.

3.2. Вiдповiдальним за реалiзацiю ОНП в Iнститутi е гарант оНП призначений

HaKi13oM директора IнститутУ. За вiдсУтностi вiдповiдного наказу гарантом ocBiTHboT

11ро|рами вважаеться керiвник вiдповiдноi проектноi групи, призначений Iнститутом

вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження освiтньоi дiяльностi, затверджених

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд ЗО грудня 2015 року Ns 1187 (У реДаКЦiТ

постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 10 травня 2018 року J\Ъ 347).

3.3. Гарант оНП не може в поточному навчаJIьному роцi бути одночасно

гарантом iншоТ ОНП.
З.4. Гарант оНП несе персональну вiдповiдальнiсть за забезпечення якостi

викJIадання та навчання за програмою, своечасне надання iнформацiт щодо iT

монiторингу, акредитацii та конкурентоздатностi.
З.S,. Дпя забезпечення якостi викладаI{ня та навчання в Iнститутi можуть

утворюватися групи супроводу ОНП, до скJIаДу яких можуть залуча,гися науково-

педагогiчнi працiвники (зазвичай iз числа членiв робочот групи, яка розробляла
проект програми), представники здобувачiв вищот освiти та роботодавцiв (за

згодою).
З.6. Щля освiтньо-наукового ступеЕя доктора фiлософiТ склал проектноТ групи



мае бути формуеться не менше трьох осiб, якi мають лtауковий сT пiнь й вчене

звання, з них не меЕше двох докторiв наук i/або професорiв.

З.7. !О складу проектноТ групи може бути включений один з членiв, якiй

володiС iноземноЮ мовоЮ на piBHi В2 абО матИ квалiфiкацiйнi документи (диплом

про вищУ ocBiTy, науковий ступiнь), щ0 стосуються використання англiйськоi мови.

3.8. Керiвником проектноТ групи призначаеться науковий працiвник, який мас

не менше однrсi статгi в перiодичному виданнi, яке вкJ]ючено до однiеi з

наукометричних баз, зокрема scopus або webof science core collection.

4. порядок вIIровАджЕння ocBITHbo-HAyKoBoi прогрАми

4.t. ПропозицiТ щодо запровадження новоТ онП в Iнститутi та скJIаду

проектноТ групИ з if розробленнЯ розглядаЮться Вченою радою Iнституту,

4.2. Рiшення Вченоi ради Iнституry щодо скJIаду проектноТ групи з

розроблеНня оНП затвердЖуетьсЯ наказоМ директора IнститутУ про затвердження

сю,Iаду проектноТ групи i запровадження ОНП.
4.3.Проектна група розробляе змiст онП з yciM комплексом складових,

визначених у Положеннi.
4.4 Розроблений проект онп обговорюеться на засiданнi Вченот Ради

Iнстиryту. На пiдставi затвердженот рiшенням Вченот ради онп розробляеться й

затверджуеться навчальний план пiдготовки здобувачiв виЩоТ освiти за цiею

програмою.
4.5 ЕлекТронниЙ BapiaHT онП розмiщуеться на сайтi (wеЬ-порталi) Iнституту

для громадського обговорення.

5. порядок оновлЕннrI й модврнIзАцIi ocBlTHbo-HAyKoBoi
прогрАми

5.1 Перегляд онП здiйснюеться один р,в на 5 poKiB. З метою вдоскона,'Iення

або модернiзацii Онп проектна група мас право вносити необхiднi змiни або

доповнення до ОНП протягом цього TepMiHy.

5.2 онП може оновлюватися частково в частинi Bcix компонентiв, KpiM Micii

(цiлей) i програмних навчаJIьних результатiв,
5.3. онП може оновлюватися з наступних пiдстав:

- iнiцiатива i пропозицiТ гаранта ocBiTHboT програми таlабо викладачiв

програми;
- результати оцiнювання якостi ОНП (TaKi

отриманi пiд час самоанаJIiзу ОНП, опитувань здобувачiв

роботодавцiв, адмiнiстративних перевiрок, внутрiшнього

iнших процедур);

результати можуть бути
вищоi освiти, випускникiв,
й зовнiшнього аудиту та

- об'ективнi змiни iнфраструктурного, кадрового характеру таlабо iнших

ресурсних умов реалiзацii ОНП.
5.4. оновлення вiдображаються у вiдповiдних структурних елементах онп

(навчальному планi, матрицях, робочих програмах навч€Lльних дисциплiн, програмах

практик тощо).
у разi, коли виникають розбiжностi мiж передбаченим навантаженням 1часом,

якого фактично потребуе бiльшiсть здобувачiв вищот освiти для досягнення певних

результатiв навчання, навчiulьне навантаження, кредити, результати навчання або

заходи й методи навчання й вишlадання пiдлягають перегляду або сама онп та ii



ocBiTHi компоненти.
5.5. оновлення ocBiTHboT програми розглядасться та затверджусться на

засiданнi ВченоТ ради Iнституту.
5.6. Модернiзацiя онП мае на MeTi бiльш значну змiну в ii змiстi й умовах

. .;i

реалlзац11) нlж при rrлановому оновленнi, i моясе стосуватися також мети (Micii),

програмних навчальних р9зультатiв ОНП. Змiнення виду ОНП такоЖ НitЛеЖИТЬ ДО

модернiзацii.
5.7. Модернiзацiя ОНП може проводитися:

- з iнiцiативи керiвництва Iнотитуту в разi незадовiльних висновкiв про iT

якiсть унаслiдок самоанrlлiзу або аналiзу динамiки набору здобувачiв вищоТ освiти;

- _ З iнiцiативИ гаранта онП таlабО Вченоi Ради за вiдсутностi набору

вступникiв на навчання за ОНП;
- за наявностi висновкiв про недостатньо високу якiсть онп за

результатами рiзних процедур оцiнювання ii якостi.
- з iнiцiативи основних стейкхолдерiв;
- з iнiцiативи проектнот групи з метою врахування змiн, що вiдбулися в

науковоМу професiйномУ полi, у якиХ реалiзусться ОНЁ а також змiн ринку ocBiTHix

послуг або ринку працi.

До модернiзацiТ онП можуть бути залученi представники кJIючових

роботодавцiв, зовнiшнi експерти.
5.8. Модернiзована онп разом з обгрунтованими змiнами затверджусться в

порядку, передбаченому роздiлом 4 цього Положення.

6. ВИМОГИ ДО ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦIi
ocBITHbo_HAyKoBoi прогрАми

6.1. За виконання онп за спецiальнiстю вiдповiдас група забезпечення

спецiальностi - |рупа науково-педагогiчних та наукових працiвникiв, якi працюють в

Iнститутi за основним мiсцем роботи, особисто беруть участь в ocBiTHboMy процесi й

вiдповiдають квЕLлiфiкачiйним вимогам, а також не входять (входили) ло жодноi

iншоТ групи забсзпечення Iнституту або iншого вищого навчzLльного

закладу/науковоТ установи в поточному ceMecTpi

6.2. Квалiфiкацiя вiдповiдно до спецiальностi - квалiфiкацiя особи,

пiдтверджена документом гrро ocBiTy або науковий сryпiнь iз вiдповiдноТ

спецiальностi або науковою, науково-rrедагогiчною, педагогiчною чи iншою

професiйною дiяльнiстю за вiдповiдною спецiальнiстю не менш як за чотирма

видами або результатами, перелiченими в п. 30 Лiцензiйних умов tIровадження

ocBiTHboT дiяльностi.

7. оФормлЕння oCBITHbo-HAyKoBoi прогрАми

ОНП розроблясться вiдповiдно до

Украiни зазначених,у листi вiд 28.04.20l7

Струкryрними елементами ОНП о:

- титульний аркуш;
- змiст;

преамбула;
загаJIьна характеристика;
обсяг кредитiв еКТС;

рекомендацiй MiHicTepcTBa освiти i науки

р. J\bl/9-239.



- перелiк компетентностеЙ випускника; ,!}

- нормативний змiст пiдготовки здобувачiв вищоi освiти, сформульований У

TepMiHax результатiв навчання;
- форми атестацii здобувачiв вищоi освiти;
- вимоги до наявностi системи внутрiшнього забезпечення якостi вищоi

освiти;
- вимоги професiйних стандартiв;
- перелiК нормативниХ документiв, на яких базуеться ocBiTHbo-HayкoBa

програма;
- тояснювiLпьна записка до ocBiTHbo- науковоi програми;

- описосвiтньо-науковоiпрограми.

8. ПРИКIНЦЕВIПОЛОЖВННЯ

8.1. Положення затверджусться Вченою радою Iнституту й уводиться в Дiю

наказом директора Iнституту. ,on

8,2. Контроль за виконанням Положення здiйснюють посадовi особи

Iнституту в межах cBoix повноважень, закрiплених у посадових iнструкцiях.

8.3. Змiни та доповнення до Положення розглядаються й затверджуються

Вченою радою Iнституту та уводяться в дiю наказом директора IнстиТУТУ В

установленому tIорядку.


