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Що ж таке освітня програма

Відповідно Закону України “ Про вищу освіту ” :
“ освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-
творча) програма - єдиний комплекс освітніх компонентів
(навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик,
контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення
передбачених такою програмою результатів навчання, що дає
право на отримання визначеної освітньої або освітньої та
професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій).”

Відповідно до ст. 9 Закону України “ Про вищу освіту ” :
“ Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів;
їх логічну послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть
розпочати навчання за цією програмою; кількість кредитів ЄКТС,
необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані
програмні результати навчання (компетентності), якими повинен
оволодіти здобувач вищої освіти.



Відповідно Закону України 
“ Про  вищу освіту ”

“ компетентність - здатність особи успішно
соціалізуватися, навчатися, провадити
професійну діяльність, яка виникає на основі
динамічної комбінації знань, умінь, навичок,
способів мислення, поглядів, цінностей, інших
особистих якостей;”

“ 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
освітньої програми (програмні результати
навчання) або окремих освітніх компонентів;”



Відповідність результатів 
навчання та компетентностей

При відсутності Стандарту 
вищої освіти керуємося  

Національною рамкою 
кваліфікацій 
(в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 р. № 
519)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF


Компетентності

Результати 
навчання

Нормативні 
дисципліни



Компетентності характеризують здатність особи успішно

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність,

вони виникають в результаті поєднання знань, умінь та

практичних навичок, способів мислення, професійних,

світоглядних та громадянських якостей, морально-

етичних цінностей.

• Компетентності виникають в особи.

• Компетентності далеко не завжди можна чітко виміряти.

• Компетентності формуються протягом освітньої програми в 

цілому, а інколи навіть можуть переходити на вищий цикл 

освіти.



Результат навчання зазвичай включає 5 ключових компонент:

1. Основне дієслово (рекомендується використовувати 

словник дієслів таксономії Блума).

2. Тип результату навчання.

3. Тема або предмет навчання: галузь знань, професійна 

діяльність, здатність виконувати, або якась особлива 

навичка.

4. Стандарт/форма представлення РН.

5. Обсяг/контекст - відображення ширини, глибини та 

складності навчання



Гарант освітньої програми

* Доповідь Рашкевича Ю.М. “Освітні програми: побудова, опис, визнання”



До здійснення моніторингу 
ОП залучаються:



Процес моніторингу ОП

Моніторинг ОП проводиться, зокрема, з урахуванням представленого в
проєкті Tuning циклу динамічного підвищення якості: ОП можуть і повинні
удосконалюватись не тільки на основі зворотного зв’язку, але й на основі
прогнозування, шляхом врахування тенденцій розвитку суспільства і
відповідної академічної області.

Група забезпечення 
+ гарант + 

стейкголдери

Комісія з якості 
факультету

Рада з якості 
Луцького НТУ

http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf


Критерії, за якими 
здійснюватиметься моніторинг 

ОП

Якість структура та зміст ОП

Доступність до ОП, визнання результатів навчання

Відбір на ОП та вимоги до абітурієнтів

Форми, методи інструменти навчання

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти



Критерії, за якими 
здійснюватиметься моніторинг 

ОП

Якісне та кількісне  забезпечення викладацького 
складу 

Навчальне, науково-методичне, матеріальне та
фінансове забезпечення програми

Дотримання принципів студентоцентрованого
навчання

Використання результатів наукових
досліджень у змісті ОП

Оцінка якості підготовки фахівців за відгуками
роботодавців



Оцінювання ОП здійснюється за кожним
критерієм, згідно зі шкалою оцінювання, яка

включає чотири рівні відповідності:

A
інноваційний/взірцевий характер

B
відповідність визначеному критерію

Eвиявлені недоліки, які можна усунути до кінця

навчального року

F
не відповідність визначеному критерію



ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
МОНІТОРИНГУ ОП



Матриця SWOT-аналізу 
освітньої програми

Сильні сторони освітньої 

програми (Strengths)

Слабкі сторони освітньої 

програми (Weaknesses)

Можливості, перспективи 

розвитку освітньої програми 

(Opportunities)

Загрози, ризики (Threats)



За результатами 
моніторингу ОП  

приймаються рішення про:

Оновлення 
освітньої 
програми

Модернізацію 
освітньої 
програми

Закриття 
освітньої 
програми

Освітня програма оновлюється щорічно в частині структурних
складових ОП, зокрема змісті робочих програм освітніх
компонентів, програм практик, навчальних планів, заходах і
методах навчання, тощо.

Рішення про закриття приймається Вченою радою Луцького НТУ



Важливі дати 

Лютий - моніторинг освітніх програм

Березень – розміщення проектів 
модернізованих ОП для громадського 
обговорення на сайті університету вкладка:

Якість освіти      Освітні програми      Проекти ОП

Квітень – обговорення та затвердження на 
Вченій раді Луцького НТУ

Травень – оприлюднення на сайті затверджених 
ОП



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Відділ забезпечення якості освітнього 

процесу, ліцензування та акредитації
E-mail: ncpo@lntu.edu.ua

Tел.: +38 (0332) 74-61-34

Адреса: м. Луцьк, вул. Львівська 75, каб. 405 

mailto:ncpo@lntu.edu.ua

