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ПРЕАМБУЛА 

Програма курсу підвищення кваліфікації «Актуальні питання нової 

процедури акредитації освітніх програм» для керівного персоналу закладів вищої 

освіти розроблена відповідно до статті 60 «Післядипломна освіта, підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників» 

Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою 

КМУ 07.12.2019 р. № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»). 

При формуванні профілю програми та структуруванні її змісту 

використано результати адміністрованого Університетом Деусто (Іспанія) 

проекту TUNING «Гармонізація освітніх структур в Європі», започаткованого в 

2000 році з метою поєднання політичних цілей Лісабонської стратегії та 

Болонського процесу із потребами сектору вищої освіти, а також положення 

наступних документів: 

а) «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG)», ухвалені на Міністерській конференції у Єревані 

14-15.05.2015 р.; 

б) «Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти», затверджене наказом МОН України від 

11.07.2019 р. № 977; 

в) «Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо 

застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми», затверджені 

рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

України, протокол від 29.08.2019 р. № 9 (із Додатком «Рекомендації для 

експертів Національного агентства стосовно акредитації освітніх програм 

третього рівня вищої освіти»); 

г) «Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої 

програми (для закладів вищої освіти)», напрацьований фахівцями НАЗЯВО.  

Програму курсу підвищення кваліфікації введено в дію з 13.02.2020 р. 

(наказ ректора ІФНМУ від 13.02.2020 р. № 176-д). 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 
Назва курсу підвищення 

кваліфікації 

Актуальні питання процедури акредитації 

освітніх програм 

Розробники д. біол. н., проф. Ерстенюк Г. М. 

д. філол. н., проф. Луцак С. М. 

к. екон. н., доц. Костюк С. В. 

Цільова аудиторія керівний персонал закладів вищої освіти  

Напрям  розвиток управлінської компетентності 

Форма та вид 

підвищення кваліфікації 

інституційна форма (очна та дистанційна) і на 

робочому місці; вид – навчання за програмою 

підвищення кваліфікації, у т.ч. участь у 

семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах  

Формат курсу інтерактивні лекції, тренінгові заняття, 

самостійна і курсова робота, атестація 

Обсяг курсу 180 годин / 6 кредитів ECTS 

Терміни навчання  3 місяці 

Графік освітнього 

процесу 

складається в міру формування груп із 

розрахунку мінімального тижневого 

навантаження 15 годин /  0,5 кредита ECTS 

Місце виконання 

програми 

Івано-Франківський національний медичний 

університет 

Вартість безоплатно лише для працівників ІФНМУ; 

оплата іншими слухачами здійснюється на 

підставі договору, вартість розраховується 

бухгалтерською службою університету 

Документ, який 

видається слухачеві курсу 

сертифікат 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Лекційна аудиторія та навчальні кімнати, 

обладнані мультимедійними засобами;  

персональні ґаджети (сматфони, планшетні 

комп’ютери тощо). 
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2. АКТУАЛЬНІСТЬ, МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 
 

Актуальність курсу полягає в необхідності підготовки керівного 

персоналу закладів вищої освіти (керівника і заступника керівника закладу; 

керівника і заступника керівника закладу післядипломної освіти; керівника і 

заступника керівника інституту та факультету; начальника навчального відділу, 

начальника відділу ECTS та моніторингу якості освіти; керівника кафедри; 

завідувача аспірантури, докторантури) до реалізації освітньої політики держави 

шляхом опанування основними питаннями нової процедури акредитації 

освітніх програм (надалі ОП, що передбачає і освітньо-професійну, і освітньо-

наукову програми), новітніми практиками, технологіями, методиками, формами 

і методами здійснення адміністративного та академічного управління якістю 

освітнього процесу з високим рівнем відповідальності за успіх загальної 

справи, з урахуванням потреб науково-педагогічних працівників, стратегії 

розвитку закладу освіти, держави та глобалізованого світу. 

Мета курсу передбачає підвищення методичного та практичного рівнів 

професійної компетентності керівного штату закладів вищої освіти щодо 

реалізації завдань Державного стандарту вищої освіти України відповідно до 

основних напрямів державної політики у галузі вищої освіти, запитів 

громадянського суспільства, установ і закладів вищої освіти, потреб споживачів 

освітніх послуг. 

Цілі курсу: 

 ознайомлення з суттю реформ у вищій школі України, нормативно-

законодавчим підґрунтям акредитаційного процесу, вимогами міжнародних 

стандартів забезпечення якості освіти, галузевих і професійних стандартів, 

НРК, FQ-EHEA, EQF-LLL тощо;  

 підвищення рівня знань та навичок планування і організації 

акредитаційного процесу, прийняття рішень відповідно до управлінської 

ієрархії ЗВО; 

 розширення та активація навичок здійснення аналітико-пошукової, 

інтерпретаційної, моніторингової діяльності для формування високого рівня 

ефективності системи управління якістю освітнього процесу; 

 вдосконалення умінь забезпечувати ефективне адміністративне та/або 

академічне управління якістю освітнього процесу в ролі його активного 

суб’єкта у межах своїх функціональних обов’язків і повноважень; 

 формування умінь і навичок укладати нормативні документи закладу вищої 

освіти, пов’язані із проектуванням і провадженням освітнього процесу. 



 

Сторінка 6 з 29 

Програма курсу підвищення кваліфікації 

«Актуальні питання процедури акредитації освітніх програм» 

Редакція 2020-01, без змін 

3. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
 

Курс підвищення кваліфікації «Актуальні питання нової процедури 

акредитації освітніх програм» спрямований на оволодіння слухачами (керівним 

персоналом ЗВО) такими компетентностями: 
 

інтегральна компетентність:  

ІК здатність розв’язувати складні завдання та проблеми в галузі управління 

персоналом ЗВО та у професійній діяльності, що передбачає ініціювання, 

розробку й упровадження нововведень, проєктів у ситуації реформування 

вищої освіти України та характеризується невизначеністю умов і вимог, 

високим рівнем етичної та соціальної відповідальності. 

 

загальні компетентності: 

інструментальні –  

ЗК 1 здатність використовувати у професійній діяльності базові знання у галузі 

управління освітнім процесом, а також набутки педагогічних, 

гуманітарних і соціально-економічних наук;  

ЗК 2 спроможність за рахунок набутих знань щодо провадження управлінської 

діяльності у ЗВО планувати певний комплекс робіт, організовувати та 

керувати його виконанням із відповідною швидкістю, якістю й ефективністю; 

ЗК 3 здатність навчатись і самонавчатись: знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел, у т.ч. використовуючи інформаційні, 

комп’ютерні та комунікаційні технології, лінгвістичні навички; 

системні – 

ЗК 4 здатність до адаптації та дії у нових і нестандартних ситуаціях;  

ЗК 5 здатність виявляти, ставити та вирішувати освітні проблеми, приймаючи 

обґрунтовані рішення; 

ЗК 6 здатність розуміти, використовувати та генерувати нові освітні ідеї;  

ЗК 7 здатність розробляти, створювати та управляти освітніми проєктами; 

ЗК 8 здатність оцінювати та підтримувати якість освітньої діяльності; 

ЗК 9 здатність планувати та розподіляти час; 

ЗК 10 прагнення успіху; 

міжособистісні – 

ЗК 11 здатність до абстрактного й аналітичного мислення, критичного та 

самокритичного аналізу; 



 

Сторінка 7 з 29 

Програма курсу підвищення кваліфікації 

«Актуальні питання процедури акредитації освітніх програм» 

Редакція 2020-01, без змін 

ЗК 12 здатність до індивідуальної та командної роботи з метою вирішення 

конструктивних та комплексних освітніх завдань; 

ЗК 13 здатність організувати освітній процес з урахуванням організаційно-

правових положень і чинних документів; 

ЗК 14 здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

ЗК 15 здатність діяти та підставі етичних суджень. 

 

спеціальні компетентності: 

аналітико-діагностичні – 

СК 1 здатність визначати стан функціонування системи управління якістю 

освітнього процесу та виявляти в ній наявні проблеми з метою подальшого 

їх усунення; 

СК 2 здатність здійснювати аналітико-пошукову діяльність для виявлення 

кращих досягнень освітньої управлінської практики (вітчизняної і 

зарубіжної), а також визначати умови, які забезпечують її ефективність; 

СК 3 здатність практично застосовувати методи системного аналізу й синтезу, 

технології діагностування, здійснювати інтерпретацію отриманих 

результатів і використовувати їх при прийнятті рішень та розв’язанні 

освітніх управлінських завдань; 

предметно-спеціальні – 

СК 4 здатність застосовувати надбання суспільних наук (науки державного 

управління, освітнього менеджменту, освітньої політики, психології 

управління, філософії, соціології тощо) для прийняття управлінських 

освітніх рішень та розв’язання професійних завдань; 

СК 5 здатність діяти у своїй предметно-спеціальній сфері відповідно до 

функцій і завдань конкретного органу управління освітнім процесом; 

СК 6 здатність готувати плани та програми діяльності підрозділу, приймати 

управлінські рішення, навчати персонал безпосередньо в процесі реалізації 

управлінських функцій та в діловому спілкуванні; 

інформаційно-комунікаційні  – 

СК 7 здатність практично застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології для задоволення професійних потреб, забезпечення 

управлінського процесу в освіті та розв’язання суспільно важливих 

завдань; 

СК 8 здатність добирати, опрацьовувати, інтерпретувати, акумулювати 

інформацію щодо кращого управлінського досвіду у вищій освіті, а відтак 
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на його підставі продукувати нову інформацію, створювати інформаційні 

бази й центри; 

СК 9 здатність організовувати та проводити різноманітні комунікативні заходи: 

науково-практичні конференції, симпозіуми, форуми, засідання постійно 

діючих і короткотермінових об’єднань, робочих груп, проєктів тощо; 

організаційно-управлінські  – 

СК 10 здатність забезпечувати безперервний професійний розвиток колективу, 

організації чи сфери освіти загалом шляхом прийняття (у межах своїх 

функціональних обов’язків і повноважень) управлінських рішень, що 

сприяють досягненню встановленої мети; 

СК 11 здатність  забезпечувати реалізацію функцій, покладених на конкретний 

підрозділ відповідно до його місця в освітній управлінській ієрархії; 

СК 12 здатність ефективно задіювати кадрові, інформаційні, фінансово-

економічні, технічні ресурси для розв’язання покладених на освітній 

підрозділ завдань; 

СК 13 здатність здійснювати довготермінове і короткотермінове планування, 

приймати рішення в нестандартних ситуаціях, спілкуватися з колегами, 

нести відповідальність за успіх загальної справи; 

соціально-психологічні – 

СК 14 володіння відповідними соціально-психологічними знаннями, уміннями, 

а також комунікативними навичками, що застосовуються керівником у 

системі управління освітнім процесом;  

СК 15 володіння системою мотивів професійної діяльності, емоційно-

вольовими характеристиками, поведінковими реакціями, системою 

навичок ефективної самоорганізації освітньої управлінської діяльності, 

емпатією, рефлексією тощо; 

СК 16 здатність налагоджувати ефективну управлінську взаємодію з 

використанням відповідних соціально-психологічних методів, управляти 

конфліктами, здійснювати профілактику стресів, використовувати систему 

управлінських комунікацій для постійного розвитку кожного члена 

колективу. 
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Курс підвищення кваліфікації «Актуальні питання нової процедури 

акредитації освітніх програм» скерований на досягнення слухачами наступних 

результатів навчання: 

ПРН 1 ефективно використовувати в управлінні освітнім процесом відомості 

щодо суті реформ у вищій школі України, нової парадигми акредитації 

ОП, стандартів забезпечення якості освіти, галузевих і професійних 

стандартів, НРК, FQ-EHEA, EQF-LLL, актуалізовуючи для реалізації 

поставлених завдань фонові знання з педагогічних, гуманітарних, 

соціально-економічних наук, а також інформаційних, комп’ютерних, 

комунікаційних технологій; 
 

ПРН 2 якісно й ефективно використовувати набуті знання стосовно 

нормативно-законодавчого підґрунтя акредитаційного процесу при його 

плануванні й організації, прийнятті рішень відповідно до управлінської 

ієрархії ЗВО, у межах своїх функціональних обов’язків і повноважень;    
 

ПРН 3 здійснювати моніторингову діяльність для визначення стану 

функціонування системи управління якістю освітнього процесу й 

виявлення в ній наявних проблем із метою подальшого їх усунення та 

забезпечення високого рівня ефективності системи (у межах своїх 

функціональних обов’язків і повноважень); 
 

ПРН 4 здійснювати аналітико-пошукову й інтерпретаційну діяльність для 

виявлення кращих практик внутрішнього забезпечення якості освітнього 

процесу (вітчизняних і закордонних), а відтак моделювання власної 

системи управління освітнім процесом відповідно до управлінської ієрархії 

ЗВО; 
 

ПРН 5 забезпечувати ефективне адміністративне та/або академічне управління 

якістю освітнього процесу в ролі його активного суб’єкта у межах своїх 

функціональних обов’язків і повноважень (здійснювати ресурсне 

забезпечення, організаційну й регуляторну підтримку, моніторингові та 

контрольні функції, залучати стейкхолдерів і т. ін.); 
 

ПРН 6 застосовувати методи системного аналізу й синтезу, технології 

діагностування, здійснювати інтерпретацію отриманих результатів і 

використовувати їх при прийнятті управлінських рішень задля 

ефективного впливу на внутрішні механізми забезпечення якості 

освітнього процесу; 
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ПРН 7 ефективно налагоджувати взаємодію освітнього підрозділу в 

управлінській ієрархії ЗВО, задіюючи кадрові, інформаційні, фінансово-

економічні, технічні ресурси для розв’язання покладених завдань у процесі 

здійснення акредитації; 
 

ПРН 8 забезпечувати ефективну індивідуальну та командну роботу підрозділу, 

безперервний професійний розвиток колективу, планувати й розподіляти 

час, оцінювати та підтримувати якість роботи; 
 

ПРН 9 уміло застосовувати соціально-психологічні знання, комунікативні 

навички, актуалізовувати систему мотивів професійної діяльності, 

емоційно-вольових характеристик, поведінкових реакцій і т. ін. для 

забезпечення самоорганізації підрозділу, постійного професійного 

розвитку кожного члена колективу; 
 

ПРН 10 налагоджувати ефективну управлінську взаємодію з використанням 

відповідних соціально-психологічних методів, управляти конфліктами, 

здійснювати профілактику стресів, у т.ч. приймати ефективні рішення в 

нестандартних ситуаціях, несучи відповідальність за успіх загальної 

справи; 
 

ПРН 11 організовувати та проводити у межах своїх функціональних обов’язків 

і повноважень різноманітні заходи (наукові конференції, симпозіуми, 

форуми, засідання постійно діючих і короткотермінових об’єднань, 

робочих груп тощо), створювати проєкти, інформаційні бази, тренінгові та 

навчально-практичні центри для ефективного управління якістю 

освітнього процесу; 
 

ПРН 12 готувати відповідно до управлінської ієрархії, у межах повноважень 

підрозділів, необхідні для забезпечення високої культури якості й 

академічної доброчесності всіх учасників освітньої спільноти, а також для 

підвищення якості провадження освітнього процесу нормативні документи 

закладу вищої освіти – положення, методичні рекомендації, інструкції, 

угоди тощо; 
 

ПРН 13 розробляти ОП на етапах задуму, укладання, ліцензування, добору 

кадрів, проведення набору, розробки змісту освітніх компонентів, 

викладання / навчання, проведення контролю, моніторингу і періодичного 
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перегляду, залучення стейкхолдерів до удосконалення змісту ОП, 

громадського обговорення, затвердження; 
 

ПРН 14 укладати ОП, її профіль та логіко-структурну схему, враховуючи у 

програмних результатах навчання стандарти вимірювання якості, 

принципи компетентнісного підходу до формування фахівця, місію і 

стратегію ЗВО, інтереси стейкхолдерів, тенденції розвитку спеціальності 

та ринку праці, галузевий і регіональний контекст, досвід аналогічних 

вітчизняних та іноземних ОП; 
 

ПРН 15 проектувати структуру й зміст ОП та укладати відповідний навчальний 

план, забезпечуючи баланс різних тематичних блоків дисциплін, обсягів 

аудиторної та самостійної роботи, загального і тижневого навантаження, а 

також можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії та 

академічну мобільність, набуття soft skills, практичних навичок; 
 

ПРН 16 забезпечувати ефективне адміністративне та/або академічне управління 

якістю освітнього процесу за відповідною ОП з урахуванням усіх десяти 

критеріїв її оцінки, у т.ч. принципів академічної доброчесності, 

студентоцентрованого й практично зорієнтованого навчання, 

інтернаціоналізації, доступності правил прийому на ОП та необхідних 

матеріально-технічних ресурсів, прозорості, публічності  й об’єктивності 

системи контрольних заходів та процедур врегулювання конфліктних 

інтересів, безпечності освітнього середовища тощо;  
 

ПРН 17 якісно та з високим рівнем відповідальності готувати відомості 

самооцінювання ОП і додатки до них, працювати з акредитаційною 

документацією в електронному кабінеті та представляти її під час виїзної 

експертизи, забезпечуючи взаємодію ЗВО з відповідними службами 

НАЗЯВО; 
 

ПРН 18 укладати силабуси освітніх компонентів відповідної ОП із 

дотриманням принципів компетентнісного й студентоцентрованого 

навчання, вимог НРК і галузевого стандарту, прозорості, доступності й 

публічності процедур внутрішнього забезпечення якості ОП при 

викладанні окремих дисциплін.  
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4. ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КУРСУ 

 

 
 

Форма 

навчання 

 

Кількість годин / кредитів ECTS 

 

Всього год. / 

кредитів 

ECTS 

Інтерактивні 

лекцій 

Тренінгові 

заняття 

Самостійна 

робота 

Очна 180 / 6 54 54 72 

 

 

Зміст курсу підвищення кваліфікації, зокрема цілісний і системний добір 

модулів і тем, ураховує особливості професійної діяльності керівного 

персоналу закладів вищої освіти і визначається: основними напрямами 

державної політики у галузі вищої освіти; Національною рамкою кваліфікації, 

освітніми стандартами, вимогами до компетентностей науково-педагогічних 

працівників (керівників установ); запитами замовників освітніх послуг. 

Зміст курсу має практичну спрямованість, містить аудиторну складову і 

самостійну роботу слухачів та охоплює: змістовну, практичну (практико 

зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації 

керівного персоналу закладів вищої освіти. 

 

Курс підвищення кваліфікації «Актуальні питання нової процедури 

акредитації освітніх програм» структурований на чотири модулі:  

1. Модуль 1 «Нормативний контекст нової парадигми акредитації в Україні. 

Організація акредитаційного процесу» (30 год / 1 кредит ECTS); 

2. Модуль 2 «Методологія побудови освітньої програми у сучасній парадигмі 

вищої освіти» (30 год / 1 кредит ECTS); 

3. Модуль 3 «Відомості самооцінювання освітньої програми та критерії оцінки 

ОП експертами НАЗЯВО» (90 год / 3 кредити ECTS); 

4. Модуль 4 «Структура силабуса як складника освітньої програми. Значення 

силабусів у забезпеченні освітнього процесу» (30 год / 1 кредит ECTS). 
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА КУРСУ 
 

№ 

п/п 

К-сть год  

Тема 
ІЛ ТЗ СР 

Модуль 1. Нормативний контекст нової парадигми акредитації в Україні. 

Організація акредитаційного процесу 

1. 2 - - Поняття про акредитацію ОП. Діяльність НАЗЯВО як 

реалізація державної політики щодо забезпечення якості 
вищої освіти 

2. - - 2 «Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

європейському просторі вищої освіти (ESG)» 

3. 2 - 2 Вимоги чинного в Україні «Положення про акредитацію 

освітніх програм (ОП)» 

4. - - 2 Нормативно-законодавчий контекст акредитації 

5. - - 2 Схема процесу акредитації та акредитаційна експертиза  

6. 2 - - Адміністративне й академічне управління процесом 

акредитації ОП у ЗВО 

7. 2 - - Гарант як суб’єкт акредитаційного процесу 

8. 2 - - Порядок подання повідомлення та заяви про акредитацію. 

Укладання договору. Поняття про електронний кабінет 

9. - - 2 Порядок оформлення, переоформлення, видачі, зберігання 
та обліку сертифікатів про акредитацію ОП 

10. 2 - 2 Поняття про критерії оцінювання ОП експертами. 
Взаємодія гаранта з іншими суб’єктами акредитаційного 
процесу 

11. 2 - 2 Форма «Відомостей про самооцінювання ОП» і 
«Порадник щодо їх заповнення» 

12.  2  Підсумковий модульний контроль 

 14 2 14 Сума годин за модуль 1 

Модуль 2. Методологія побудови освітньої програми 

у сучасній парадигмі вищої освіти  

13. 2 - 2 Право ЗВО на акредитацію. ОП як головний документ в 

освітньому процесі 

14. 2 - 2 Поняття про галузевий і професійний стандарти. 
Структура стандарту вищої освіти 

15. 2 - 2 Поняття про НРК (Національну рамку кваліфікацій), FQ-
EHEA (Рамку кваліфікацій для європейського простору 
освіти), EQF-LLL (Європейську рамку кваліфікацій для 

навчання впродовж життя) 

16. 2 2 - Визначення компетентностей і результатів навчання при 

проектуванні ОП 

17. - 2 2 Навчальний план, його структура, навантаження та 

забезпечення можливості академічної мобільності 

здобувачів освіти 
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18. 2 2 2 Профіль ОП. Орієнтовна структура ОП і її проєктування 

19. - 2 - Логіко-структурна схема ОП 

20.  2  Підсумковий модульний контроль 

 10 10 10 Сума годин за модуль 2 

Модуль 3. Відомості про самооцінювання освітньої програми 

та критерії оцінки ОП експертами НАЗЯВО 

Змістовий модуль 1. Критерій «Проектування та цілі ОП» 

21. 2 - - Співвідношення цілей ОП та місії і стратегії ЗВО 

22. - - 2 Цілі ОП та їхній зв’язок із потребами стейкхолдерів 

23. - 2 - Відображення сучасного стану розвитку спеціальності у 

цілях ОП і програмних результатах навчання (надалі ПРН) 

24. - 2 - Відповідність цілей ОП та ПРН галузевим стандартам і 
дескрипторам Національної рамки кваліфікацій 

Змістовий модуль 2. Критерій «Структура та зміст ОП» 

25. - - 2 Відповідність обсягу ОП нормативно-законодавчій базі, 

професійному стандарту 

26. 2 - - ОП як система і структура. 

Відповідність обсягу ОП навчальним потребам студентів 

27. - - 2 Відображення предметної сфери спеціальності у змісті ОП 

(спеціальностей для міждисциплінарних ОП) 

28. - 2 - Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії (вибіркові 

навчальні дисципліни, компенсаційні курси, 

факультативи) у структурі ОП 

29. - - 2 Реалізація практичної підготовки у структурі ОП. 

Узгодженість навчального плану з дуальною формою 

освіти 

30. - 2 - Забезпечення набуття soft skills (соціальних навичок) у 

змісті ОП 

Змістовий модуль 3. Критерій доступу до освітньої програми 
та визнання результатів навчання 

31. 2 - - Забезпечення доступності правил прийому на ОП 

32. - - 2 Відповідність правил прийому на ОП рівневі початкових 

компетентностей вступників 

33. - 2 - Правила визнання ПPH, отриманих в інших ЗВО та 
неформальній освіті 

Змістовий модуль 4. Критерій «Навчання і викладання 
 за освітньою програмою» 

34. 2 - - Відповідність методів навчання та ПРН 

35. - 2 - Ознайомлення студентів з програмовими цілями, 
результатами, критеріями оцінювання (кожної дисципліни) 

36. - - 2 Поєднання навчання і досліджень 

37. - - 2 Зміст навчання та інтернаціоналізація 
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38. - 2 - Оновлення науково-педагогічними працівниками змісту 

ОП на основі сучасних наукових досягнень і практик 

Змістовий модуль 5. Критерій «Контрольні заходи, оцінювання здобувачів 
вищої освіти та академічна доброчесність» 

39. 2 - - Контрольні заходи на певній ОП: чіткість, зрозумілість, 
поінформованість 

40. - 2 - Забезпечення відповідності форм атестації галузевому 

стандарту та іншим нормативним документам 

41. - - 2 Забезпечення прозорості й об’єктивності системи 
контрольних заходів 

42. - - 2 Дотримання академічної доброчесності в освітньому 
процесі, у т.ч. професійній діяльності наукових керівників 
та аспірантів 

Змістовий модуль 6. Критерій «Людські ресурси» 

43. 2 - - Відповідність акредитаційної та професійної кваліфікації 
викладачів цілям ОП 

44. - - 2 Процедури конкурентного добору кадрів 

45. - 2 - Залучення роботодавців, професіоналів-практиків, 
експертів галузі, для проведення занять на ОП та для 
стажування НПП на виробництві 

46. - - 2 Сприяння ЗВО професійному розвиткові НПП через 
власні програми та співпрацю з іншими організаціями, а 
також систему морального і матеріального заохочення 

Змістовий модуль 7. Критерій «Освітнє середовище та матеріальні ресурси» 

47. 2 - - Забезпечення достатності матеріально-технічних ресурсів для 

реалізації ОП 

48. - 2 - Забезпечення безоплатного, вільного доступу викладачів і 

студентів до матеріально-технічних ресурсів 

49. - - 2 Безпечність освітнього середовища для життя і здоров’я (у 
т. ч. психічного) студентів. Створення умов для осіб з 

особливими освітніми потребами 

50. - - 2 Забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки здобувачів 

освіти за певною ОП 

51. - 2 - Забезпечення доступності політики та процедур 

урегулювання конфліктних ситуацій 

Змістовий модуль 8. Критерій «Внутрішнє забезпечення якості ОП» 

52. 2 - - Прозорість процедури розробки, затвердження, 
моніторингу та періодичного перегляду ОП 

53. - 2 - Урахування позиції студентів і роботодавців під час 

перегляду ОП 

54. - - 2 Практика збору, аналізу та врахування в ОП інформації 

щодо кар’єрного шляху випускників 

55. - 2 - Практики реагування на виявлені недоліки в ОП або в 
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освітній діяльності, на пропозиції, сформульовані під час 

попередніх акредитацій 

56. - - 2 Формування культури якості учасників академічної спільноти 

Змістовий модуль 9. Критерій «Прозорість та публічність» 

57. 2 - - Доступність та послідовне дотримання чітких правил і 
процедур, які регулюють права й обов’язки всіх учасників 

освітнього процесу 

58. - - 2 Практика оприлюднення для громадського обговорення 
проекту ОП і таблиці пропозицій стейкхолдерів 

59. - 2 - Практика врахування сфери зацікавлень стейкхолдерів у 
структурі освітніх компонентів ОП 

Змістовий модуль 10. Критерій «Навчання через дослідження» 

60. 2 - - Узгодженість змісту ОНП з науковими інтересами 

ад’юнктів та їх подальшою дослідницькою і викладацькою 
діяльністю 

61. - - 2 Відповідність тематики наукових досліджень аспірантів і 

їхніх керівників 

62. - 2 - Забезпечення ЗВО можливості проведення апробації 

наукових досліджень за тематикою робіт аспірантів 

63. - - 2 Забезпечення ЗВО можливості залучення аспірантів до 
міжнародної спільноти за спеціальністю 

64. - - 2 Практика участі наукових керівників та аспірантів у 

дослідницьких проєктах, що мають практичне впровадження 

65. - 2 - Підсумковий модульний контроль 

 20 32 38 Сума годин за модуль 3 

Модуль 4. Структура силабуса як складника освітньої програми. Значення 

силабусів у забезпеченні освітнього процесу 

66. 2 - 2 Силабус як реалізація ОП. Європейська практика 
використання силабусів в освітньому процесі 

67. 2 - 2 Модель силабуса, базованого на компетентностях 

68. 2 2 2 Дотримання вимог НРК, галузевого стандарту і ОП у 
структурі силабуса 

69. 2 2 2 Відображення компетентностей і програмних результатів 
навчання у змісті силабуса 

70. - 2 2 Орієнтовна структура силабуса і його проєктування 

71. 2 2 - Забезпечення доступу до силабуса і практика його 

використання 

72.  2  Підсумковий модульний контроль 

 10 10 10 Сума годин за модуль 4 

 54 54 72 
 

Усього за курс підвищення кваліфікації 
ВСЬОГО 
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5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При проведенні курсу підвищення кваліфікації «Актуальні питання нової 

процедури акредитації освітніх програм» для керівного персоналу закладів вищої 

освіти найбільшою мірою використовуються методи таких стратегій навчання:  

- стратегії прямого навчання, яке дозволяє слухачам за короткий термін 

отримати необхідні знання, – 1) міні-лекції з інтерактивним компонентом, 

2) систематизованого огляду, 3) показу / демонстрації, 4) опитування, 

5) повторення і закріплення, 6) поглибленого вивчення; 

- стратегії непрямого навчання, спрямованого на активацію розумової 

діяльності слухачів, формування в них власних суджень, цінностей, 

персоналізованого розуміння, формування навичок самостійного навчання 

впродовж свого життя, – 1) ситуаційних завдань, 2) доповнень, 

3) концептуальної карти (опорної схеми), 4) обговорення, 5) вирішення 

проблеми, 6) дискусії-роздуму; 

- стратегії ситуаційного навчання, яке отримало назву case-study 

(аналізу конкретних, практичних ситуацій у групі, спільного пошуку пропозицій) 

і найчастіше використовується у світовій практиці підготовки керівних кадрів, 

оскільки дозволяє розвивати навики ухвалення рішень і розв’язку проблем, 

формування програми дій, групової роботи; залежно від типу аналізованого 

типу управлінської ситуації у вищій освіті, у навчальному процесі 

актуалізовуються такі види кейс-методу, як 1) кейс-потреба, 2) кейс-вибір, 

3) кризовий кейс, 4) конфліктний кейс, 5) кейс-боротьба, 6) інноваційний кейс; 

- стратегії взаємодіючого навчання, спрямованого на формування 

навичок групової і особливо командної роботи, – 1) мозкового штурму 

2) обговорення / дискусії / бесіди, 3) навчальних груп, які співпрацюють, 

4) дебатів, 5) побудови «схеми» досвіду, 6) взаємонавчання, 7) ділових і 

рольових ігор, 8) логічного структурування, 9) консультативної групи, 

10) панельних дискусій / усних виступів;  

- стратегії самостійного навчання, яке уможливлює адекватну 

адаптацію керівного персоналу ЗВО до професійних вимог та змін суспільного 

устрою, стимулюючи слухачів курсів аналізувати проблеми, приймати 

самостійне рішення і цілеспрямовано діяти в нестандартних ситуаціях, – 

1) програмованого, комп’ютерного навчання (у різних формах – участь у чатах, 

конференціях, форумах тощо), 2) опису візуального ресурсу, 3) особистого та 

ділового листування, 4) конспектування, 5) доповіді / повідомлення;  
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- стратегії навчання, ґрунтованого на досвіді, яке спрямоване на різні 

види практичної діяльності, засвоєння навчального матеріалу в процесі 

виконання конкретного завдання, – 1) різних форм тренінгу, 2) моніторингу й 

аналізу кращих освітніх практик, 2) аудиту рівня системи забезпечення якості 

освітнього процесу, 3) анкетування та інтерв’ювання різноманітних фокус-груп, 

4) проведення громадського обговорення ОП, 5) укладання тексту документів 

(положення, методичних рекомендацій, інструкції, угоди, договору, 

навчального плану, ОП, відомостей самооцінювання ОП та додатків до них, 

силабусів і т.ін.). 
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6. СИСТЕМА ТА ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ 

6.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності 

 Поточний контроль проводиться викладачем під час інтерактивних лекцій 

і тренінгових занять. Основна мета поточного контролю – забезпечення 

зворотного зв’язку між викладачем та слухачами в процесі навчання, 

максимальна актуалізація стратегій прямого, непрямого, ситуаційного та 

взаємодіючого навчання. Основне завдання поточного контролю – перевірка 

рівня підготовки слухачів до виконання конкретної роботи. Форми оцінювання 

поточної навчальної діяльності стандартизовані та включають контроль 

теоретичної та практичної підготовки, самостійної роботи. Поточний контроль 

може проводитися у формі програмованого експрес-контролю (із 

використанням комп’ютерних та інформаційних технологій, індивідуальних 

ґаджетів), за допомогою різноманітних кейсів, ситуаційних завдань, рольових 

ігор, дискусій, а також у формі виступів слухачів при обговоренні питань.  

 Поточна успішність оцінюється за шкалою зараховано / не зараховано. 
 

6.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 

До здачі підсумкового контролю допускаються слухачі, які відвідали усі 

інтеративні лекції та тренінгові заняття (чи відпрацювали пропущені) й 

отримали загальну оцінку зараховано. 

Підсумковий контроль проводиться у формі атестації, зокрема захисту 

курсової роботи, яка передбачає опис отриманого відповідно до своїх посадових 

обов’язків і повноважень індивідуального завдання (для аналізу документів чи 

підтердження показників якості провадження освітньої дільності за певною ОП) 

або ж укладання нормативного документа ЗВО, пов’язаного з акредитаційним 

процесом. 

 Атестація оцінюється за шкалою зараховано / не зараховано. 

 

Перелік можливих видів індивідуального завдання, 

пов’язаного з аналізом показників якості провадження освітньої дільності 
 

1. Проєкт змін до чинної ОП на основі: 

а) проведеного аналізу кращих освітніх практик в Україні та за кордоном; 

б) аналізу тенденцій ринку праці; 

в) проведеного громадського обговорення ОП; 

г) проведеного анкетування здобувачів освіти, науково-педагогічних 

працівників певної ОП. 
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2. Проєкти анкетувань (у т.ч. онлайн) для опитування здобувачів вищої освіти 

стосовно: 

а) формування індивідуальної освітньої траєкторії, практичної реалізації 

механізму вибірковості, академічної мобільності за певною ОП; 

б) ефективності їх практичної підготовки за певною ОП; 

в) співвідношення ПРН і методів викладання / навчання за певною ОП; 

г) практики організації дистанційного навчання за певною ОП; 

ґ) залучення роботодавців, експертів галузі до викладання на певній ОП; 

д) системи організації наукової роботи студентів на певній ОП; 

е) практики перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат; 

є) практики ознайомлення з методами і формами здійснення контрольних 

заходів, а також вимогами до різних форм / етапів атестації на певній ОП; 

ж) участі здобувачів освіти та органів студентського самоврядування у 

процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП; 

з) популяризації академічної доброчесноті, реальних випадків контролю й 

реагування на випадки її порушення;  

и) практики запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

(включаючи ситуації, пов’язані з сексуальними домаганнями, дискримінацією 

та корупцією), 

і) політики і процедур вирішення конфліктних ситуацій, випадків 

необ’єктивності екзаменаторів і т.ін.; 

ї) обізнаності здобувачів освіти з рейтингами викладачів, практикою 

моніторингу рівня професіоналізму НПП; 

й) процедур ознайомлення з документами, які регулюють права та 

обов’язки усіх учасників освітнього процесу; 

к) кореляції змісту ОНП з науковими інтересами ад’юнктів, 

дослідницьких проектів, у яких беруть участь керівники і аспіранти; 

л) забезпечення повноцінної підготовки аспірантів до викладацької 

діяльності, а також можливості проведення ними наукових досліджень та участі 

в проектах  міжнародної академічної спільноти; 

м) врахування потреб та інтересів здобувачів освіти при створенні 

освітнього середовища ( у т.ч. осіб із особливими потребами); 

н) практики надання студентам освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки;  

о) системи заходів, якими гарантується безпечність життя та здоров’я (у 

т.ч. психічного) здобувачів вищої освіти.  

 



 

Сторінка 21 з 29 

Програма курсу підвищення кваліфікації 

«Актуальні питання процедури акредитації освітніх програм» 

Редакція 2020-01, без змін 

3. Проєкти анкетувань (у т.ч. онлайн) для опитування НПП стосовно: 

а) співвідношення ПРН і методів викладання / навчання за певною ОП 

(відповідно до навчальних дисциплін); 

б) популяризації академічної доброчесноті, реальних випадків контролю 

й реагування на випадки її порушення; 

в) залучення учасників академічної спільноти, роботодавців, 

професіоналів-практиків до процедур забезпечення якості ОП; 

г) наявних у ЗВО процедур розробки, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду ОП; 

ґ) наявної в ЗВО практики залучення роботодавців, експертів галузі, 

професіоналів-практиків до періодичного перегляду ОП; 

д) практики оновлення ОП за результатами отримання зворотного зв’язку 

від випускників, різних груп стейкхолдерів, а також шляхом аналізу недоліків, 

виявлених під час попередніх акредитацій; 

е) наявної у ЗВО практики реальної взаємодії структурних підрозділів для 

здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти на 

певній ОП; 

є) політики і процедури конкурсного добору викладачів на певній ОП; 

ж) наявних у ЗВО програм сприяння професійному розвиткові НПП,  

системи їх заохочення та стимулювання за відповідні досягнення у фаховій 

сфері; 

з) популяризації академічної доброчесноті, реальних випадків контролю й 

реагування на випадки її порушення;  

и) практики запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

(включаючи ситуації, пов’язані з сексуальними домаганнями, дискримінацією 

та корупцією), 

і) кореляції змісту ОНП з науковими інтересами ад’юнктів, 

дослідницьких проектів, у яких беруть участь керівники і аспіранти; 

ї) процедур забезпечення повноцінної підготовки аспірантів до 

викладацької діяльності, а також можливості проведення ними наукових 

досліджень та участі в проектах  міжнародної академічної спільноти; 

й) практики надання викладачам освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки;  

к) системи заходів, якими гарантується безпечність життя та здоров’я (у 

т.ч. психічного) працівників.  
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Перелік можливих видів індивідуального завдання, 

пов’язаного з аналізом документів, які засвідчують показники якості ОП 
 

1. Аналіз ОП й аналогічних вітчизняних та іноземних програм. 

2. Документи, які стосуються аналізу тенденцій ринку праці. 

3. Протоколи (кафедр, вченої ради та ін.), на яких обговорювались зміни до 

ОП. 

4. Документи, що підтверджують зміни, внесені до ОП за результатами 

останнього перегляду, з мотивацією, чим вони були обґрунтовані. 

5. Документи стосовно участі здобувачів освіти та органів студентського 

самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП. 

6. Документи щодо участі роботодавців безпосередньо або через свої 

об’єднання у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП. 

7. Документи, які підтверджують виявлені/усунені недоліки в ОП та/або 

освітній діяльності з реалізації ОП. 

8. Документальне підтвердження врахування зауважень та пропозицій, 

сформульованих під час попередніх акредитацій, на етапі перегляду ОП. 

9. Документальне підтвердження взаємодії структурних підрозділів у 

контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення 

якості освіти. 

10. Результати опитування здобувачів вищої освіти стосовно можливостей 

формування індивідуальної освітньої траєкторії, практичної реалізації 

механізму вибірковості, академічної мобільності. 

11. Опис бази вибіркових дисциплін із покликаннями на електронний ресурс.  

12. Заяви, які  підтверджують реальний вибір студентами конкретних 

дисциплін. 

13. Результати опитування здобувачів вищої освіти, які пройшли навчання чи 

окремі програми за кордоном. 

14. Результати опитування випускників. 

15. Документальне підтвердження залучення роботодавців до реалізації 

освітнього процесу (договори, угоди тощо). 

16. Робочі програми практик, оприлюднені на сайті. 

17. Програми діяльності НДЛ, НМЦ, студентських наукових гуртків.  

18. Конкурси студентських наукових робіт. 

19. Документи (і договори) про академічну мобільність, програми конференцій 

тощо.  

20. Перелік публікацій (у т.ч. закордонних) наукових керівників, що 

засвідчують їх наукові інтереси. 

21. Програми наукових конференцій, плани роботи науково-дослідних 

лабораторій. 
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22. Документи про фандрайзингову діяльність на ОНП, апробацію результатів 

наукових досліджень аспірантів. 

23. Документи, що підтверджують участь аспірантів та наукових керівників у 

міжнародних проєктах. 

24. Результати перевірки кваліфікаційних робіт на антиплагіат. 

25. Документи та інші матеріали, які підтверджують існування практик 

дотримання та популяризації академічної доброчесності. 

26. Матеріали, які документують провадження за відповідними скаргами 

здобувачів. 

27. Перелік установ-партнерів, спільно з якими реалізується система 

професійного розвитку викладача. 

28. Документи щодо системи матеріального і морального заохочення 

викладачів або інших форм стимулювання. 

29. Документ про фінансову діяльність за останні 3 роки. 

30. Документи про права власності на об’єкти, які використовуються у 

навчальному процесі. 

 

Перелік нормативних документів для укладання 

1. Статут ЗВО.  

2. Місія і стратегія ЗВО. 

3. Політика забезпечення якості освіти в ЗВО. 

4. Правила внутрішнього розпорядку.  

5. Правила прийому до ЗВО.  

6. Контракт здобувача вищої освіти. 

7. Положення  про факультет. 

8. Типове положення про кафедру. 

9. Положення про організацію освітнього процесу. 

10. Положення, яке регламентує розробку, затвердження, періодичний перегляд 

та закриття ОП. 

11. Положення про можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії. 

12. Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу. 

13. Документ, який регламентує порядок вибору дисциплін. 

14. Кодекс академічної доброчесності. 

15. Положення про запобігання академічному плагіату. 

16. Документ, що унормовує здобуття освіти за дуальною формою. 

17. Документ, що описує процедуру проведення контрольних заходів. 

18. Документ, який визначає порядок поновлення на навчання.  

19. Документ про порядок розробки та затвердження силабусів (робочих 

програм навчальних дисциплін). 
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20. Положення про проведення конкурсу на заміщення посад. 

21. Положення про конкурсну комісію. 

22. Документ, що регламентує систему професійного розвитку викладача. 

23. Положення про підвищення кваліфікації НПП. 

24. Програма підвищення кваліфікації викладачів на ОП. 

25. План/програма роботи підрозділу, який координує діяльність з 

інтернаціоналізації ЗВО. 

26. Документ, який регламентує процедури запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. 

27. Документ, що унормовує механізми освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти. 

28. Графік організації освітнього процесу.  

29. Освітня програма. 

30. Структурно-логічна схема ОП. 

31. Навчальний план за певною ОП. 

32. Відомості самооцінювання ОП та додатки до них. 

33. Силабус (робоча програма навчальних дисциплін). 
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7. ПОЛІТИКА КУРСУ 

Викладання курсу підвищення кваліфікації «Актуальні питання нової 

процедури акредитації освітніх програм» здійснюється відповідно до 

«Положення про організацію освітнього процесу в Івано-Франківському 

національному медичному університеті». 

Націлений на розвиток управлінської компетенції керівного персоналу 

закладів вищої освіти, курс підвищення кваліфікації формує здатність 

розв’язувати складні завдання та проблеми в галузі управління персоналом ЗВО 

в ситуації реформування вищої школи України, що передбачає ініціювання, 

розробку й упровадження нововведень, проектів, а також забезпечення високого 

рівня ефективності системи управління якістю освітнього процесу в ролі його 

суб’єкта, здатного здійснювати адміністративне та/або академічне управління 

акредитаційним процесом, укладати нормативні документи ЗВО, пов’язані із 

проектуванням і провадженням освітнього процесу. 

Курс включає інтерактивні лекції, тренінгові заняття та самостійну 

роботу слухачів. Під час інтерактивної лекції викладач знайомить із основними 

вимогами, принципами, методами організації освітнього процесу на етапах 

здійснення акредитації ОП, актуалізовуючи за допомогою інтерактивних 

методик аналітико-діагностичні, предметно-спеціальні, інформаційно-

комунікаційні, організаційно-управлінські та соціально-психологічні 

компетентності слухачів. На тренінговому занятті викладач організовує 

детальний розгляд слухачами окремих теоретичних питань і формує вміння і 

навички їх практичного застосування. Для проведення інтерактивних лекцій та 

тренінгових занять створено мультимедійні презентації з інтерактивним 

компонентом. Для успішного виконання самостійної роботи розміщено 

довідкові матеріали на хмарних ресурсах ІФНМУ. 

Відвідування занять є обов’язковим. Пропущені через хворобу заняття 

мають бути відпрацьовані. 

Слухач повинен уникати будь-яких порушень академічної доброчесності. 

Заохочується активність, ініціативність, творчий підхід. 
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8. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
 

1. Закон України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII) (режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18) та інші нормативно-

правові документи України в галузі вищої освіти. 

2. Закон України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII). Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

3. Постанова Кабінету міністрів України від 23.11.2011 № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій». Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» 

(зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 

07.12.2019 № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»). Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF. 

5. Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет». Режим доступу: 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/diyalnist_universitetu/navchalna_robota/norma

tivni_dok/Pologennya_pro_osvitnij_proces.pdf 

6. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG), ухвалені на Міністерській конференції у 

Єревані 14-15.05.2015. Режим доступу: http://www.britishcouncil.org.ua/ 

sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. 

7. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затверджене наказом МОН України від 

11.07.2019 р. № 977. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/z0880-19. 

8. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо 

застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми», затверджені 
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