
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 31 травня 2021 року (протокол № 15) 

 

Про зміни та доповнення до Положення  

про освітню програму в Херсонському  

державному університеті 

 

Заслухавши інформацію керівниці відділу забезпечення якості освіти 

Бистрянцевої А.М. щодо зміни та доповнення до Положення про освітню 

програму в Херсонському державному університеті, 

Вчена рада вирішила: 

1. Внести зміни до Положення про освітню програму в Херсонському 

державному університеті, а саме: 

1.1. Викласти п. 4.1. Перегляд освітніх програм в такій редакції: 

«п. 4.1. Перегляд освітніх програм  

Перегляд ОП має відбуватися не рідше одного разу на два навчальних 

роки.  

Процедура погодження й затвердження ОП за результатами перегляду 

відбувається згідно з п. 3.5 Погодження та затвердження освітньої програми 

даного Положення та критеріями укрупнення ОП (Додаток В). 

Результатом перегляду ОП може бути рішення залишити ОП без змін 

або оновити, або закрити ОП. Витяг з протоколу вченої ради університету 

про результат перегляду ОП обов’язково передається до ВЗЯО і НМВ. 

Підставою для перегляду переліку, змісту освітніх програм, а відтак і 

перезатвердження, можуть бути: 

- зміна профілю освітньої програми; 

- рекомендації випускників, стейкхолдерів та інших учасників 

академічної спільноти; 

- зміни потреб ринку; 

- потреби внесення змін та доповнень до вибіркової частини освітньої 

програми; 

- уточнення назв обов’язкових компонентів без зміни змісту 

компетентностей та програмних результатів навчання; 

- аналіз результатів оцінювання якості освітньої програми; 

- зміни у кадровому забезпеченні та/або інших ресурсних умов 

реалізації освітньої програми; 

- суттєві зміни графіку освітнього процесу; 

- рекомендації державних органів управління освітою, культурою, 

сферою обслуговування, охороною здоров’я в місті та області тощо.  

Позаплановий обов’язковий перегляд ОП проводиться за умови: 

- внесення змін щодо шифру та назви галузі знань та спеціальності 

(спеціалізації) у нормативних документах;  

- затвердження стандартів вищої освіти за спеціальністю; 

- внесення змін до стандартів вищої освіти за спеціальністю; 



- перейменування ОП; 

- зміна компетентностей чи програмних результатів навчання ОП; 

- наявність висновків ГЕР та/або звіту експертів про оцінку освітньої 

програми за результатами акредитації Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти. 

Основними індикаторами перегляду ОП є: 

- зміст ОП в контексті сучасних та інноваційних досліджень у даній 

галузі знань для увідповіднення сучасним вимогам ринку праці; 

- зміна мети, характеристики, особливостей і назви ОП, що відповідає 

стратегії Університету; 

- введення та оновлення кваліфікації випускників даної ОП, місць для 

працевлаштування у відповідності до державного класифікатора професій;  

- вдосконалення інституційних ресурсів для навчального середовища з 

підтримки здобувачів вищої освіти, що відповідають цілям ОП; 

- удосконалення переліку компетентностей та програмних результатів 

навчання для здобувачів вищої освіти; 

- зміна переліку, кредитів і форм контролю освітніх компонент ОП та їх 

логічної послідовності; 

- зміна матриць відповідності програмних компетентностей та/або 

результатів навчання компонентам освітньої програми; 

- інтернаціоналізація змісту ОП (поява програм подвійних дипломів, 

мобільності за даною ОП, можливість вибору іноземної мови викладання на 

вибір здобувачів вищої освіти); 

- зміни кількості програм мобільності в України за спорідненими ОП; 

- наявність дистанційної, неформальної і дуальної освіти за даною ОП; 

- наявність українських та міжнародних сертифікатів за результатами 

акредитації ОП». 

1.2. Викласти п. 4.2. Положення про освітню програму Херсонського 

державного університету в такій редакції: 

«4.2. Процедура оновлення освітньої програми 

Рішення щодо оновлення ОП та обґрунтування внесених до неї змін, 

оформлених у вигляді витягу з протоколу засідання кафедри, надається 

ВЗЯО. 

Оновлення ОП проводить робоча група з розробки освітньої програми 

із обов’язковим залученням представників групи забезпечення спеціальності, 

визначеної наказом ректора. ОП може оновлюватися в частині усіх 

компонентів, крім тих частин, які вміщують зміст Стандартів вищої освіти 

України. 

Обґрунтовані зміни, у разі необхідності, можуть вноситися до 

нереалізованої частини діючої ОП для відповідного набору здобувачів. 

Процедура погодження й затвердження оновленої ОП відбувається 

згідно з п. 3.5 Погодження та затвердження освітньої програми даного 

Положення та критеріями укрупнення ОП (Додаток В). 



1.3. Внести до глосарію Положення про освітню програму 

Херсонського державного університету термін «нереалізована частина діючої 

ОП». 

2. Протягом п’яти робочих днів увести в дію рішення вченої ради 

наказом ректора. 
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