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Внутрішнє оцінювання якості реалізації освітньої програми відбувається 
в Університеті через процедури внутрішнього моніторингу (самоаналізу) та її 
перегляду (розділ 4). 

2.7. VI етап. Обговорення ОП. 
З метою оцінювання якості ОП на предмет відповідності стандарту вищої 

освіти, сучасним вимогам вищої школи та потребам суспільства, а також 
досягнення заявлених у програмі результатів навчання, відповідно до критеріїв 
оцінювання якості ОП проводиться громадське обговорення ОП. 

Громадське обговорення проводиться як для діючих в ХНМУ ОП так і 
для тих, які запроваджуються вперше. 

Для проведення громадського обговорення на сайті Університету 
розміщуються: 

- Освітня програма (проект освітньої програми); 
- Відомості про гаранта ОП (ГЇЇБ, адреса кафедри, e-mail); 
- «Скринька» для надіслання кореспонденції (зауважень, пропозицій, 

рецензій, відгуків та інше). 

3. Порядок відкриття, затвердження, акредитації та закриття освітньої 
програми 

3.1 Відкриття ОП та набір здобувачів вищої освіти. 
Прийом здобувачів вищої освіти на навчання за ОП здійснюється 

Приймальною комісією Університету, згідно з Правилами прийому до 
Університету. 

ОП може бути внесена до Правил прийому і на навчання за нею може 
бути оголошено прийом здобувачів вищої освіти лише за умови наявності 
ліцензії Університету на здійснення освітньої діяльності за спеціальністю, в 
рамках якої відкривається ОП, та затвердження ОП в установленому порядку. 

Якщо на ОП не здійснено прийом здобувачів вищої освіти у зв'язку з її 
недостатньою затребуваністю, то проектна група може в подальшому: 

- відмовитися від її реалізації, в порядку, встановленому п. 3.4 цього 
Положення; 

провести удосконалення ОП з метою підвищення її 
конкурентоспроможності та привабливості на ринку освітніх послуг, надати 
матеріали удосконалення Вченій раді Університету. У разі схвалення 
проведеного удосконалення Вченою радою Університету, прийом здобувачів 
вищої освіти на навчання за удосконаленою ОП здійснюється Приймальною 
комісією Університету на наступний навчальний рік. 

3.2 Затвердження нової ОП. 
3.2.1 Всі нові ОП мають пройти єдиний порядок затвердження, що 

містить їх послідовний розгляд такими підрозділами: 
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- відповідності ОП досягненням науки у відповідній сфері знань, 
тенденціям розвитку економіки і суспільства; 

- врахування змін потреб студентів, працедавців та інших груп 
зацікавлених сторін; 

- спроможності студентів виконати навчальне навантаження ОП та 
набути очікувані компетентності; 

- затребуваності на ринку праці фахівців, які здобули вищу освіту за ОП. 
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. 

На підставі результатів моніторингу проектна група здійснює перегляд 
ОП. 

4.3 Самоаналіз ОП. 
Самоаналіз освітньої програми, може проводитися як в рамках процедур 

зовнішнього оцінювання якості (акредитації будь-якого виду, міжнародної 
експертизи), так і з ініціативи гаранта ОП з метою планових процедур 
контролю якості. Можливе проведення самоаналізу за двома варіантами: 

1) За ініціативою декана факультету (директора НШ) для проведення 
самоаналізу ОП і підготовки звіту призначається комісія (у складі 3-5 осіб з 
числа НІШ факультету (ННІ), що реалізує ОП); можливе залучення до 
проведення самоаналізу ОП представників ключових роботодавців, здобувачів 
вищої освіти, НІШ програми і (по можливості) її випускників. 

2) Самоаналіз може проводитися проектною групою за ініціативою 
гаранта ОП. 

Результати проведеного самоаналізу оформлюються у формі звіту про 
результати самоаналізу. Звіт про результати самоаналізу ОП готується членами 
комісії з самоаналізу і узгоджується з усіма залученими до цієї процедури 
учасниками; звіт повинен містити висновки про якість ОП і пропозиції щодо її 
вдосконалення, включаючи, за необхідності, пропозиції щодо внесення змін до 
ОП, модернізації ОП і/або прийняттю інших управлінських рішень. Звіт про 
результати самоаналізу затверджується на засіданні Центральної методичної 
комісії Університету. 

Звіт про самоаналіз є підставою для подальшого перегляду ОП і 
прийняття відповідних рішень за нею. 

4.4 Основні критерії забезпечення якості ОП, якими слід керуватися 
при моніторингу та самоаналізі ОП. 

4.4.1 Вимоги до ОП та результатів навчання: 
• ОП має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії 

Університету. 
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• Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з 
урахуванням позицій та потреб заінтересованих сторін. 

• Цілі ОП та програмні результати навчання визначаються з 
урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та 
регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних 
ОП. 

• ОП дає можливість досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти 
(за наявності). 

• За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною 
спеціальністю та рівнем вищої освіти програмні результати навчання мають 
відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного 
кваліфікаційного рівня. 

• Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам 
законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої 
освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за наявності). 

• Зміст ОП має чітку структуру; освітні компоненти, включені до ОП, 
становлять логічну взаємопов'язану систему та в сукупності дають можливість 
досягти заявлених цілей та програмних результатів навчання. 

• Зміст ОП відповідає предметній області визначеної для неї 
спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною). 

• Структура ОП передбачає можливість для формування індивідуальної 
освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої 
освіти навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством. 

• ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку 
здобувачів вищої освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні 
для подальшої професійної діяльності. 

• ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок 
(softskills), що відповідають заявленим цілям. 

• Зміст ОП враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за 
наявності). 

• Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному 
навантаженню здобувачів, досягненню цілей та програмних результатів 
навчання. 

• Структура ОП та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти 
за дуальною формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та 
особливостями цієї форми здобуття освіти. 

• Правила прийому на навчання за ОП є чіткими та зрозумілими, не 
містять дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті 
Університету. 
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