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Положения про запровадження освшпх програм у Харювському 
национальному меднчному ушверситет1 (дал1 - Положения) е документом, що 
визначае порядок розроблення, затвердження, реагнзацп, мониторингу та 
перегляду осв1тшх програм у Харювському нацюнальному медичному 
ун1верситет1 (дагн - Ушверситет). 

1. Загальш положения. 
1.1. Це Положения розроблено вщповщно до: 

Закону УкраТни «Про освггу»; 
Закону УкраТни «Про вищу осв1ту»; 
Закону УкраТни «Про наукову 1 науково-техшчну Д1яльнють»; 
Постанови Кабшету Мш1стр1в Укра'Тни вщ 30.12.2015 №1187 «Про 

затвердження Лщензшних умов ировадження осв1тньоТ д1яльност1» 13 змшами 
(дал1 - Шцензшш умови); 

НацюнальноТ рамки квал1ф1кащй, затверджено'Т иостановою 
Кабшету М1шстр1в УкраТни вщ 23.11.2011 № 1341; 

Наказу МОН УкраТни В1Д 11.07.2019 №977 «Про затвердження 
Положения про акредитащю осв1тшх програм, за якими здшснюеться 
пщготовка здобувач1в вищоТ осв1ти»; 

Комплексного плану Ушверситету; 
Дов1дника користувача СКТС (ред. 2015 р.); 
Довщника квал1ф1кацшних характеристик профес1Й пращвник1в. 

1.2. Осв1тня (осв1тньо-ирофес1Йна, осв1тньо-наукова чи осв1тньо-творча) 
програма (дал1 - ОП) - единий комплекс осв1тшх компонент1в (навчальних 
дисцишпн, 1ндив1дуальних завдань, практик, контрольних заход1в тощо), 
спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результате 
навчання, що дае право на отримання визначено'Т осв1тньо'Т або осв1тньо'Т та 
професшно'Т (профес1йних) квал1ф1кацп (квал1ф1кащй). Осв1тня програма може 
визначати едину в и межах спец1ал1зац1ю або не передбачати спец1ал1зац1Т. 

Осв1тня програма повинна мютити: перел1к ОСВ1ТН1Х компонент1в; Тх 
лопчну ИОСЛ1ДОВН1СТЬ; ВИМОГИ ДО р1ВНЯ ОСВ1ТИ ОС1б, ЯК1 можуть розпочати 
навчання за Ц1ею програмою; к1льк1сть кредит1в СКТС, необх1дних для 
виконання ще'Т програми, а також оч!куван1 програмш результата навчання 
(компетентност1), якими повинен оволод1ти здобувач вищоТ осв1ти. 

1.3. Основш принцИпи, на баз1 яких розробляються ОП: 
системшсть - дотримання вщповщност1 мети, зм1сту ОП, метод1в, 

форм, засоб1в, технолопй 1 мехашзм1в реал1зацп осв1тнього ироцесу оч1куваним 
результатам навчання; 

наступшсть - наявн1сть послщовного зв'язку м1ж р1зними етапами 
освггнього процесу та ступенями вищоТ осв1ти; 

1нновац1ЙИ1Сть та 1нтегрован1сть осв1ти 1 науки - врахування 
сучасних досягнень розвитку науки та вщображення результат1в наукових 
дослщжень у ЗМ1СТ1 ОП; 

студентоцентровашсть - зор1ентован1сть осв1тнього процесу на 
студента, його здатшсть навчатися та набувати ним вщповщш компетентност!; 
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формування компетентностей студентов як Тхшх результатов 
навчання; 

врахування потреб, штереспв та вимог ус\х защкавлених сторш; 
штегращя осв1тнього процесу у Свропейський прост1р вищоТ осв1ти; 
збалансованють та реалютичнють ОП, об'ективнють присвоения 

кредит1в компонентам ОП, здатшсть студент1в у визначеш термши навчання 
набути очжуваш компетентност1 за результатами виконання програми; 

гнучюсть та мобшьшсть структури ОП - можлив1Сть адаптацп 
структури 1 зм1сту ОП до змш потреб та штерес1в защкавлених сторш; 

вщповщшсть ОП нацюнальнш рамщ квал1ф1кацш. 
1.4. Политика внутргшнього забезпечення якост1 осв1ти у ХНМУ 

передбачае здшснення низки процедур 1 заход1в, у тому числ1 здшснення 
мошторингу (самоанал1зу) та перюдичного перегляду осв1тшх програм. 

2. Порядок розроблення ОП 
2.1. Розроблення освггньоТ програми. 
Ушверситет розробляе ОП на шдстав1 затвердженого Мшютерством осв1ти 

1 науки УкраТни стандарту вищоУ осв1ти за вщповщною спещальшстю та р1внем 
вищоТ осв1ти з урахуванням наступних вимог: 

обсяг кредит1в СКТС, необхщний для здобуття в1дпов1дного ступеня 
ВИЩ01 ОСВ1ТИ; 

визначення форми навчання; 
наявнють перел1ку компетентностей випускника; 
нормативний ЗМ1СТ П1ДГОТОВКИ ЗДОбуваЧ1Б ВИЩ01 ОСВ1ТИ, 

сформульований у термшах результате навчання; 
форми атестацп здобувач1в вищоТ осв1ти; 
вщповщшсть вимогам системи внутр1шнього забезпечення якост1 

осв1тньо1 д1яльност1 та якост1 вищоТ осв1ти Ушверситету; 
вимоги професшних стандарт1в (у раз1 Тх наявност1). 

У раз1 в1дсутност1 затвердженого стандарту, ОП розробляеться на шдстав1 
норм, визначених Нацюнальною рамкою квал1ф1кацш. Прийняття або змша 
стандарту вищоТ осв1ти е пщставою для перегляду 1снуючоУ або розроблення 
Н0В01 ОП. 

ОП розробляються з формулюванням очжуваних результате навчання 
(компетентностей), з урахуванням св1тових тенденцш розвитку вищо'1 осв1ти, 
вимог нащонального та м1жнародного ринку пращ. 

Нова ОП розробляеться за 1шщативою кершництва Ушверситету, 
факультету, Навчально-наукового шституту шслядипломно'Г осв1ти ХНМУ 
(дал1 - НН1ПО), Навчально-наукового шституту з шдготовки 1ноземних 
громадян ХНМУ (дал1 - НН1П1Г) або шщхативноУ групи з числа науково-
педагопчних пращвниюв (дал1 - НПП). 

Розроблення, мошторинг та перегляд кожно'1 ОП здшснюеться проектною 
групою. 

Розроблення новоТ ОП мютить таю етапи: 
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- I етап - формування проектноТ групи та призначення гаранта осв1тньоТ 
программ; 

- II етап - анашз актуальное^ ОП та ощнювання достатносп наявних 
ресурс1в; 

- III етап - визначення профшю ОП; 
- IV етап - визначення освггнього змюту ОП, розроблення навчального 

плану та програм з дисцишпн; 
- V етап розроблення системи ощнювання якост1 ОП з метою ТТ 

удосконалення; 
- VI етап обговорення розроблено'Т ОП. 

2.2. I етап. Формування проектноТ групи та призначення гаранта 
0СВ1ТНБ01 програми. 

2.2.1. Проектна група формуеться окремо за кожною ОП для розроблення, 
мошторингу, перегляду, проведения процедур зовшшнього ощнювання 
(акредитащя) ОП, самоанал1зу та шших необхщних процедур. 

Склад проектноТ групи ОП та гарант ОП затверджуються наказом ректора 
Ушверситету за поданням профшьного проректора з урахуванням пропозищй 
декана вщповщного факультету (директора НН1ПО) та випусково'Т кафедри. 3 
метою забезпечення участ1 в розробщ, мошторингу та перегляду ОП 
защкавлених сторш можуть бути залучеш до д1яльност1 проектноТ групи 
представники роботодавщв, оргашв студентського самоврядування, 
професюнали тощо. 

Проектна група складаеться з науково-педагопчних або наукових 
пращвниюв, як1 працюють в Ушверситет1 за основним м1сцем роботи та мають 
квал1ф1кац1Ю вщповщно до спец1альност1 1 не входять (входили) до жодно'Т 
проектноТ групи Ушверситету або шшого закладу вищоТ осв1ти в поточному 
семестр1 (кр1м проектноТ групи з ц1е'Т ж спещальност1 в Ун1верситет1). 

Кер1вником проектноТ групи призначаеться один з и члешв, який мае 
науковий стушнь 1 стаж науково-педагопчно'Т та/або науково'Т роботи не менш 
як десять рок1в для осв1тньо-наукового ступеня доктора фшософп 1 ступеня 
мапстра та п'ять роюв для ОСВ1ТН1Х ступешв бакалавра 1 молодшого бакалавра. 

Кер1вник проектноТ групи е гарантом осв1тньоТ програми, в1н в1дпов1дае 
за реал1зац1Ю Ц1еТ осв1тньо'Т програми та ТТ яюсть. 

Кер1вник проектноТ групи не може в поточному навчальному рощ 
одночасно керувати шшими проектними трупами, за винятком кер1вництва 
проектними трупами за р1зними р1внями вищо'Т осв1ти в межах одше'Т 
спец1альност1 в Ушверситетг 

Залежно в1д р1вня осв1ти до складу проектноТ групи спец1альност1 
встановлюються додатков1 вимоги: 

- для освггньо-професшного ступеня молодшого бакалавра у склад1 мають 
бути не менш як три особи, з яких хоча б одна особа мае науковий стушнь 
та/або вчене звання; 

- для осв1тнього ступеня бакалавра у склад1 повинш бути не менш як три 
особи, як1 мають науковий стушнь та/або вчене звання; 
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- для ОСЕИТНЬОГО ступеня мапстра у склад1 повинш бути не менш як три 
особи, яю мають науковий стушнь та вчене звання, з них один доктор наук 
та/або професор; 

- для освггньо-наукового ступеня доктора фшософп у склад1 повинш бути 
не менш як три особи, яю мають науковий стушнь та вчене звання, з них не 
менше двох доктор1в наук та/або професор1в. 

2.2.2. Проектш групи виконують таю завдання: 
- обирають вид ОП; 
- встановлюють актуальнють ОП; 

- формують профшь програми; 
- визначають форми навчання та оргашзацп осв1тнього процесу; 
- визначають осв1тш компонента; 
- розробляють проект ОП; 
- розробляють навчальний план та шип нормативш документи, що 

оргашзацшно супроводжують процес подготовки здобувач1в вищоУ осв1ти за 
в1дпов1дною ОП з врахуванням вимог чинного законодавства та рекомендацш 
Центрально'1 методичноУ комюп ХНМУ; 

- дають завдання випусковим та шшим кафедрам Ушверситету на 
розроблення навчально-методичного забезпечення ОП; 

- координують процес узгодження змкту ОП за р1зними компонентами; 
- здшснюють анал13 вщпов1дност1 ОП вимогам стандарте вищо'1 осв1ти, 

Лщензшним умовам та умовам акредитацп ОП; 
- узагальнюють пропозиц1Т та формують рекомендацп з вдосконалення 

1СнуючоТ ОП; 
- оргашзовують та беруть участь у мошторингу ОП (узагальнюють 

пропозицп та рекомендацп, зд1йснюють самообстеження та самооцшювання) та 
пер1одичному перегляду ОП; 

- спшьно з факультетами та Приймальною ком1С1ею Ун1верситету 
забезпечують внесения в1домост1 щодо ОП до СДЕБО; 

- здшснюють контроль за реал1зашею ОП науково-педагопчними 
прашвниками та кафедрами Ушверситету. 

2.2.3. При проектуванш кадрового забезпечення ОП проектна група мае 
узгодити сво1 пропозицп щодо складу НПП для викладання дисципл1н, 
внесених у проект навчального плану, з кафедрами, на яких працюють таю 
НПП. 

2.3. II етап. Анал1з актуальност1 ОП та оцшювання достатност! 
наявних ресурс1в. 

Анал1з актуальност1 ОП полягае у встановлеш суспшьно'1 потреби у 
фах1вцях, як1 здобувають компетентност1 за даною ОП, п потенщал1 шляхом 
консультац1Й 13 зац1кавленими сторонами (здобувачами вищоТ осв1ти, 
випускниками Ушверситету, роботодавцями, науковою спшьнотою, 
профес10налами тощо), анал1зу сфери майбутньоТ профес1йно1 д1яльност1 
здобувач1в осв1ти та тенденц1Й и розвитку, з'ясуванн1 виконання основних умов 
и запровадження. 
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Проектна група проводить анал13 ринку осв1тшх послуг 1 можливост1 
позицюнування на ньому ОП, анал1з ринку пращ, на який ор1ентована нова ОП, 
можливостей майбутнього працевлаштування для потенцшних випускниюв. 

Проектна група, виходячи з прогнозовано'Т структури ОП, з врахуванням 
Лщензшних умов, за результатами консультацш з вщповщними структурними 
шдроздшами Ушверситету здшснюе попередню загальну ощнку достатност1 
наявних ресурс1в (кадрових, матер1ально-техшчних, оргашзацшних тощо) для ТТ 
ре&шзацп та потреби залучення зовшшшх ресурс1в. 

2.4. III етап. Визначення профшю ОП. 
2.4.1. Профшь ОП складаеться проектною групою, як короткий документ, 

створений для представления в установленш форм1 загально'Т шформащ'У про 
ОП. Визначення профшю полягае у визначенш мети ОП, загальних та фахових 
програмних компетентностей, як1 повинш бути досягнут1 в результат! навчання, 
юнцевих (програмних) результате навчання з урахуванням положень 
НащональноТ рамки квал1ф1кац1й, вимог стандарте вищо'1 осв1ти та 
встановлення необхщного обсягу ОП у кредитах СКТС. 

При формулюванш програмних компетентностей та результат!в навчання 
забезпечуеться активна роль представниюв ринку пращ в процес1 формування 
компетентшсного опису модел1 майбутнього фах1вця. 

2.4.2. Програмн1 компетентноеп визначають специф1ку ОП та описуються 
за видами: штегральш, загальн1, спещальш (фахов1, предмета!). Основою для 
формулювання програмних компетентностей ОП е перелж компетентностей 
стандарту вищо!" осв1ти за вщповщною спец!альн1стю. Цей перел1к може бути 
доповнений декшькома компетентностями, що визначаються специф1кою 
потреб репонального або секторального ринку пращ (цшьовий запит 
роботодавщв), тенденщями розвитку галуз1. 

1) Гнтегральш та загальн! компетентност! визначеш Нац10нальною рамкою 
квал!ф!кац1Й 1 описаш за квал!ф!кац1Йними р1внями: 

- початковий р1вень (короткий цикл) вищоУ осв1ти - передбачае набуття 
здобувачами вищоУ осв1ти здатност1 до розв'язування типових спещашзованих 
задач у певи1Й галуз1 профес1ЙноУ д1яльност1; 

- перший (бакалаврський) р1вень - передбачае набуття здобувачами вищоУ 
осв1ти здатност1 до розв'язування складних спещал13ованих задач у певнш 
галуз1 профес1Йно1 д1яльност!; 

- другий (мапстерський) р1вень - передбачае набуття здобувачами вищоУ 
осв1ти здатност! до розв'язування задач досл1дницького; та/або шновацшного 
характеру у певн1й галуз1 професшноУ д1яльност1; 

- трет1Й (осв1тньо-науковий) р1вень - передбачае набуття здобувачами 
вищоУ осв1ти здатност! розв'язувати комплексн! проблеми в галуз1 профес1ЙноУ 
та/або дослщницько-шновацшноУ д1яльност1; 

- осв1тньо-науковий р1вень вищоУ ОСВ1ТИ передбачае здобуття особою 
теоретичних знань, умшь, навичок та шших компетентностей, достатшх для 
продукування нових щей, розв'язання комплексних проблем у галуз1 
професшноУ та/або дослщницько-шновацшноУ д1яльност1, оволод1ння 
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методолопею науково'Т та педагопчно'Т д1яльност1, а також проведения власного 
наукового дослщження, результата якого мають наукову новизну, теоретичне 
та практичне значения; 

- науковий р1вень вищо'Т освгти передбачае здатнють особи визначати та 
розв'язувати сощально значуиц системы проблеми у певнш галуз1 д1яльност1, 
яю е ключовими для забезпечення сталого розвитку та вимагають створення 
нових системоутворювальних знань 1 ирогресивних технологш. 

2) Спещальы (фахов1, предметы) компетентности як правило, иодшяють 
на три види: 

- знания й розумшня; 
- когытивы умшня та навички; 
- практичш навички. 

Як правило, до кожно'Т компетентност1 наводиться коментар. Наб1р 
фахових компетентностей мае вщповщати визначеному р1вню ОП. 

3) Програмш результата навчання - узгоджений наб1р 15-25 тверджень, яю 
зазначають, що саме здобувач вищо'Т осв1ти мае знати, розумгги та бути здатним 
виконувати т е л я уешшного завершения навчання за ОП. Перелж програмних 
результат1в навчання мае корелюватися з визначеним перелжом загальних 1 
спец1альних (фахових, предметних) компетентностей. ОП передбачае набуття 
здобувачами вищо'Т осв1ти сощальних навичок (зойзкШз), що в1дпов1дають 
заявленим щлям. 

Програмн1 результати навчання мають вщповщати таким критер1ям: 
- корисн1сть - сприймаються як таю, що вщповщають р1вню вищо'Т осв1ти 

та вимогам/очшуванням громадського сусишьства та держави, релевантнють 
вщповщним ирограмним комиетентностям; 

- конкретнкть - забезпечують достатн1й р1вень детал1зацн, мають бути 
Ч1ТКИМИ 1 однозначними, написаними зрозумшою МОВОЮ, ДОЗВОЛЯЮЧИ Ч1ТКО 

окреслити зм1ст вимог до здобувача вищо'Т оевгги; 
- стандартизован1сть - визначають стандартш вимоги, яким повинен 

вщповщати здобувач вищо'Т оевгги; 
- вщповщшеть - в1дпов1дати квал1ф1кац1Йним вимогам, бута взаемо 

зв'язаними 13 осв1тшми р1внями та квал1ф1кац1Йними р1внями НацюнальноТ 
рамки квал1ф1кац1й; 

- об'ективн1сть - сформульованими нейтрально, уникаючи зайво'Т 
амбггност1 та суб'ектавност1; 

- досяжн1сть - реал1стичними, з иогляду часу та ресурс1в, необх1дних для 
'Тх досягнення; 

- дтгностичшсть - повинш мати об'ективн1 ознаки Тх досягнення чи 
недосягнення та визначати вимоги до присудження кредит1в СКТС; 

- вшупрюванють - мае юнувати споаб та шкала для вим1рювання ступеня 
досягнення результату прямими або непрямими методами. 

При розробленш програмних результате навчання враховуеться: 
- що результати навчання характеризують те, що здобувач вищо'Т осв1ти 

повинен продемонструвати т е л я уешшного завершения ОП (демонстращя 



8 

знань, умшь, здатносп виконувати, самостшно обирати методи, приймати 
р1шення тощо); 

- що повний наб1р програмних результатов навчання виражае характерш 
особливост1 ОП. 

Формулювання програмних результате навчання передбачае також 
вироблення Ч1тких критерпв оцшювання досягнення сформульованого 
результату. 

2.5. IV етап. Визначення освггнього змкту ОП, розроблення 
навчального плану та програм з дисциплш. 

Визначення змюту освпньоТ програми охоплюе так1 етапи: 
1) Складання перелжу осв1тшх компоненте ОП: 
- вир1шення питания щодо використання модульно'Т системи в ОП; 
- визначення компетентностей та формулювання результате навчання; 
- розробка перелшу осв1тшх компоненте, що в сукупност1 забезпечать 

досягнення програмних результате навчання та оволодшня компетентностями, 
структурування Тх на обов'язков1 та виб1рков1 компонента вщповщно до 
нормативних вимог та мети ОП; 

- визначення шдход1в до викладання, навчання та оцшювання; 
- перев1рка охоплення ключових загальних та предметно-спещал13ованих 

компетентностей. 
На пщстав1 програмних компетентностей та програмних результате 

навчання проектна група: 
- визначае загальний бюджет часу - обсяг кредитив СКТС, необхщних для 

досягнення зазначених результате, який необхщно розподшити; 
- здшснюе структурування результате навчання (освпшх компоненте, 

шших складових навчального курсу, практик, лабораторних роб1т, атестацп та 
шших В1ДПОВ1ДНИХ навчальних заход1в) та розпод1ляе кредити СКТС, необхщш 
для досягнення зазначених результате. 

Визначення кшькоси кредите СКТС для освггнього компонента 
здшснюеться шляхом оцшки навантаження, необхщного для досягнення 
результате навчання. М1шмальна кшьюсть кредит1в СКТС для осв1тнього 
компоненту складае 3 кредити СКТС. Кшьюсть осв1тшх компоненте на 
навчальний р1к - не бшьше 16 (без надм1рноТ фрагментацп осв1тшх 
компоненте). Стандартизуються освпш компонента з метою гнучкост1, 
мобшьност1, формування М1ждисциплшарних траекторш навчання. 
Визначаються компетентност1 та формулюються результата навчання для 
кожно'Т складово'Т (освггнього компоненту). 

Виходячи з програмних компетентностей та програмних результате 
навчання, проектна група формулюе результати навчання, яю повинш бути 
досягнут1 в межах кожно'Т складово'Т (освггнього компонента). 

Проектш групи проводять тест щодо узгодження результате навчання та 
програмних компетентностей: 

- узгодження програмних результате навчання з Нащональною рамкою 
квалтфжацш; 
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- узгодження програмних результатов навчання 31 стандартами вищоУ 
освгги; 

- узгодження результате вивчення навчальноУ дисциплши з програмними 
результатами навчання; 

- узгодження результата навчання по дисцишиш з програмними 
компетентностями; 

- узгодження метод1в викладання з в1дпов1дними результатами навчання 
для досягнення бажаних результате навчання; 

- узгодження метод1в оцшювання вщповщно до програмних результата 
навчання. 

2) Обрання ОСВ1ТН1Х технолопй 1 розроблення навчального плану. 
На пщстав1 ОП за кожною спещальшстю 1 спещашзащю в Ушверситет1 

розробляеться навчальний план, в якому визначеш в1домост1 про галузь знань, 
спещальшсть 1 спещал1защю (за наявшстю), осв1тнш або осв1тньо-науковий 
р1вень, квал1ф1кащю, нормативний термш навчання, графж осв1тнього процесу, 
форму навчання, обсяг освггшх компонента у кредитах СКТС, з визначенням 
нормативних та виб1ркових компонента, Ух лопчноТ посл1довност1, форми 
орган1зацп осв1тнього процесу, види та обсяг навчальних занять, форми 
поточного 1 пщсумкового контролю атестацп, загальний бюджет навчального 
часу за весь термш навчання та його подш на аудиторний навчальний час та 
час, в1дведений на самостшну роботу, а також подш бюджету аудиторного 
навчального часу за окремими формами занять з кожноУ навчальноУ дисциплши 
та за весь термш навчання. Навчальний план забезпечуе досягнення здобувачем 
в1дпов1дного р1вня вищоУ осв1ти програмних результат1в навчання. 

Навчальний план розробляеться на весь термш навчання проектними 
трупами, також можуть долучатися декан факультету або його заступник, 
(директор НН1ПО або його заступник, директор НН1П1Г або його заступник), 
представник навчально-методичного вщдшу, зав1дувач1 та провщш фах1вц1 
випускових кафедр. Органи студентського самоврядування можуть подавати 
пропозишУ та зауваження щодо змкту навчальних плашв. 

Розроблений навчальний план розглядаеться на засщанш Центрально!-

методичноУ ком1си. Навчальний план ухвалюеться на засщанш ВченоУ ради 
Ун1верситету та затверджуеться наказом ректора Ушверситету. 

На основ1 навчального плану, у визначеному Ушверситетом порядку, для 
кожного здобувача вищоУ осв1ти розробляються та затверджуються 
шдивщуальш навчальн1 плани на кожний навчальний рш. 1ндивщуальний 
навчальний план формуеться за результатами особистрго вибору здобувачем 
вищоУ осв1ти виб1ркових компонента в обсяз1, не меншому за встановлений 
ОП, та перел1ку обов'язкових компонент1в визначених ОП. 1ндивщуальний 
навчальний план е обов'язковим для виконання здобувачем вищоУ осв1ти. 

3) Розроблення програм навчальних дисцишпн. 
Програми навчальних дисциплш за завданнями проектних груп 

розробляються на кафедрах Ушверситету зпдно з вимогами до розробки 
навчальних програм дисциплш, з дотриманням строюв Ух розробки та 
затвердження. 
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Органи студентського самоврядування, здобувач1 осв1ти, роботодавщ та 
представники академ1чно'Т сшльноти ушверситету можуть надавати пропозицп 
та зауваження щодо змюту програм навчальних дисцишпн. 

Програма навчально'Т дисциплши розробляеться вщповщно до навчального 
плану та вимог ОП, виходячи з необхщност1 досягнення передбачених ОП 
програмних результате навчання та компетентностей за кожним осв1тшм 
компонентом. За необхщност1 до програми вносяться змши. 

3 метою забезпечення цшсност1 осв1тнього матер1алу, забезпечення 
професшно'Т спрямованост1 змюту навчання, попередження дублювання, 
врахування м1ждисциплшарних зв'язюв, програми навчальних дисциплш: 

- попередньо розглядаються гарантом ОП (за необхщност1 проектною 
групою); 

- розглядаються фаховими (при кожному перегляд1) та Центральною (при 
розробщ ново'Т ОП) методичними ком1с1ями ушверситету та затверджуються в 
установленому порядку. 

На П1дстав1 програми навчально'Т дисциплши на поточний навчальний р1к 
на кафедрах розробляються матер1али навчально-методичного забезпечення. 

2.6. V етап. Розроблення системи оц1нювання якост! осв1тньоТ 
програми з метою и удосконалення. 

За яюсть осв1тньо'Т програми в1дпов1дальн1сть несуть гарант ОП, проектна 
група, та НПП, яю ТТ реал1зують (група забезпечення). 

3 метою контролю за яюстю осв1тшх програм та 'Тх вдосконалення 
проводяться так1 процедури оцшювання та визнання якост1 ОП: зовшшш, 
внутр1шн1 й непрям1. 

Основною процедурою зовшшнього оц1нювання та визнання якост1 ОП е 
акредитац1я ОП. 

Внутр1шне оц1нювання якост1 реал1зацн осв1тньо'Т програми вщбуваеться в 
Ун1верситет1 через процедури внутршнього мон1торингу (самоанал1зу) та ТТ 
перегляду, що викладеш у роздш1 4 цього Положения. 

2.7. VI етап. Обговорення ОП. 
3 метою оцшювання якост1 ОП на предмет вщповщност1 стандарту вищо'Т 

осв1ти, сучасним вимогам вищо'Т школи та потребам суспшьства, а також 
досягнення заявлених у,програм1 результат1в навчання, вщпов1дно до критерпв 
ощнювання якост1 ОП проводиться громадське обговорення ОП. 

Громадське обговорення проводиться як для Д1ючих в Ун1верситет1 ОП так 
1 для тих, що запроваджуються вперше. 

Для проведения громадського обговорення на сайп Ушверситету 
розм1щуються: 

- Осв1тня програма (проект осв1тньо'Т програми); 
- Вщомост1 про гаранта ОП (П1Б, адреса кафедри, е-таИ); 
- «Скринька» для надюлання кореспонденцп (зауважень, пропозиц1й, 

рецензш, вщгук!в та 1нше). 
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3. Порядок вщкриття, затвердження, акредитаци та закриття ОП 
3.1. Вщкриття ОП та наб1р здобувач1в вищоТ осв1ти. 
Прийом здобувач1в вищоТ осв1ти на навчання за ОП здшснюеться 

Приймальною ком1С1ею Ушверситету, згщно з Правилами прийому до 
Ушверситету. 

ОП може бути внесена до Правил прийому 1 на навчання за нею може бути 
оголошено прийом здобувач1в вищо'Т освгги лише за умови наявносп лщензп 
Ушверситету на здшснення осв1тньо'Т д1яльност1 за спещальшстю, в рамках 
яко'Т вщкриваеться ОП, та затвердження ОП в установленому порядку. 

Якщо на ОП не здшснено прийом здобувач1в вищоТ осв1ти у зв'язку з ТТ 
недостатньою затребувашстю, то проектна група може в подальшому: 

- вщмовитися вщ и реагпзацп, в порядку, встановленому п. 3.4 цього 
Положения; 

провести удосконалення ОП з метою пщвищення ТТ 
конкурентоспроможносп та привабливост1 на ринку осв1тшх послуг, надати 
матер1али удосконалення Вченш рад1 Ун1верситету. У раз1 схвалення 
проведеного удосконалення Вченою радою Ушверситету, прийом здобувач1в 
вищо'Т осв1ти на навчання за удосконаленою ОП зд1йснюеться Приймальною 
ком1С1ею Ушверситету на наступний навчальний р1к. 

3.2 Затвердження новоУ ОП. 
3.2.1. Вс1 нов1 ОП мають пройти единий порядок затвердження, що мютить 

Ух посл1довний розгляд такими п1дрозд1лами: 
- проектною групою, позитивне р1шення яко'Т е п1дставою для передач! 

матер1ал1в на зас1дання випусково'Т кафедри; 
- випусковою кафедрою (спшьним зас1данням випускових кафедр), 

позитивне р1шення якоТ' (яких) е пщставою для передач! матер1ал1в декану 
факультету (директору НН1ПО, директору НН1П1Г); 

- деканом факультету (директором НН1ПО, директором НН1П1Г), який 
здшснюе перев1рку збалансованост1 та реал1стичност1 програми, рацюнальност1 
розподшу кредит1в, повноти документального забезпечення та вщповщшсть 
осв1тньо1 програми Лщензшним умовам. Позитивне р1шення декана 
вщповщного факультету (директора НН1ПО, директора НН1П1Г) е пщставою 
для передач! матер1ал1в на розгляд Вчено'Т ради факультету (шституту); 

- за результатами ,розгляду ОП на Вчен1й рад1 факультету (1нституту), 
проект осв1тньо'Т програми рекомендуеться до розгляду на засщанш 
ЦентральноТ методично'Т ком1С11 Ун1верситету та мае бути оприлюднений на 
сайт1 ушверситету для громадського обговорення протягом двох тижшв; 

- на засщанш ЦентральноТ методично'Т комюп Ун1верситету гарант ОГ1 
представляе ТТ змют з урахуванням зауважень, наданих пщ час громадського 
обговорення. Центральна методична комшя Ун1верситету оц1нюе в1дпов1дн1сть 
ново'Т ОП ВС1М вимогам, що пред'являються до ОП Ун1верситету. Висновок про 
ухвалення ОП Центральною методичною ком1с1ею Ушверситету е 
рекомендацшним для Вчено'Т ради Ушверситету; 

- Вченою радою Ушверситету. 
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3.2.2. Перелш документов, необхщних для вщкриття освггньоУ програми, 
що подаються на засщання Центральной методичноТ комюп Ушверситету: 

- кошя наказу ректора Ушверситету про затвердження складу проектно'1 
групи; 

- осв1тньо-профес1Йна (наукова) програма (за зразком, що наведений у 
додатку 1 до Положения); 

- навчальний план шдготовки фах1вщв (за зразком, що наведений у 
додатку 2 до Положения); 

- протокол засщання ВченоУ ради факультету (шституту); 
- результата громадського обговорення, рецензп (за наявност1). 

3.2.3. За результатами розгляду освпньоТ програми Вчена рада 
Ушверситету може прийняти р1шення про и затвердження, направления на 
доопрацювання або про вщмову у затвердженш. 

При ухваленш Вченою радою Ушверситету р1шення про затвердження 
ОП, вона затверджуеться шляхом видання наказу ректора Ушверситету «Про 
затвердження ОП». 

Проект наказу готуеться для затвердження: 
- осв1тньо-професшно'Т програми та вщповщного навчального плану 

шдготовки фах1вц1в - навчально-методичним вщдшом у сшвпращ з гарантом 
програми; 

-освггньо-науково'Т програми та вщповщного навчального плану 
шдготовки фах1вц1в - завщувачем асшрантури, докторантури 1 юншчноТ 
ординатури у сшвпращ з гарантом програми. 

3.3. Акредитац1я осв1тньо1 програми. 
Акредитащя ОП - оц1нювання якост1 ОП та осв1тньо'Т д1яльност1 

Ушверситету за щею програмою на предмет вщповщност1 стандарту вищоУ 
осв1ти, спроможност1 виконання вимог стандарту, а також досягнення 
заявлених у програм1 результате навчання вщпов1дно до критер11'в оцшювання 
ЯКОСТ1 ОП. 

КритерИ' застосовуються з урахуванням стандарт1в 1 рекомендац1Й 13 
забезпечення якост1 в Свропейському простор! вищоТ осв1ти. 

Акредитац1я ОП здшснюеться в порядку, визначеному Законом УкраТни 
«Про вищу осв1ту» та Положениям про акредитац1ю осв1тн1х програм, за якими 
здшснюеться пщготовка здобувач1в вищо'1 осв1ти, затвердженим наказом МОН 
Укра'Тни вщ 11.07.2019 №977. 

3.4. Закриття ОП. 
ОП може бути вилучена з перелшу ОП, що реал1зуються в Ун1верситет1, за 

таких умов: 
- з Ш1щативи факультету (НН1 ПО), при "Тх В1ДМОВ1 вщ реал1зац11 ОП; 
- з 1шщативи Ун1верситету (за поданням Приймально"! комюп), у раз1 

в1дсутност1 набору здобувач1в вищо'Т осв1ти на навчання за ОП протягом 
2 роюв; 
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- у раз1 переформатування ОП. У цьому випадку об'еднана або роз'еднана 
осв1тня програма розробляеться 1 проходить затвердження як нова, а за тими 
освшпми програмами, що реал1зувалися до переформатування, припиняеться 
наб1р здобувач1в вищоУ освгги на навчання. 

Ишення про вилучення ОП з числа ОП, що реатзуються в Ушверситет!, 
приймае Вчена рада Ушверситету. 

4. Порядок реал1зацп, мошторингу та перюдичного перегляду ОП 
4.1 Порядок реал1зацн ОП. 
Порядок реал1зац11 ОП визначаеться Положениям про оргашзащю 

осв1тнього процесу у ХНМУ. Для планування осв1тнього процесу на кожний 
навчальний р1К проектною групою ОП разом з навчально-методичним вщдшом 
складаеться робочий навчальний план за кожною ОП. У робочому навчальному 
плаш обумовлюються ЩОр1ЧШ ОСОблИВОСТ1 0рган13ац11 ОСВ1ТНЬОГО процесу для 
кожноУ ОП, перелш навчальних дисциплш, види контролю та змют вар1ативно'1 
частини (блоку ДИСЦИПЛШ за ВШЬНИМ вибором ЗДОбуваЧ1В ВИЩ01 ОСВ1ТИ). 

4.2 Мон1торинг ОП. 
Мон1торинг здшснюеться не рщше одного разу на рж, як правило, 

проектною групою ОП. 
До здшснення мон1торингу можуть долучатися: НПП, професюнали-

практики, здобувач1 вищо'1 осв1ти, представники НН1ЯО. 
Мошторинг ОП зд1йснюеться з метою визначення: 
- чи е призначення кредит1в, означен! результата навчання та розраховане 

навчальне навантаження досяжними, реалютичними та адекватними; 
- чи в1дпов1дае ОП сучасним вимогам здобувач1в вищоУ осв1ти; 
- чи досягае ОП встановлено'1 мети; 
Мошторинг ОП передбачае оцшювання: 
- В1ДПОВ1ДНОСТ1 ОП ДОСЯГНеННЯМ науки у В1ДП0В1ДН1Й сфер! знань, 

тенденц1ям розвитку економжи 1 сусп1льства; 
- врахування змш потреб студенев, працедавц1в та шших груп 

зац1кавлених стор1н; 
- спроможност1 студенев виконати навчальне навантаження ОП та набути 

оч1куван1 компетентност1; 
- затребуваност1 нй ринку пращ фах1вщв, як1 здобули вищу осв1ту за ОП. 
В ход1 мошторингу можуть використовуватись р1зн1 методи, способи: 

анкетування, опитування, штерв'ювання (у тому числ1 здобувач1в вищоУ осв1ти 
та випускниюв з метою анал1зу Ух власного досвщу), мон1торинг досягнутих 
результата, оцшювання ОП на вщповщшсть критер1ям забезпечення якост1 
ОСВ1ТН1Х програм тощо. 

Мошторинг ЯКОСТ1 ОП ЗД1ЙСНЮСТЬСЯ протягом року В1ДПОВ1ДНО до плану 
мошторингу та завершуеться шдготовкою проектною групою Зв1ту про 
мон!торинг якост1 ОП, який подаеться до Навчально-наукового шституту якост1 
ОСВ1ТИ у В1ДПОВ1ДНОСТ1 ДО ШШНу-Графжу подання таких ЗВ1Т1В. Пюля 
опрацювання з в т в проектних груп НН1 ЯО готуе висновки з мошторингу 
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якост1 за ОП з рекомендациями щодо и вдосконалення, яю надаються до 
розгляду на засщанш Центрально!' методично'! комюп ХНМУ. Результати 
мошторингу якост1 ОП розглядаються на засщанш Вчено! ради университету. 

На шдстав1 результат1в мошторингу проектна група здшснюе перегляд ОП 
або/та розробляе та здшснюе заходи з покращення якост1 осв1ти за ОП. 

4.3 Самоанал13 ОП. 
Самоанал13 освггньо! програми, може проводитися як в рамках процедур 

зовшшнього оцшювання якост1 (акредитацп будь-якого виду, м1жнародно! 
експертизи), так 1 з 1шщативи гаранта ОП з метою планових процедур 
контролю якост1. Можливе проведения самоанагпзу за двома вар1антами: 

1) За Ыщативою декана факультету (директора НН1) для проведения 
самоанал1зу ОП 1 пщготовки звггу иризначаеться комю1я (у склад1 3-5 ос1б з 
числа НПП факультету (НН1), що реал1зуе ОП); можливе залучення до 
проведения самоанал1зу ОП представниюв ключових роботодавщв, здобувач1в 
вищо! осв1ти, НПП програми 1 (по МОЖЛИВОСТ1) и випускиик1в. 

2) Самоанал13 може проводитися проектною групою за шщ1ативою гаранта 
ОП. 

Результати проведеного самоанал1зу оформлюються у форм1 звггу про 
результати самоанал1зу. Зв1т про результати самоанал1зу ОП готуеться членами 
КОМ1СП з самоанал1зу 1 узгоджуеться з ус1ма залученими до ще! процедури 
учасниками; ЗВ1Т повинен мютити висновки про як1сть ОП 1 пропозиц1! щодо !Т 
вдосконалення, включаючи, за необхщност1, иропозицн щодо внесения змш до 
ОП, модерн1защ! ОП 1/або ирийняттю 1нших управл1нських р1шень. Зв1т про 
результати самоанал1зу затверджуеться на засщанш Центрально! методично! 
ком1сп Ун1верситету. 

Зв1т про самоанал13 е пщставою для подальшого перегляду ОП 1 прийняття 
вщповщних р1шень за нею. 

4.4 Основш критерн забезпечення якост! ОП, якими елщ керуватися 
при мошторингу та самоанал131 ОП. 

4.4.1. Вимоги до ОП та результате навчання: 
• ОП мае ч1тко сформульован1 цш1, як! вщповщають М1сп та стратеп! 

Ун1верситету. 
• Ц Ы ОП та г програмш результати навчання визначаються з 

урахуванням позищй та потреб за1нтересованих сторш. 
• Ц1Л1 ОП та програмш результати навчання визначаються з 

урахуванням тенденцш розвитку спещальност1, ринку пращ, галузевого та 
репонального контексту, а також досвщу аналопчних В1тчизняних та шоземних 
ОП. 

• ОП дае можливють досягти результат1в навчання, визначених 
стандартом вищо! осв1ти за вщповщною спец1альн1стю та р1внем вищо! осв1ти 
(за наявност1). 

• За в1дсутност1 затвердженого стандарту вищо! осв1ти за в1дпов1диою 
спец1альн1стю та р1внем вищо! осв1ти ирограмн! результати навчання мають 
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вщповщати вимогам Нацюнально'Т рамки квал1ф1кацш для вщповщного 
квал1ф1кац1йного р1вня. 

• Обсяг ОП та окремих осв1тшх компоненпв (у кредитах Свропейсько'Т 
кредитно'Т трансферно-накопичувально'Т системи) вщповщае вимогам 
законодавства щодо навчального навантаження для вщповщного р1вня вищо'Т 
осв1ти та вщповщного стандарту вищо'Т осв1ти (за наявност1). 

• Зм1ст ОП мае чггку структуру; освггш компонента, включеш до ОГ1, 
становлять лопчну взаемопов'язану систему та в сукупност1 дають можлив1сть 
досягти заявлених цшей та програмних результате навчання. 

• Зм1ст ОП вщповщае предметнш област1 визначеноТ для неТ 
спещальност1 (спещальностям, якщо осв1тня програма е м1ждисциплшарною). 

• Структура ОП передбачае можливють для формування шдивщуальноТ 
осв1тньо'Т траектор1Т, зокрема через шдивщуальний виб1р здобувачами вищо'Т 
освгги навчальних дисципл1н в обсяз1, передбаченому законодавством. 

• ОП та навчальний план передбачають практичну пщготовку 
здобувач1в вищо'Т осв1ти, яка дае можлив1Сть здобути компетентност1, потр1бн1 
для подалыно'Т профес1йноТ д1яльност1. 

• ОП передбачае набуття здобувачами вищо'Т осв1ТИ сощальних навичок 
(зойзкШз), що в1дпов1дають заявленим цшям. 

• Зм1ст ОП враховуе вимоги вщповщного професшного стандарту (за 
наявност1). 

• Обсяг ОП та окремих освггшх компоненте (у кредитах Свропейсько'Т 
кредитно'Т трансферно-накопичувально'Т системи) вщповщае фактичному 
навантаженню здобувач1в, досягненню цшей та програмних результате 
навчання. 

• Структура ОП та навчальний план пщготовки здобувач1в вищо'Т осв1ти 
за дуальною формою у раз1 ТТ здшснення узгоджен1 13 завданнями та 
ОСОблИВОСТЯМИ ЩеТ форМИ ЗДОбуТТЯ ОСВ1ТИ. 

• Правила прийому на навчання за ОП е ч1ткими та зрозумшими, не 
М1стять дискрим1нац1Йних положень та оприлюднен1 на офщ1йному вебсайт1 
Ун1верситету. 

• Правила прийому на навчання за ОП враховують особливост1 само'Т 
ОП. 

• Визначено ч1тю та зрозум1Л1 правила визнання результат1в навчання, 
отриманих в Ун1верситет1, зокрема пщ час академ1чно'Т моб1льност1, яю е 
доступними ДЛЯ ВС1Х учасниюв ОСВ1ТНЬОГО процесу та яких послщовно 
дотримуються П1Д час реал1зац1'Т ОП. 

• Визначено Ч1тю та зрозум1Л1 правила визнання результат1в навчання, 
отриманих у неформальны осв1Т1, що е доступними для вс1х учасник1в 
осв1тнього процесу та яких посл1довно дотримуються пщ час реал1зац1Т ОП. 

• Форми та методи навчання 1 викладання сприяють досягненню 
заявлених у ОП щлей та програмних результате навчання, вщповщають 
вимогам студентоцентрованого пщходу та принципам академ1чно'Т свободи. 
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• Ус1м учасникам осв1тнього процесу своечасно надаеться доступна 1 
зрозумша шформащя щодо цшей, змюту та програмних результат!в навчання, 
порядку та критерпв оцшювання в межах окремих осв1тшх компоненте (у 
форм1 силабуса, програми навчально'Т дисциплши). 

• Ушверситет забезпечуе поеднання навчання 1 дослщжень пщ час 
реагпзацп ОП вщповщно до р1вня вищоТ осв1ти, спещальност1 та цшей ОП. 

• Педагопчш, науково-педагопчш, науков1 пращвники (дал1 -
викладач!) оновлюють змют осв1ти на основ! наукових досягнень 1 сучасних 
практик у В Щ П О В Щ Н Ш г а л у 3 1 . 

• Навчання, викладання та науков1 дослщження пов'язаш з 
штернацюналхзащею Д1яльност1 Ушверситету. 

• Форми контрольних заход1в та критерп оц1нювання здобувач1в вищо'1 
осв1ти е Ч1ткими, зрозум1лими, дають можлив1сть встановити досягнення 
здобувачем вищоТ осв1ти результате навчання для окремого осв1тнього 
компонента та/або ОП в цшому, а також оприлюднюються заздалепдь. 

• Форми атестацп здобувач1в вищо'Т осв1ти в1дпов1дають вимогам 
стандарту вищо'1 осв1ти (за наявност!). 

• Визначено Ч1тю та зрозум1Л1 правила проведения контрольних заход1в, 
що е доступними для ВС1Х учасник1в осв1тнього процесу, як1 забезпечують 
об'ективн1сть екзаменатор1в, зокрема охоплюють процедури запоб1гання та 
врегулювання конфлшту 1нтерес!в, визначають порядок оскарження результате 
контрольних заход1В 1 Тх повторного проходження, та яких послщовно 
дотримуються П1Д час реал1зац!Т ОП. 

• В Ун!верситет1 визначено Ч1ТК1 та зрозумгш пол1Тику, стандарта 1 
процедури дотримання академ1чноТ доброчесност1, яких послщовно 
дотримуються вс1 учасники осв!тнього процесу П1Д час реал!зацп ОП. 
Ушверситет популяризуе академ1чну доброчесн1сть (насамперед через 
!мплементащю ц1еТ пол1тики у внутр1шню культуру якост!) та використовуе 
вщповщн! технолопчн1 р1шення як 1нструменти протидп порушенням 
академ1чно'Т доброчесност1. 

• Академ1чна та/або професшна квал!ф1кащя викладач1в, зад1яних до 
реал!зацп ОП, забезпечуе досягнення визначених вщповщною програмою Ц1лей 
та програмних результат1в навчання. 

• Процедури конкурсного добору викладач1в е прозорими 1 дають 
можлив1сть забезпечи'/и потр1бний р1вень Тхнього пр0фес10нал1зму для 
усшшно'Т реал!защ'Т ОП. 

• Залучення роботодавщв до оргашзацп та реал!зацп осв1тнього 
процесу за ОП. 

• Залучення до аудиторних занять професюнал!в-практиюв, експерт1в 
галуз1, представник1в роботодавц1в. 

• Ушверситет сприяе професшному розвитку викладач1в через власш 
програми або у сшвпращ з шшими орган1зац!ями. 

• Ушверситет стимулюе розвиток викладацько'Т майстерност!. 
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• Фшансов1 та матер1ально-техшчш ресурси (б1блютека, шша 
шфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення 
ОП гарантують досягнення визначених ОП цшей та програмних результатов 
навчання. 

• Ушверситет забезпечуе безоплатний доступ викладач1в 1 здобувач1в 
вищоУ осв1ти до в1дпов1дно1 шфраструктури та шформацшних рееурС1В, 
потр1бних для навчання, викладацькоТ та/або науковоТ д1яльност1 в межах ОП. 

• Осв1тне середовище е безпечним для життя 1 здоров'я здобувач1в 
вищо1 осв1ти, що навчаються за ОП, та дае можливють задовольнити Тхш 
потреби та штереси. 

• Ушверситет забезпечуе освггню, оргашзацшну, шформацшну, 
консультативну та сощальну шдтримку здобувач1в вищо'1 осв1ти, що 
навчаються за ОП. 

• Ушверситет створюе достатш умови щодо реал1зацп права на осв1ту 
для ос1б з особливими ОСВ1ТН1МИ потребами, як1 навчаються за ОП. 

• НаЯВН1 Ч1ТК1 1 ЗрОЗуМ1Л1 пол1тика та процедури вир1шення конфл1ктних 
ситуащй (зокрема пов'язаних 13 сексуальними домаганнями, дискрим1нац1ею 
та/або корупщею тощо), яю е доступними для вс1х учасник1в осв1тнього 
процесу та яких послщовно дотримуються пщ час реал1защУ ОП. 

• Посл1довне дотримання визначених процедур розроблення, 
затвердження, мошторингу та перюдичного перегляду ОП. 

• Здобувач1 вищо1 осв1ти безпосередньо та через органи студентського 
самоврядування залучеш до процесу пер1одичного перегляду ОП та шших 
процедур забезпечення и якост1 як партнери. Позиц1я здобувач1в вищоТ осв1ти 
береться до уваги п1д час перегляду ОП. 

• Роботодавщ безпосередньо та/або через своТ об'еднання залучен1 до 
процесу перюдичного перегляду ОП та шших процедур забезпечення п якост1 
як партнери. 

• Наявна практика збирання, анал1зу та врахування шформацп щодо 
кар'ерного шляху випускник1в ОП. 

• Система забезпечення якосп Ун1верситету забезпечуе вчасне 
реагування на виявлеш недол1ки в ОП та/або осв1тнш д1яльност1 з реал1зацп 
ОП. 

• Результата зовн1шнього забезпечення якост1 вищоТ осв1ти (зокрема 
зауваження та пропозицп, сформульоваш пщ час попередн1х акредитац1й) 
беруться до уваги шд час перегляду ОП. 

• В академ1чн1й спшьнот1 Ушверситету сформована культура якост1, що 
сприяе постшному розвитку ОП та осв1тньо'1 д1яльност1 за щею програмою. 

• Визначеш Ч1ТК1 та зрозумш1 правила 1 процедури, що регулюють права 
та обов'язки вс1х учасниюв освггнього процесу, е доступними для них та яких 
посл1довно дотримуються пщ час реал1зацп ОП. 

• Не шзшше н1ж за м1сяць до затвердження ОП або змш до неУ на 
оф1Ц1Йному вебсайт1 ушверситету оприлюднюеться вщповщний проект 13 
метою отримання зауважень та пропозицп заштересованих сторш. 
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• Своечасно оприлюднюеться на офщшному веб-сайп ушверситету 
точна та достов1рна шформащя про ОП (включаючи и ц ш , очжуваш 
результати навчання та компоненти) в обсяз1, достатньому для шформування 
вщповщних заштересованих сторш та сусшльства. 

4.4.2. Додатков1 вимоги для ОП третього (осв1Тньо-наукового) р1вня вищо! 
оевгги: 

• Змют ОП вщповщае науковим штересам асшрант1в 1 забезпечуе !х 
повноцшну пщготовку до дослщницько! та викладацько! д1яльност1 в 
Ун1верситет1 за сиещальшстю та/або галуззю. 

• Наукова Д1яльшсть асшрашчв вщиовщае напряму дослщжень 
наукових кер1вник1в. 

• Ушверситет орган1зац1Йно та матер1ально забезпечуе в межах ОП 
можливост1 для проведения й апробацп результат!в наукових дослщжень 
вщиовщно до тематики роб1т асшрант1в (проведения регулярних конференц1й, 
сем1нар1в, колокв1ум1в, доступ до використання лаборатор1й, обладнання тощо). 

• Ушверситет забезпечуе можливост1 для залучення асшрант1в до 
м1жнародно! академ1чно! спшьноти за спец1альн1стю, зокрема через виступи на 
конференщях, публшацп, участь у спшьних дослщницьких проектах тощо. 

• Наявна практика участ1 наукових кер1вниюв асп1рант1в у 
дослщницьких проектах, результати яких регулярно публшуються та/або 
практично впроваджуються. 

• Ушверситет забезпечуе дотримання академ1чно! доброчесност1 у 
професшнш д1яльност1 наукових кер1вник1в та асшрашчв, зокрема вживае 
заход1в для унеможливлення наукового кер1вництва особами, яю вчинили 
иорушення академ1чно! доброчесност1. 

4.5 Перегляд ОП. 
4.5.1. Р1шення про необхщшсть перегляду осв1тиьо! програми може 

прийматися на основ1 результат1в мошторингу, самоанал1зу осв1тньо! профами, 
1Н1щативи гаранта, звернень роботодавщв, здобувач1в осв1ти та випускниюв, 
науково-педагопчиих прац1вник1в, р1шення кер1вництва Ун1верситету. 

Перегляд осв1тн1х програм з метою !х удосконалення зд1йснюеться 
проектними трупами не рщше одного разу на два роки. 

4.5.2. Перегляд освггшх програм здшснюеться на основ1 розгляду та 
анал1зу наступних даних: 

- результат1в мон1торингу ОП; 
- результате оц1нювання якост1 ОП: внутр1шнього та зовн1шнього (за 

наявност1); 
- проиозищй та зауважень, отриманих при громадському обговоренш ОП 

(за наявност1); 
- анал1зу стану та тенденцш розвитку галуз1, репональних особливостей, 

м1жнародно! практики; 
- прийняття або оновлення стандарту вищо! осв1ти за вщповщною ОП (за 

наявност! таких змш); 
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- зауважень та пропозицш роботодавщв; 
- зауважень та пропозицш здобувач1в вищо'Т осв1ти та випускниюв; 
- Ы щ а т и в 1 пропозицш гаранта осв1тньо'Т програми та/або академ1ЧНо'Т ради 

1/або НПП, яю ТТ реал1зують; 
- рекомендацш НН1 ЯО. 
4.5.3. Для отримання таких даних протягом року проектною групою та 

гарантом особисто: 
- здшснюеться мошторинг ОП та може бути шщшовано ощнювання якост1 

ОП в1дпов1дно до цього Положения; 
- збираються даш громадського обговорення; 
- здшснюеться анашз стану та тенденцш розвитку галуз1, репональних 

особливостей, м1жнародно'Т практики; 
- З Д Ш С Н Ю Ю Т Ь С Я ЗуСТр1Ч1, К О Н С у Л Ь Т а Ц П т а 1НШ1 види к о м у ш к а ц п 3 

роботодавцями; 
- забезпечуеться отримання зворотного зв'язку В1Д здобувач1в вищо'Т осв1ти 

стосовно змюту, характеру осв1тньо'Т програми, метод1в навчання, р1вня 
навантаження тощо за ОП шляхом проведения анкетування, опитувань бес1д та 
шших засоб1в; 

- забезпечуеться отримання та використання даних студентського 
МОШТОрИИГу ЯКОСТ1 ОСВ1ТНЬОГО процесу; 

- налагоджуються комушкацп гаранта з кафедрами та НПП, що зад1яш в 
реал1зацп ОП для отримання зауважень та пропозицш щодо змюту навчально'Т 
програми, осв1ТН1х компонент1в, в1дпов1дност1 ОП критер1ям забезпечення 
якост1 ОП; 

- розробка пропозицш щодо змш до ОП з метою ТТ удосконалення та 
висновку щодо ТТ перегляду. 

4.5.4. За результатами перегляду осв1тньо'Т програми проектною групою 
може бути прийнято р1шення про: 

- В!ДПОВ1ДН1СТЬ ОП сучасним тенденщям розвитку медично'Т сфери та 
суспшьства, вимогам стейкхолдер1в та вщсутшсть необх1дност1 внесения зм1н. 

- про необх1дн1сть внесения ЗМ1Н в Д1ючу ОП, за якою зд1йснюеться 
шдготовка здобувач1в осв!ти. Зм1ни можуть вноситися у виб1ркову складову 
осв1тньо'Т програми (стосуватися перелшу виб!ркових компонент1в, Тх зм1сту, 
обсягу тощо). Також можуть вноситися змши стосовно розширення змюту 
осв1тн1х компонент1в, що може сприяти розширенню програмних результате 
чи компетентностей, яю досягаються за рахунок цього осв1тнього компоненту. 
Зм1ни в1дображаються у вщповщних структурних елементах ОП (навчальному 
план1, матрицях, робочих програмах навчальних дисципл1н, програмах практик 
1 Т . П . ) ) . При внесенш ЗМ1Н ДО ОП, ВОНИ ВВОДЯТЬСЯ В Д1Ю ДЛЯ ВС1Х курс1В, що 
навчаються за даною ОП з наступного навчального року. 

- про необх1дн1сть оновлення ОП шляхом затвердження ново'Т редакцп ОП. 
За необхщност1 внесения бшьш суттевих зм1н до ОП (змши до перел1ку та 
обсягу обов'язкових компоненте, структурно-лопчно'Т схеми, перел1ку 
компетентностей та програмних результате навчання, мети ОП тощо) 
затверджуеться оновлена верс1я ОП, яка вводиться в д1ю з наступного 
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навчального року для нових здобувач1в осв1ти, що розпочинають навчання за 
даною ОП. 

- про необхщшсть в1дмови вщ реал1зац11 ОП. 
4.5.5. У раз1 прийняття проектною групою р1шення про необхщшсть 

внесения змш до Д1ЮЧ01 ОП або оновлення ОП, процедура розгляду та 
затвердження включае наступш етапи: 

- при внесенш змш до ддочоТ ОП або оновлення ОП розгляд 
запропонованих змш випусковою кафедрою (сшльним засщанням випускових 
кафедр) за участю гаранта ОП, представниюв роботодавщв (за згодою), 
ЗДОбуваЧ1Б ВИЩ01 ОСВ1ТИ; 

- при внесенш змш до дпочоТ ОП або оновлення ОП розгляд 
запропонованих змш Центральною методичною комю1ею Ушверситету 
(р1шення про вщповщнють вимогам до ОП); 

- внесения змш до д1ючоТ ОП або оновлення ОП затверджуеться р1шенням 
ВченоТ ради Ушверситету, яке вводиться в Д1Ю наказом ректора ушверситету. 

4.5.6. Пюля перегляду ОП на и П1дстав1 за необх1дн1стю розробляеться 
навчальний план, який ухвалюеться Вченою радою та затверджуеться наказом 
ректора Ушверситету. 

4.5.7. У раз1 прийняття проектною групою р1шення про необхщшсть 
в1дмови в1д реал1зац11 ОП зд1йснюеться процедура в1дпов1дно до п. 3.4 даного 
Положения. 

4.5.8. Пщготовка проект1в наказ1в за результатами розгляду пропозицш 
щодо перегляду ОП на Вченш рад1 та/або затвердження навчального плану 
здшснюеться: 

- освггньо-професшноТ програми та вщповщного навчального плану 
шдготовки фах1вщв - навчально-методичним В1ДД1ЛОМ у сп1впрац1 з гарантом 
програми; 

- освггньо-науково'Т програми та вщповщного навчального плану 
п1дготовки фах1вц1в - зав1дувачем асп1рантури, докторантури 1 кл1И1чно1 
ординатури у сп1впрац1 з гарантом програми. 

5. Прик1нцев1 положения. 
5.1. Вс1 зм1ни та доповнення до даного Положения вносяться шляхом 

видання наказу ректора ушверситету про внесения змш та доповнень або про 
затвердження ново'Т редакцп Положения. 

5.2. 3 моменту затвердження в установленому порядку ново! редакцп 
Положения, попередне втрачае чиншсть. 



Додаток 1 
до Положения, затвердженого 
наказом ХНМУ 

№ 

(до п.3.2.2) 

ЗРАЗОК 

МИНИСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРА1НИ 

ХАРК1ВСБКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УН1ЕРСИТЕТ 

ОСВ1ТНБО-ПРОФЕС1ЙНА (НАУКОВА) ПРОЕРАМА 

«Назва ОПП/ОНП» 

Першого/другого (бакалаврського/мапстерського) р1вня вищоТ осв1ти 

За спещальшстю Шифр, Назва 

Еалуз1 зиань Шифр, Назва 

Квал1ф1кац1я осв1тня: Назва квал1ф1каци 

Квал1ф1кац1я профес^йна: Назва квал1фжацп 

ЗАЕВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ 
РАДОЮ 
протокол В1Д № 

Ректор 
(наказ № В1Д «_ » 

/ 

2 0 _ р . ) 

Харюв-20 



ПЕРЕДМОВА 

Розроблено проектною групою осв1тньоТ програми (шифр, «Назва») у 
складк 

1. 

2. 

3. 

Рецензп-вщгуки зовшшшх стейкголдер1в (за наявност1): 

1. 

2. 

3. 



1. Профшь осв1тньо1 программ 31 спещальносп № "Паша" (за 
спещал1защею " назва ", якщо наявна) 

1 - Загальна шформащя 

Повна назва закладу 
вищоТ осв1ти та 

Стушнь ВИЩ01 ОСВ1ТИ та 
назва квал1ф1кашТ мовою 
орипналу 

Вказуеться стушнь вищо'Т осв1ти та повна назва квал1ф1кацп мовою 
орипналу, як1 присуджуються на основ: усп1шного завершения 
дано'Т осв1тньоТ програми, якщо за результатами усшшного 
виконання ОП вищий навчальний заклад осв1ти мае право 
присвоювати професшну(1) квал1фжащю(У), то подагться п назва 
(перел1к назв) та вказуються процедури Тх присвоения. 

Офщшна назва освггньоТ 
програми 
Тип диплому та обсяг 
освггньоТ програми Тип диплому - ОДИНИЧНИЙ, ПОДВ1ЙНИЙ, СП1ЛЬНИЙ. Обсяг вказуеться в 

кредитах €КТС та роках. Приклад: 
Диплом мапстра, одиничний, 90 кредитив СКТС, терм1н навчання 
1,5 роки 

Наявшсть акредитацп Подаеться шформащя про акредитац1ю ОП, у т.ч. шоземну чи 
м1жнародну. Вказуеться: 
- назва орган1зац1'Т, яка надала акредитацш дан1й программ 
- краТна, де ця орган1зац1я розташована: 
- перюд акредитац1У 

Цикл/р1вень Приклад: 
НРК УкраТни - 7 р1вень, Р()-ЕНЕА - другий цикл, ЕОР-ЬЬЬ - 7 
р1вень 

Передумови Вимоги щодо попередньоУ осв1ти. За необх1дност1 вказуеться, що 
обмежуе переход на дану ОП. 
Приклад: 
Наявшсть ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання 
Т е р М Ш ДП 0СВ1ТНЬ01 

п р о г р а м и Вказуеться термш дп осв1тньоТ програми до ТТ наступного планового 
оновлення. Цей термш не може перевищувати перюду акредитащТ. 

1нтернет-адреса 
постшного розмвдення 
опису осв1тньоТ програми 

Вказуеться адреса сторшки дано'Т освгтньо'Т програми в 
1нформац1йному пакет1/Каталоз1 курс1в закладу вищоТ осв1ти. 

г 

2 - Мета осв1тньоТ програми 
Ч1тке та коротке формулювання (в одному - двох речениях) 

3 - Характеристика осв!тньоТ програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спещальшсть, 
спещал1защя (за 
наявност!)) 

Зауваження: 
Якщо ОП е мульти- чи м1ждисциплшарною, то вказуеться - перелж 
ТТ основних компонент, а також ор1ентовний обсяг кожно'Т 
компонента у % вщ загального обсягу ОП. 
Якщо ОП е спещал1зованою (формальна спещал1защя в рамках 
спещальност113 в1дображенням цього в документ! про вищу осв1ту), 
то вона повинна бути зареестрована в НАЗЯВО. 



0р1ентац1я 0СВ1ТНЬ01 
програми 

Освггньо-професшна (для молодшого бакалавра, бакалавра, 
мапстра); Осв1тньо-наукова (мапстра, доктора фшософп) 
В щ п о в щ н о д о М С К О осв1тньо-профес1Йна га о е в п н ь о - н а у к о в а 
програма може мати академ1чну або прикладну ор1ентацпо 
Дощльно коротко охарактеризувати наукову ор1ентащю та 
професшш (спещагпзацшш) акцента 

Основний фокус 0СВ1ТНБ01 

программ та спещал1зацп 

Загальна/спещальна оевгга в галуз1/предметн1й област1/ 
спец1альност1. Ключов1 слова 

Особливоеп програми Наприклад: обов'язковий семестр М1>кнародно1 моб1льност1; 
реал1зуеться англ1Йською мовою; вимагае спещальноУ практики 
тощо. 
Також можуть вказуватися узгоджешеть дано-1 ОП 13 програмами 
1нших краш, експериментальний характер ОП та шип особливоеп, 
як1 надае Закон Украши "Про вищу осв1ту" в контекст! академ1чно'1 
автономп 

4 - Придатнють випускниюв рацевлаштування та подалыиого навчання 
Придатшсть до 
працевлаштування 

Коротко вказуються види економ1чноТ д1яльност1, профес1ЙН1 назви 
роб1т (за ДКП) 
Можливоеп профес1йно1 сертиф1кацп 

Подальше навчання Вказуються можливост1 для продовження навчання на вищому 
Р1ВН1. 

5 - Викладання та оцшювання 

Викладання та навчання 

К о р о т к о (до 3-Х рЯДК1в) о п и с у ю т ь с я ОСНОВН1 П1ДХОДИ. м е т о д и та 
технолопУ, як1 використовуються в данш програм1. Наприклад: 
студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-
ор1ентоване навчання, навчання через лабораторну практику тощо. 

Оцшювання Наприклад: уеш та письмов1 екзамени, практика, есе. презенташУ, 
проектна робота тощо. 

6 - Програмш компетентносп 

1нтегральна 
компетентшеть 

Формулюеться шляхом конкретизащУ 1нтегральноУ компетентност1 
вщповщного стандарту вищоУ осв1ти в контекст1 особливостей 
данбУ осв1тньоУ програми. 

Загальш 
компетентноеп (ЗЮ 

Рекомендусгься за необх1дност1 13 врахуванням особливостей 
конкретноУ осв1гньо1 програми вибирати^додатков! до визначених 
стандартом) компетентност113 перелшу загальних компетентностей 
проекту Тюнинг. 
Видтяються: 
- компетентност1, визначен1 стандартом вищоУ осв1ти спец1альност1 
та, за наявноеп, в профес1йному стандарти 

компетентност1 . в и з н а ч е ш з а к л а д о м вищоУ осв1ти. 
Передбачаеться, що в стандарт! вищоУ осв1ти буде визначено 8-12 
загальних компетентностей, як1 в основному вибираються з 
перелгку проекту Тюншг. 



Фахов1 компетентностл Корелюе з описом вщповщного квал1ф1кацшного р1вня НРК, назви 
компетентностей формулюються 13 врахуванням категорш 
компетентностей НРК: знания, умшня, комушкащя, автоном1я 1 
вщповщальшсть. Рекомендуються використовувати м1Жнародш 
зразки (проект Тюншг, стандарти С>АА тощо) 
Видшяються: 
- компетентное^, визначен1 стандартом вищоУ осв1ти спец1альност1 
та, за наявност1, в професшному стандарт!, 
- компетентност1, визначен1 ЗВО. 
Якщо осв1тня програма передбачае наявн1сть дек1лькох 
неформальных спец!ал1зац1Й, то програмш компетентност1 дощльно 
формулювати для кожноТ спец1ал1зац11 зокрема. Передбачаеться, що 
в стандарт! вищоУ освети буде визначено 15-18 фахових 
(спещальних) компетентностей 

спещальност! (ФК) 
Корелюе з описом вщповщного квал1ф1кацшного р1вня НРК, назви 
компетентностей формулюються 13 врахуванням категорш 
компетентностей НРК: знания, умшня, комушкащя, автоном1я 1 
вщповщальшсть. Рекомендуються використовувати м1Жнародш 
зразки (проект Тюншг, стандарти С>АА тощо) 
Видшяються: 
- компетентное^, визначен1 стандартом вищоУ осв1ти спец1альност1 
та, за наявност1, в професшному стандарт!, 
- компетентност1, визначен1 ЗВО. 
Якщо осв1тня програма передбачае наявн1сть дек1лькох 
неформальных спец!ал1зац1Й, то програмш компетентност1 дощльно 
формулювати для кожноТ спец1ал1зац11 зокрема. Передбачаеться, що 
в стандарт! вищоУ освети буде визначено 15-18 фахових 
(спещальних) компетентностей 

Корелюе з описом вщповщного квал1ф1кацшного р1вня НРК, назви 
компетентностей формулюються 13 врахуванням категорш 
компетентностей НРК: знания, умшня, комушкащя, автоном1я 1 
вщповщальшсть. Рекомендуються використовувати м1Жнародш 
зразки (проект Тюншг, стандарти С>АА тощо) 
Видшяються: 
- компетентное^, визначен1 стандартом вищоУ осв1ти спец1альност1 
та, за наявност1, в професшному стандарт!, 
- компетентност1, визначен1 ЗВО. 
Якщо осв1тня програма передбачае наявн1сть дек1лькох 
неформальных спец!ал1зац1Й, то програмш компетентност1 дощльно 
формулювати для кожноТ спец1ал1зац11 зокрема. Передбачаеться, що 
в стандарт! вищоУ освети буде визначено 15-18 фахових 
(спещальних) компетентностей 

7 - Програмш результата навчання 

Видшяються: 
- програмш результати навчання, визначеш стандартом вищоТ 
осв1ти спец1альност1 (стандарт визначае нормативний змют 
п1дготовки - 15-20 узагальнених результат1в навчання, яю 
корелюються з програмними компетентностями) та, за наявност1, 
профес1Йним стандартом. 
- програмш результати навчання, визначеш вищим навчальним 
закладом (як правило, не бшыпе 5). 
Програмш результати навчання формулюються в активнш форм! п 
урахуванням р1зних р1вн1в складност1 у когштивнш сфер1 
(таксоном1я Блума), а також у афективнШ та психомоторнш сферах. 
Якщо вищий навчальний заклад вважае за доцшьне класиф1кувати 
програмш результати навчання, то рекомендуеться це робити за 
наступною схемою (як в Додатку до диплому): Знания та розумшня. 
Застосування знань та розумшь. Формування суджень. 

8- Ресурсне забезпечення реал!зацп программ 
Кадрове забезпечення Вказуються специф1чш характеристики кадрового забезпечення, 

включаючи можливу участь закордонних фах1вщв. 
Матер1ально-техшчне 
забезпечення 

Вказуються специф1чш характеристики матер1ально-техн1чного 
забезпечення 

1нформацшне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Вказуються специф1чш характеристики 1нформац1Йного та 
навчально-методичного забезпечення 

^ 9 - Академ1чна мобшьшсть 
Нацюнальна кредитна 
МОбщЬШСТЬ 

Вказуються, наприклад, укладеш угоди про академ1чну моб1льн1Сть, 
про подв1Йне дипломування тощо 

_ г 
М1Жнародна кредитна 
МОбшЬНЮТЬ 

Вказуються, наприклад, укладен1 угоди про м1жнародну академ1чну 
моб1льн1сть (Еразмус+ К1), про подвшне дипломування. про три вал 1 
м1жнародн1 проекта, яю передбачають включене навчання студент1в 
тощо 

Навчання шоземних 
ЗД0буваЧ1Б ВИЩ01 0СВ1ТИ 

Умови та особливост! ОП в контекст! навчання шоземних громадян. 



2. Перелк компонент освггньо-професшно'Т/науково'Т програми та Тх лопчна 
ПОСЛ1ДОВН1СТЬ 

2.1. Перелис компонент ОП 

Код н/д Компонента осв1тньо'Т програми (навчальш дисциплши, 
курсов1 проекта (робота), практики. квал1ф1кащйна 
робота) 

Кшьюсть 
кредит1в 

Форма 
П1ДСуМК. 
контролю 

1 2 3 4 
Обов'язков! компонента ОП 

ОК1. 
ОК 2. 
ОКЗ. 
• • < 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 
Виб1рков1 компонента ОП * 

Вибгрковий блок 1 (за наявностг) 
ВБ 1.1. 
ВБ 1.2. 
ВБ 1.3. 

Вибгрковий блок 2 (за наявностг) 
ВБ 2.1. 
ВБ 2.2. 
ВБ 2.3. 

Загальний обсяг виб1ркових компонент: 
ЗАГАЛБНИИ ОБСЯГ ОСВ1ТНБО! ПРОГРАМИ 

2.2. Структурно-лопчна схема ОП 

Короткий ОПИС Л 0 П Ч Н 0 1 ПОСЛ1ДОВНОСТ1 в и в ч е н н я к о м п о н е н т 0СВ1ТНЬ01' п р о г р а м и . 

Рекомендуеться представляти у вигляд! таблиц!. 

* Згщно 13 Законом Укра'Тни "Про вищу осв1ту" студента мають право на " в и б 1 р навчальних 
дисциплш у межах, передбачених вщповщною освггньою програмою та робочим 
навчальним планом, в обсяз1, що становить не менш як 25 вщсотюв загально'Т кшькост) 
кредит1в СКТС, передбачених для даного р1вня вищо'Т оевгги. При цьому здобуваш певного 
р1вня вищо'Т осв1ти мають право вибирати навчальн1 дисципл1ни, що пропонуються для 
1НШИХ Р1ВН1В вищо'Т ОСВ1ТИ, З а погодженням 3 Кер1ВНИКОМ В1ДПОВ1ДНОГО факультету чи 
пщроздшу". 

Вищ1 навчальн1 заклади самост1йно визначають мехашзми решизагиТ права студентов на 
виб1р навчальних дисципл1н (описуеться вщповщним Положениям). Виб1рков1 дисципл1ни 
можуть формуватися у блоки, тод1 студент вибирае блок дисциплш, п1сля чого ус1 
дисципл1ни блоку стають обов'язковими для вивчення. Рекомендуеться використовувати як 
блочш форми вибору, так 1 ПОВШСТЮ В1ЛБНИЙ виб1р ДИСЦИПЛ1Н студентами. 



3. Форма атестацп здобувач1в вищо'Т освгги 

Подаеться шформащя про види (форми) шдсумковоТ атестацп та документи. яю отримуе 
випускник на основ1 ТТ усгпшного проходження. 

Приклад: 
Атестащя випускниюв осв1тньо'Т програми спещальност1 № "Назва" 

проводиться у форм1 захисту квал1ф1кац1йно'Т мапстерсько'Т роботи та завершуеться видачею 
документу встановленого зразка про присудження йому 
ступеня мапстра 13 присвоениям квал1фжацп: Мапстр з за 
спещал1зац1ею . 

Атестащя здшснюеться вщкрито 1 публ1чно. 

4. Матриця в1дповщност1 програмних компетентностей компонентам освггньоТ 
програми 

О 

Г-1 

О 

• 

и 
о 

•м 
СО В

Б 
2 

• 

В
Б 

11
1 

ЗК1 • • • 

ЗК2 • • • • • • 

ЗКЗ • • • 

• • • 

ФК 1 • • • • • 

ФК 2 • • • • • • • 

ФКЗ • • • • • • |* 

Матриця забезпечення програмних результате навчання (ПРН) вщповщними 
компонентами осв1тньоТ програми 

Я 
о О О

К
п 

Ю ГЦ 
ГА 
№ го 

• 

в 
Ц2 Г/^ 

ПРН 1 • • • • • • • 

ПРН 2 • • • • • • • • 

• • • • • 

ПРН к • • • • • 



Д о д а т о к 2 
до Положения, затвердженого 
наказом ХНМУ 

№ 
(до п.3.2.2) 

ЗРАЗОК 

М1Н1СТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРА1НИ 

ХАРК1ВСБКИЙ НАЦЮНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УШВЕРСИТЕТ 

УХВАЛЕНО 
Вченою радою ХНМУ 
вщ 20 р. 
протокол № 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ ХНМУ 
в!д 20 № 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

П1ДГОТОВКИ фаХ1ВЦ1В ОСВГГНЬОГО ступеня 

Еалузь знань 
Спещальнють 
Спещал1защя 
Осв1тня програма 
КваЛ1ф1КаЦ1Я ОСВ1ТНЯ 
Квагнфкащя профес1Йна • 
Форма навчання 
Термш навчання 
На баз! (умови до вступу) 

шифр та назва галуз! знань 
• шифр та назва спещальност! 
назва спешал1защУ (за наявност1) 
назва осв1тньоТ програми 

• назва осв1тньо1 квал1ф1кацдУ 
• назва профес1Йно'1 квал1ф1кац11' 

Харюв - 20 



ГРАФ1К НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (шифр, освггня програма, рввень вищоУосвпн) 

Курен 

Вересень Жовтень Листопад Г зудень С1чень Лютий Березень Квггень Травень Червень Липень Се эпень 

Курен 

I 
II 

III 
IV 

I 
II 

III 
IV 

I 
II 

III 
IV 

I 
II 

III 
IV 
V 

ПОЗНАЧЕННЯ: 
Теорет. Сес1я Кашкули Практика Атестащя 

навчання 

ш с о ш ш 

ЗВЕДЕН1 ДАШ ЗА БЮДЖЕТОМ ЧАСУ (шифр, освггня програма, р|вень вищо! оевгги) 

КУРСИ 

Всього 
теоретичного 

навчання 
Тижшв 

Екзамен. 
сес1я (в 
тижнях) 

Практики (в тижнях) Атестащя 
ОС1б, ЯК1 

здобувають 
СТуПШЬ 
мапстра 

Кашкули 
(в тижнях) 

СВЯТКОВ1 

Всього 
Т11ЖН1В у 

навчальному 
рОЦ1 

КУРСИ 

Всього 
теоретичного 

навчання 
Тижшв 

Екзамен. 
сес1я (в 
тижнях) 

Виробнича 1ереддипломн; 

Атестащя 
ОС1б, ЯК1 

здобувають 
СТуПШЬ 
мапстра 

Кашкули 
(в тижнях) 

СВЯТКОВ1 

Всього 
Т11ЖН1В у 

навчальному 
рОЦ1 

1 
II 
III 
IV 
V 

Разом: 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

1. Вступ 
2. Основш принципи побудови навчального плану 
3. Основш положения 



№ 
и/и 

Навчальний план пщготовки фах1вщв освггнього ступеня 
спещальност! (шифр та назва) за освггньою ирограмою (назва), форма навчання 

Назва навчальноТ дисциплши КЁльк. 
креди 

Т1В 

ЕСТ8 

ВДлЬЮСТЬ ГОДИН 

Всього Ауд. Лек 
цй 

Сем1 
нар. 

Практ. 
Лабор 

ат. 

СРС Вид 
конт 
ролю 

Розподш ГОДИН ПО 

семестрам 
I II III 

7 10 11 12 
I. НОРМАТИВЫ! НАВЧАЛЬН! ДИСЦИПЛШИ 

1.1 Цикл загальноТ пщготовки 

Всього 
1.2 Цикл професшноТ пщготовки 

Всього 
2. ВИБ1РКОВ1 НАВЧАЛЬН! ДИСЦИПЛШИ 

Всього 
Практична пщготовка: 

Практична пщготовка (стажування) 
Атестащя 
Загальний обсяг годин 

№з/п Види практичного навчання Семестр К1льк1сть кредит1в 
1 Навчальна практика Проводиться на заняттях циклу професшноУ п1дготовки 

Атестац1я: (вказати форму атестацп) 



Навчалышй план за роками навчання (кшьюсть роюв) 
Роки навчання: навчання (тижшв) , сес!я зимова (тижшв), сес1я лгтня (тижшв), практика (тижшв) 

№ з / п Назва навчалыюТ дисцишпни Кц1ЬК1СТЬ 

кредитив 
ЕСТ8 

К1ЛБК1СТБ ГОДИН Вид 
КонтроЛ*0' 

с е м е с т р ? 

№ з / п Назва навчалыюТ дисцишпни Кц1ЬК1СТЬ 

кредитив 
ЕСТ8 

Всього Ауд. Лекцп Семшари Практичш, 
Лаборатор. 

СРС 
Вид 

КонтроЛ*0' 
с е м е с т р ? 

. 

^ 

^ 

Внб1рков1 дисцнплши: (перелж вибйркових дисцнплш) 

»» 




