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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про розробку, моніторинг, перегляд, удосконалення та закриття освітніх програм в Маріупольському державному університеті (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, Положення про організацію освітнього процесу у Маріупольському державному університеті, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Маріупольському державному університеті, Рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості освіти стосовно внутрішнього забезпечення якості.
	Положення регламентує порядок встановлення єдиних норм та правил до способів і процедур проведення моніторингу, перегляду, періодичного оновлення, удосконалення та закриття освітніх програм у Маріупольському державному університеті (далі – Університет). 
Регулярний моніторинг, перегляд та удосконалення освітніх програм проводяться з метою забезпечення належного рівня освітніх послуг та створення сприятливого й ефективного освітнього середовища для здобувачів вищої освіти. Цей процес передбачає моніторинг наступних складових: 
	 зміст програми у світлі новітніх досліджень у відповідній галузі з метою забезпечення актуальності освітньої програми; 
	 зміни потреб та запитів суспільства; 

 навчальні досягнення та успішність здобувачів вищої освіти; 
	аудиторне навантаження та навантаження, виділене на самостійну роботу здобувача вищої освіти;
	 ефективність процедур оцінювання здобувачів вищої освіти; 
 очікування, потреби та задоволеність здобувачів вищої освіти щодо освітніх програми; 
	 освітнє середовище та служби підтримки здобувачів вищої освіти, їхня відповідність цілям освітньої програми.
1.4. Моніторинг і вдосконалення програми в процесі її реалізації включає такі заходи:
• реалізація освітньої програми та її компонентів відповідно до чіткої структури та
плану впровадження;
• здійснення моніторингу програми та її компонентів шляхом опитування стейкхолдерів з метою оцінювання навчання, викладання та оцінки ресурсного забезпечення.
1.5. У цьому Положенні терміни використовуються у наступних значеннях:
Здобувач вищої освіти – особа, яка навчається у закладі вищої освіти на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації.
Гарант освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової програми) (далі - Гарант) – науково-педагогічний працівник МДУ, призначений наказом ректора для організації та координації діяльності щодо розроблення, реалізації, впровадження, моніторингу та перегляду освітньої програми, а також для забезпечення і контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю в межах окремої освітньої програми. Даний працівник може бути Гарантом лише однієї освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми.
Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій). Освітня програма може визначати єдину в її межах спеціалізацію або не передбачати спеціалізації.
Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту.
Компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей.
Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих освітніх компонентів.
Спеціальність – гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує споріднені освітні програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей і результатів навчання випускників.
Якість вищої освіти – відповідність умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

2.1. Освітня програма є нормативним документом Маріупольського державного університету.
2.2. Освітні програми розробляються відповідно до визначених програмних цілей, що відповідають місії та стратегії Маріупольського державного університету.
2.3. Цілі та програмні результати навчання освітньої програми повинні відбивати тенденції розвитку спеціальності та ринку праці, а також враховувати галузевий та регіональний контекст, досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм.
2.4. Освітні програми мають забезпечити здобувачам вищої освіти:
- здобуття компетентностей та очікуваних програмних результатів навчання, які визначені затвердженим стандартом вищої освіти для цієї спеціальності;
- здобуття компетентностей та очікуваних програмних результатів навчання, які визначені закладом вищої освіти для даної освітньої програми.
2.5. Здобуття компетентностей та результатів навчання здобувачами вищої освіти здійснюється за результатами поступового опанування усіх елементів освітньої програми (навчальних дисциплін та практик). 
2.6. Кваліфікації, що надаються за результатами навчання та опанування всіх елементів освітніх програм, повинні бути сформульовані чітко та відповідати певному рівню Національної рамки кваліфікацій.
Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра відповідає першому рівню вищої освіти та сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій, за яким особа повинна набувати наступних компетентностей: здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
 Освітньо-професійна програма підготовки магістра відповідає другому рівню вищої освіти та восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій, за яким особа повинна набувати наступних компетентностей: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти та відповідному кваліфікаційному рівню чинної Національної рамки кваліфікацій, за яким особа повинна набувати наступних компетентностей: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Програма містить в собі освітню та науково-дослідницьку складові. Освітня складова передбачає здобуття теоретичних знань, вмінь та навичок , достатніх для продукування нових ідей,  розв’язання комплексних проблем , оволодіння загальною методологією наукової та науково-педагогічної діяльності. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми становить 48 кредитів ЄКТС. Науково-дослідницька складова передбачає здобуття компетентностей, необхідних для проведення власного дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 
2.7. Освітня програма обов’язково повинна містити наступні елементи: 
- перелік освітніх компонентів; 
- логічну послідовність освітніх компонентів; 
- вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; 
- кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;
- очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти.
2.8. Заклад вищої освіти може самостійно запроваджувати спеціалізації, що зазначаються при присудженні освітньої кваліфікації особам, які успішно закінчили навчання за відповідними освітніми програмами. Может, убрать
2.9. На другому (магістерському) рівні вищої освіти можуть створюватися міждисциплінарні освітньо-професійні програми, якщо це не суперечить відповідним стандартам вищої освіти.


3. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГУ, ПЕРЕГЛЯДУ, УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЗАКРИТТЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

3.1. Структура освітніх програм 

Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) складається з наступних частин:
Титульний лист 
І Преамбула 
ІІ Профіль освітньої програми 
ІІІ Загальна характеристика 
- Рівень вищої освіти 
- Ступінь вищої освіти 
- Назва галузі знань 
- Назва спеціальності 
- Обмеження щодо форм навчання 
- Освітня (і) кваліфікація (ї) 
- Кваліфікація в дипломі 
- Професійна(і) кваліфікації (тільки для регульованих професій)
- Опис предметної області 
- Академічні права випускників 
- Працевлаштування випускників (тільки для регульованих професій) 
ІV Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти 
V Перелік компетентностей випускника 
- Інтегральна компетентність 
- Загальні компетентності 
- Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
VІ Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання 
VІІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 
- Форми атестації 
- Вимоги до кваліфікаційної роботи (за наявності) 
VІІІ Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
- Принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти 
- Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 
- Оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників 
- Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників 
- Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу 
- Наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом 
- Публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації 
- Дотримання академічної доброчесності, у тому числі забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.
ІХ Інформація щодо моніторингу ОП

3.2. Рекомендації щодо розроблення змісту освітніх програм

Титульний лист 
На титульному листі освітньої програми вказуються назва рівня та ступеня вищої освіти, що присуджують; шифр та назва галузі знань, код і найменування спеціальності, назва кваліфікації, затвердження Вченою радою, вихідні дані.









Форма Титульного листа

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання Вченої ради Маріупольського державного університету
_____________________ № ____



ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА або ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«Назва ОП» (відповідно до спеціальності )

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ ___________________________________________________
							(назва рівня вищої освіти)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ _________________________________________________
							(назва ступеня вищої освіти)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ ___________________________________________________________
							(шифр та назва галузі знань)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ __________________________________________________________
						(шифр та найменування спеціальності)

Спеціалізація (за необхідністю) _______________________________________________















Освітня програма вводиться в дію з ________________ 20 ___ р.
Наказ про введення в дію 
рішення Вченої ради МДУ від _______________ 20 ___ р. № ____
І Преамбула

У розділі:
	зазначається назва освітньої програми; назва, дата та номер наказу, яким ОПП затверджено та введено в дію ОП;

вказуються прізвища, імена, по батькові, наукові ступені та вчені звання розробників ОП, посади і назви організацій, де вони працюють;
	зазначаються цілі ОП, особливість (унікальність) ОП, відповідність цілей ОП місії та стратегії МДУ 
	вказуються прізвища, імена, по батькові, наукові ступені та вчені звання (за наявності) рецензентів ОП, посади і назви організацій, де вони працюють;
	

У разі необхідності у розділі можуть бути наведені додаткові відомості (галузь використання, визначення, позначення та скорочення, нормативні посилання тощо).

	Розроблено і внесено кафедрою __________

Затверджено та надано чинності рішенням Вченої ради МДУ від ____ _________ _________ р. протокол №___.
Розробники програми

ІІ Профіль освітньої програми 
Профіль освітньої програми (Degree Programme Profile) – це короткий (2-4 стор.) документ, що стандартизовано представляє інформацію про освітню програму.
Рекомендована структуру Профілю програми є такою:
Титул (загальна інформація).
А. Мета програми.
В. Характеристика програми.
С. Здатність випускника до працевлаштування та подальшого навчання.
D. Стиль викладання та навчання.
Е. Програмні компетентності.
F. Програмні результати навчання.
G.Ресурсне забезпечення реалізації програми.
H. Академічна мобільність.

Профіль має бути стислим, таким, що його можна опанувати за 5-7 хвилин читання.
Титул програми містить такі розділи:
Загальна інформація (титул програми)
Титул програми включає наступні реквізити:
Повна назва кваліфікації мовою оригіналу. Доцільно включити назву кваліфікації англійською мовою (бажано – офіційний переклад). Треба переконатися, що вказана назва є такою ж, як у дипломі, додатку до диплома, в акредитаційній інституції.
Офіційна назва програми. 
Тип диплома та обсяг програми. Приклади типів – одиничний, подвійний, спільний. Обсяг указується в кредитах ЄКТС та в кількості років навчання.
Навчальний заклад. Офіційна назва вищого навчального закладу(ів) (наукової установи), який(і) присуджує(ють) кваліфікацію. У випадку спільних дипломів указуються всі вищі навчальні заклади (назва, країна, ВНЗ-координатор).
Акредитуюча організація. Указується назва організації, яка надала акредитацію даній програмі, та країна, де ця організація розташована.
Період акредитації. Указується рік акредитації чи інституційної перевірки.
Цикл/рівень. Указуються цикли/рівні програми в трьох рамках кваліфікацій: FQ-EHEA, EQF-LLL і Національній рамці кваліфікацій (Додаток 1) 5.
Передумови. Указуються вимоги до до попередньої освіти. За необхідності вказується, що обмежує  перехід на дану ОПП.
Мови викладання. Зазначаються мови викладання навчальних дисциплін за даною ОПП.
Термін дії ОПП. Вказується термін дії освітньої програми до її наступного планового оновлення. Цей термін не може перевищувати періоду акредитації.
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми. Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в Інформаційному пакеті/Каталозі курсів.
А. Мета освітньої програми
Коротко (у двох реченнях) описується ціль освітньої програми, коротке резюме.
B. Характеристика програми
Предметна область (галузь знань). Якщо програма є мульти- чи міждисциплінарною, то вказується перелік її основних компонентів та обсяг кожного компоненту у відсотках від загального обсягу програми.
Основний фокус програми та спеціалізації. Наприклад: загальна вища освіта в предметній області (галузі знань), спеціалізації на вищих рівнях.
Орієнтація програми. Наприклад: академічна, професійна, дослідницька, прикладна.
Особливості та відмінності. Вказуються особливості програми, які відрізняють її від інших подібних програм (необхідність практики, стажування за кордоном, іноземна мова викладання тощо).
C. Здатність до працевлаштування та подальшого навчання
Здатність до працевлаштування. Коротко вказуються основні посади, місця роботи, професійні можливості, доступ до професійної або державної акредитації, сертифікації тощо. У випадку регульованих професій вказується відповідний титул/назва/звання та права, із цим пов’язані. Бажане посилання на відповідну правову базу.
Подальше навчання. Указуються всі можливості для продовження навчання на вищому рівні вищої освіти 5.
D. Стиль викладання
Підходи до викладання та навчання. Коротко (до трьох рядків) описуються основні підходи, методи та технології, які використовуються в даній програмі. Наприклад: студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику тощо.
Методи оцінювання. Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, проектна робота тощо.
E. Програмні компетентності
У секції Е рекомендується вказувати від 8 до 15 компетентностей загалом. Бажано навести коментар кожної із компетентностей. Можлива додаткова внутрішня класифікація компетентностей (особливо спеціальних у залежності від спеціалізації). Необхідно пам’ятати, що набір компетентностей повинен відповідати визначеному рівню освітньої програми (перший, другий чи третій цикли FQ-EHEA), тут можуть використовуватися Дублінські дескриптори. Компетентності слід описувати за видами: загальні (універсальні) та спеціальні (фахові). Для окремих освітніх програм, особливо у випадку регульованих професій, поділ компетентностей на види не застосовується. Тоді це необхідно відзначити в описі програми.
Інтегральна компетентність. За основу використовується опис відповідного кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій.
Бакалавр (рівень 6): Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Магістр (рівень 7): Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності. 
Подається перелік загальних компетентностей (рекомендується вибирати їх із відомого списку проекту Тюнінг). Доцільно не просто переписувати їх, а подати в дещо розширеному вигляді з необхідними коментарями-доповненнями (Додаток 2). 
Спеціальні компетентності. 
Подається перелік спеціальних компетентностей. При цьому доцільно використовувати загальноприйняті напрацювання (проект Тюнінг, матеріали QAA тощо). Це значно полегшить міжнародне позиціонування освітньої програми 5.
F. Програмні результати навчання
Наводиться перелік основних Програмних результатів навчання (рекомендована кількість – від 15 до 20). При формулюванні Програмних результатів навчання рекомендується враховувати міжнародні зразки (формулювання), наприклад, розроблені в проекті Тюнінг. Набір програмних результатів навчання є однаковим для всіх студентів освітньої програми. Якщо в країні передбачається наявність стандартів у вигляді набору обов’язкових (нормативних) результатів навчання, то програмні результати навчання як раз для цього найбільше і підходять. При розробленні програмних результатів навчання варто врахувати, що:
	результати навчання характеризують те, що студент повинен продемонструвати після успішного завершення освітньої програми (демонстрація знань, умінь, здатності виконувати тощо);

повний набір програмних результатів навчання виражає характерні особливості даної програми; якщо серед них є результати, характерні також і для інших програм, їх доцільно виділити окремо;
обов’язково враховувати загальновизнані на міжнародному рівні опорні точки;
варто проаналізувати рекомендації міжнародних агенцій забезпечення якості.
Формулювання програмних результатів навчання потребує наявності спеціальних навичок і може бути успішно здійснене лише командою викладачів. Воно потребує покрокової роботи та вироблення чітких критеріїв оцінювання сформульованого результату. Формулювання результатів навчання повинні бути:
	Конкретними – забезпечувати достатній рівень деталізації, написаними зрозумілою мовою.

Об’єктивними – сформульованими нейтрально, уникаючи зайвої амбітності та суб’єктивності.
Досяжними – реалістичними з погляду часу та ресурсів, необхідних для їх досягнення.
Корисними – повинні сприйматися як такі, що відповідають рівню вищої освіти та вимогам/очікуванням громадянського суспільства.
Відповідними – відповідати кваліфікаційним вимогам.
Мати характер стандартів – визначати стандартні вимоги, які повинен осягнути студент.
Особливо важливою є мова формулювання Програмних результатів навчання, зазвичай формулювання повинне включати п’ять основних елементів:
	Активна вербальна форма (випускник продемонстрував здатність, може продемонструвати знання, демонструє спроможність).

Зазначення типу результату навчання (знання, навички, інші компетентності).
Тематична область результату навчання: спеціальні чи загальні, предметна область, особливі навички тощо.
Очікуваний стандарт або рівень, який планується осягнути результатом навчання.
Масштаб і контекст результату навчання.
Результати навчання мають також відображати відповідний їм тип навчальної діяльності. Тобто повинно бути відображено, чи результат навчання стосується засвоєння знань, чи розуміння, чи механічних навичок, чи професійного становища. Назва результату навчання містить також інформацію про очікуваний рівень вивчення: ширину, глибину, складність (Додаток 3).

Загальні та фахові компетентності
В загальноєвропейських рамках кваліфікацій компетентності та результати навчання формулюються згідно із Дублінськими дескрипторами: знання і розуміння (knowledge and understanding); застосування знань і розумінь (applying knowledge and understanding); формулювання суджень (making judgements); комунікації (communication); здатність до навчання (learning skills).
Відповідно до проекту Тюнінг, компетентності можуть бути поділені на предметні (фахові) та загальні 6.
Загальні компетентності – це знання, розуміння, навички та здатності, які мають універсальний характер. Загальні компетентності здобуваються в межах певної освітньої програми, надають додаткові (часто вирішальні) перспективи для працевлаштування (формують здатність до працевлаштування). 
Загальні компетентності поділяють на інструментальні (пізнавальні, методологічні, технологічні та лінгвістичні здатності; управління інформацією, володіння іноземною мовою тощо); міжособистісні (соціальна взаємодія та співпраця); системні (поєднання розуміння, сприйнятливості та знань; наприклад, здатність до навчання, лідерство).
Предметні (фахові) компетентності є ключовими для здобуття будь-якого ступеня і безпосередньо пов’язані зі спеціальними знаннями предметної області.
Тюнінг визначає, як найістотніше:
	Компетентності виникають в особи. 

Компетентності далеко не завжди можна чітко виміряти.
Компетентності формуються протягом освітньої програми в цілому, а деколи, навіть можуть переходити на вищий цикл освіти.
Перелік компетентностей (модель фахівця, раніше – ОКХ) в основному визначається зовнішніми по відношенню до університетської системи факторами: працедавцями, професійними асоціаціями, випускниками тощо. Цим максимізується придатність випускника до працевлаштування (employability), яка за ідеологією Тюнінга є основою студентоцентрованого навчання 6. 

F. Результати навчання
Важливо підкреслити, що саме на основі визначених і чітко сформульованих компетентностей мають бути описані очікувані результати навчання (РН). Результати навчання визначаються для освітньої програми та її окремих модулів (навчальних дисциплін, практик тощо).
	РН формулюються в термінах компетентностей (тут – видів компетентностей: знання, уміння …).
	РН відносяться не до особи (студента), а до освітніх програм/викладачів.
	РН є очікуваними, в першій публікації Тюнінга навіть замість терміну «learning outcomes» був термін «intended learning outcomes».

Вони обов’язково є чітко вимірюваними.
Формулюються для кожного елемента освітньої програми (навчальна дисципліна, практика тощо).
Можуть також формулюватися для програми в цілому (тоді вони називаються «програмними РН».
Базовою термінологією для формулювання результатів навчання та компетентностей в Україні є термінологія дескрипторів Національної рамки кваліфікацій (НРК) 4.
Національна рамка кваліфікацій визначає наступний опис сьомого кваліфікаційного рівня – рівня бакалавр 4:

Рівень
Знання
Уміння
Комунікація
Автономність і відповідальність
7
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

1. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; 
2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей.
1. Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; 2. Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності.
1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;  
2. Використання іноземних мов у професійній діяльності.
1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; 
2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди;
3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

Опис восьмого кваліфікаційного рівня – рівня магістр в НРК наступний:
Рівень
Знання
Уміння
Комунікація
Автономність і відповідальність
8
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики

Найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей
критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей
спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності
ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації


розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем

соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень
здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, відповідальність за навчання інших


Тюнінг визначає основну відмінність між результатами навчання та компетентностями в тому, що перші формулюються викладачами на рівні освітньої програми, а також на рівні окремої дисципліни, а компетентності набуваються особами, що навчаються. 
Результати навчання на відміну від компетентностей повинні бути чітко вимірюваними. 

G.Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення. Вказуються специфічні характеристики кадрового забезпечення, включаючи можливу участь закордонних фахівців.
Матеріально-технічне забезпечення. Вказуються специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення. Вказуються специфічні характеристики інформаційного та навчально-методичного забезпечення.

H. Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність. Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну мобільність, про подвійне дипломування тощо.
Міжнародна кредитна мобільність. Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус +, К1), про подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти, які передбачають включене навчання студентів тощо.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти. Зазначаються умови та особливості ОПП в контексті навчання іноземних студентів
Приклад оформлення профілю наведено у Додатку 1.


ІІІ Загальна характеристика
Рівень вищої освіти
Рівень вищої освіти визначається згідно зі статтею 5 Закону України «Про вищу освіту» в такій формі (одне з наведеного):
	Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень
Третій (освітньо-науковий) рівень
Ступінь вищої освіти



Ступінь вищої освіти визначається згідно зі статтею 5 Закону України «Про вищу освіту» в такій формі (одне з наведеного):
	Бакалавр

Магістр
Доктор філософії
Галузь знань
Зазначаються шифр та назва галузі знань згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей (постанова КМУ від 29.04.2015 № 266).
Спеціальність
Зазначаються код та найменування спеціальності згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей (постанова КМУ від 29.04.2015 № 266).
Обмеження щодо форм навчання
За необхідності зазначаються обмеження щодо форм навчання 
Освітня кваліфікація 
Освітня кваліфікація визначається згідно зі статтею 7 Закону України «Про вищу освіту» і складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність та спеціалізацію (за наявністю). 
В ОП зазначається:
	освітня кваліфікація (коли в межах спеціальності присвоюється тільки одна кваліфікація, яка є загальною для спеціальності незалежно від спеціалізацій)

або
	кілька освітніх кваліфікацій, які присвоюються з урахуванням спеціалізацій (за можливості чітко визначити перелік можливих спеціалізацій та відповідних освітніх кваліфікацій у рамках спеціальності),

або
	правила / підходи щодо визначення освітніх кваліфікацій у разі їх присвоєння з урахуванням спеціалізацій (у випадках, коли спеціальність не передбачає чітко визначеного переліку можливих спеціалізацій). 

Кваліфікація в дипломі
Складається з:
	освітньої кваліфікації (спеціалізація зазначається за наявності), 

професійної кваліфікації (зазначається за наявності (див. вище), вказується обов’язковість присвоєння).

Професійна(і) кваліфікація(ї) 
(тільки для регульованих професій)
Як правило, професійна кваліфікація не зазначається. Її потрібно вказувати лише у випадках, коли відповідними регуляторними актами (правилами) уповноважених центральних органів виконавчої влади та/або згідно з зобов’язаннями України за міжнародними угодами, встановлена обов’язковість присвоєння професійної кваліфікації для здобуття документа про вищу освіту певного рівня.
У разі зазначення професійної кваліфікації у Стандарті вищої освіти подається стислий опис умов і порядку її присвоєння, із посиланням на відповідний професійний стандарт та орган, що його затвердив, а також на відповідні регуляторні акти (правила), міжнародні угоди.  
Опис предметної області
Згідно з п. 15 МСКО-Г 2013 визначаються:
	об’єкт(и) вивчення та/або діяльності (феномени, явища або проблеми, які вивчаються);

цілі навчання (очікуване застосування набутих компетентностей);
теоретичний зміст предметної області (поняття, концепції, принципи та їх використання для пояснення фактів та прогнозування результатів);
методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці);
	інструменти та обладнання (об’єкти/предмети, пристрої та прилади, які здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати).

Обсяг опису предметної області не повинен перевищувати 150 слів.
Фокус програми: загальна/спеціальна

Орієнтація програми

Академічні права випускників
Описуються можливості, вимоги та/або рекомендації щодо продовження освіти.
Працевлашту-вання випускників (для регульованих професій - обов’язково)
Зазначаються професії, професійні назви робіт (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)), на фахову підготовку з яких можуть бути спрямовані освітньо-професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю. 
За необхідності зазначається порядок доступу до професії.

Зразок оформлення Загальної характеристики наведено у Додатку 2.

V Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти. 
Визначається обсяг освітньої програми у кредитах ЄКТС.
Загальні вимоги до обсягу освітньої програми:
Обсяг освітньо-професійної програми бакалавра становить 240 кредитів ЄКТС.
Мінімальний відсоток загальних та спеціальних (фахових) компетентностей освітньо-професійної програми за спеціальністю визначається стандартом вищої освіти. 
За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти визначені ОП програмні результати навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня 

В ОП може бути передбачена кількість кредитів для перезарахування навчальних дисциплін на основі ступенів молодшого спеціаліста / молодшого бакалавра, спеціаліста, магістра  відповідно до затверджених стандартів вищої освіти за спеціальностями. У разі відсутності затверджених Стандартів вищої освіти за спеціальностями перезарахування здійснюється в обсязі не більше 120 кредитів ЄКТС.
Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС.
Мінімальний відсоток загальних та спеціальних (фахових) компетентностей освітньо-професійної програми за спеціальністю визначається стандартом вищої освіти. 
За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти визначені ОП програмні результати навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня 
Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми доктора філософії становить 48 кредитів ЄКТС.
…..


VІ Перелік компетентностей випускника

Інтегральна компетентність (відповідно до чинної Національної рамки кваліфікацій)
За основу використовується опис відповідного кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій.
Бакалавр: здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Магістр: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Доктор філософії (рівень 9): здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики
Загальні компетентності
Перелік загальних компетентностей корелюється з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК та визначається стандартом вищої освіти.
За відсутності затвердженого стандарту вщої освіти перелік загальних компетентностей має містити 5-15 компетентностей з врахуванням рівня освіти.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Перелік рекомендованих спеціальних (фахових, предметних) компетентностей корелює з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК та визначається стандартом вищої освіти.
За відсутності затвердженого стандарту вщої освіти орієнтовна кількість спеціальних компетентностей, як правило, не перевищує 10-20 компетентностей з урахуванням рівня освіти. 
Рекомендованим є вибір спеціальних (фахових, предметних) компетентностей з переліків проекту TUNING (які, проте, не є вичерпними).
Для спеціальностей, у межах яких здійснюється підготовка фахівців за регульованими професіями, за спеціалізаціями відповідно до професійних стандартів, затверджених у встановленому порядку, можливим є наведення окремих переліків компетентностей для спеціалізацій.

Наявність в ОП додаткових компетентностей, крім визначених стандартом вищої освіти для певної спеціальності, є однією з умов визначення унікальності освітньої програми.

Рекомендований перелік компетентностей, 
якими має оволодіти здобувач вищої освіти:

Компетентності
Шифр компетентностей
Загальні:

Для  ступеня бакалавра
Здатність діяти громадянські свідомо на основі загальнолюдських ціннісних орієнтирів, вміти застосовувати основні принципи функціонування сучасного суспільства сталого розвитку та його соціальних інститутів в умовах ринкових відносин, дотримуватися основ безпеки професійної діяльності та здорового способу життя; 
КЗ-1
	Здатність до збору, обробки, збереження, продукування, передачі й аналізу професійно важливої інформації з різних джерел.

КЗ-2
	Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства; спілкуватися рідною та іноземною мовами усно та письмово

КЗ-3
	Здатність розвивати вміння вчитися упродовж життя з високим ступенем автономії, розробляти власну траєкторію саморозвитку.

КЗ-4
Для ступеня магістра
Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо на основі загальнолюдських ціннісних орієнтирів, дотримуватися основ безпеки професійної діяльності та здорового способу життя.


КЗ-1
	Здатність володіти базовими знаннями з методології наукових досліджень в обсязі, необхідному для здійснення професійної науково-дослідної діяльності
КЗ-2
	Здатність до збору, обробки, збереження, продукування і передачі професійно важливої інформації з метою її використання в рамках професійного, дослідницького контенту 


КЗ-3
	Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства; здійснювати наукову полеміку та спілкування державною та іноземною мовами. 

КЗ-4
	Здатність вчитися самостійно і автономно¸ розробляти власну траєкторію саморозвитку упродовж життя.

КЗ-5
Для ступеня доктора філософії
Освітньо-наукова програма аспірантури має включати не менше чотирьох складових, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:
здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими) аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту вищої освіти;

оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту вищої освіти;

набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту вищої освіти;

здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту вищої освіти.

VІІ Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

	Визначені ОП кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання, що визначають нормативний зміст підготовки. 

Загальна кількість становить 15-25 результатів навчання, які корелюються з визначеним вище переліком загальних  і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей.
Результати навчання повинні бути обов’язково забезпечені обов’язковими /нормативними освітніми компонентами.
	Стиль та методика навчання

А) Підходи до викладання та навчання
Б) Система оцінювання
	Рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки.

Обсяг освітньої складової освітньої програми підготовки бакалавра становить  240 кредитів ЄКТС; магістра – 90 кредитів ЄКТС; доктора філософії – 48 кредитів ЄКТС.

Розподіл змісту освітньої складової програми за циклами дисциплін та критеріями нормативності і вибірковості наведено у табл. 3.1.
Таблиця 3.1.
Розподіл змісту освітньої складової за критеріями нормативності та вибірковості
Цикл дисциплін
Загальна кількість кредитів
У тому числі:


нормативні дисципліни, кредитів 
вибіркові дисципліни, кредитів
Загальна підготовка



Професійна підготовка



Усього для ступеня бакалавра
240
(100%)
180
(75%)
60
(25%)
Усього для ступеня магістра
90 
66 

24

Усього для ступеня доктора філософії
48
100%
36
75%
12
25%

Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою. Практична підготовка передбачає проходження різних видів практики. 
Формами підсумкового контролю компонентів ОП (навчальних дисциплін, курсових робіт, практик) є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості навчання (Таблиця 3.2). 
Таблиця 3.2.
Перелік компонент ОП
Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота)
Кількість кредитів
Форма підсумкового контролю
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1.



ОК 2.



Вибіркові компоненти ОП*

Вибірковий блок 1 (за наявності)


ВБ 1.1.



ВБ 1.2.








Вибірковий блок 2 (за наявності)


ВБ 2.1.



ВБ 2.2.



* Формування вибіркової складової ОП здійснюється відповідно до Положення про вибіркові дисципліни в МДУ
Вибіркові дисципліни можуть формуватися у блоки, тоді здобувач вищої освіти вибирає блок дисциплін, після чого усі дисципліни блоку стають обов’язковими для вивчення


Структурно-логічна схема ОП
Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми. Рекомендується представляти у вигляді графа.
Таблиця 3.3.
Cтруктурно-логічна схема підготовки

Семестр
Зміст навчальної діяльності (вказуються шифри дисциплін, обсяг кредитів)



Пропоную таку форму таблиці 3.3 і зразок заповнення

Семестр
Зміст навчальної діяльності
(вказуються коди навчальних дисциплін, обсяг кредитів)

Код н/д
Найменування навчальної дисципліни
Обсяг кредитів
1
2
3
4
2
ОК1
Актуальні проблеми філософії
6





Схематично співвідношення між результатами навчання та компетентностями має бути представлене у вигляді матриці (Таблиця 3.4), рядки якої містять результати навчання (РН) за окремими дисциплінами освітньої програми, а стовпці – компетентності (К), які здобувач вищої освіти набуває в результаті успішного навчання за даною освітньою (освітньо-науковою) програмою.
Таблиця 3. 4.
Матриця відповідності визначених ОП результатів навчання та компетентностей


Компетентності

Інтегральна компетентність
Загальні компетентності
Спеціальні (фахові) компетентності
Програмні результати навчання/Навчальна дисципліна
















































































Опис обов’язкових компонентів ОП наводиться у Додатку А до освітньої програми. 
Опис вибіркових компонентів ОП наводиться в Додатку В до освітньої програми. 
Зразок  опису компонентів ОП наведено у Додатку 2 цього Положення.

VІІІ Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації здобувачів вищої освіти

Визначаються нормативні форми атестації здобувачів вищої освіти за конкретною спеціальністю відповідно до стандарту вищої освіти.
У разі відсутності затвердженого стандарту вищої освіти атестація може здійснюватися у формі:
	публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи;

та/або атестаційного екзамену (екзаменів);
	та/або єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями у встановленому порядку;
та/або публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи;
публічного захисту дисертаційного дослідження (постійно діючою? або)  разовою спеціалізованою вченою радою
… (аспирантура)
Вимоги до кваліфікаційної роботи 
(за наявності)
Не допускається регламентувати обсяг (кількість сторінок) та структуру роботи.
Зазначаються специфічні особливості перевірки на плагіат.
Вказуються вимоги щодо оприлюднення (наприклад на офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу).
Вимоги до атестаційного/єдиного  державного кваліфікаційного екзамену (екзаменів) 
(за наявності)
Вказуються, за наявності, вимоги щодо структури та/або особливих умов проведення атестаційного/єдиного державного кваліфікаційного екзамену (екзаменів)
Вимоги до публічного захисту (демонстрації) 
(за наявності)
Вказуються, за наявності, вимоги щодо процедури та/або особливих умов проведення публічного захисту (демонстрації) 

Вказуються документи, які отримує випускник на основі успішного проходження державної атестації.
Приклад: Атестація випускників освітньої програми «Назва ОП» спеціальності (шифр та назва спеціальності) проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «Магістр з ______________ за спеціалізацією____________.

ІХ Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
	
У МДУ функціонує система внутрішнього забезпечення якості, яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
9) інших процедур і заходів.

ІІІ Інформація щодо моніторингу ОП


Розроблення та затвердження освітніх програм

3.2.1.Розроблення освітніх програм здійснюється за ліцензованими спеціальностями університету на підставі стандартів вищої освіти з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій. 
3.2.2. Розроблення освітніх програм здійснюється робочою групою під головуванням керівника групи забезпечення відповідної спеціальності. Склад робочої групи за поданням керівника групи забезпечення затверджується розпорядженням декана факультету, на якому планується запровадження ОП. До робочих груп розробників входять провідні викладачі та науковці відповідного профілю, роботодавці та інші стейкхолдери, а також здобувачі вищої освіти.
Для розробки освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти до складу робочих груп розробників обов’язково входять провідні науковці цієї галузі. 
3.2.3.  Керівник робочої групи після підготовки проєкту ОП надає обґрунтовану службову записку голові Науково-методичної ради МДУ про відкриття відповідної ОП в університеті (разом з проєктом ОП та навчальним планом), у якій, зокрема, надається інформація щодо наявності подібних ОП у закладах вищої освіти регіону, особливість (унікальність) ОП, пропозиції щодо гаранта ОП. 
3.2.3. Проєкти освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів оприлюднюються на офіційній сторінці МДУ у розділі «Громадське обговорення» не пізніше ніж за 2 тижні до засідання Науково-методичної ради. .
3.2.4. Проєкти освітніх програм, які пройшли громадське обговорення та після опрацювання (за необхідності) затверджуються Вченою радою МДУ з попереднім схваленням Науково-методичною радою. 
3.2.5. Затверджені освітні програми обов’язково оприлюднюються на офіційному сайті МДУ.


Моніторинг, перегляд та удосконалення освітніх програм

3.4.1. Моніторинг освітніх програм здійснюється групою забезпечення відповідної спеціальності під головуванням гаранта освітньої програми з метою:
- визначення затребуваності освітньої програми; 
- оцінки актуальності змісту освітньої програми; 
- об’єктивного відображення стану якості надання освітніх послуг та підготовки здобувачів вищої освіти; 
- визначення ступеня досягнення здобувачами запланованих результатів навчання та необхідних компетентностей; 
- визначення готовності випускників до професійної діяльності; 
- визначення забезпеченості освітнього процесу необхідними ресурсами.
3.4.2. Моніторинг освітніх програм в МДУ проводиться на таких рівнях:
	Кафедра – Науково-методична комісія факультету – Навчальний відділ – Науково-методична рада МДУ;
	Здобувач вищої освіти – академічна група – курс – спеціальність – факультет;

Навчальна дисципліна – цикл підготовки – навчальний план.
3.4.3. Для вивчення ефективності функціонування освітньої програми пропонується використовувати таку сукупність критеріїв, елементів та методів дослідження:

Критерій
Елемент моніторингу
Методика вимірювання
Учасники
Контингент здобувачів вищої освіти ОП
Формування та рух контингенту
Аналіз показників:
кількість вступників;
кількість здобувачів певної форми та курсу навчання;
кількість випускників
Здобувачі вищої освіти, випускники
Структура та зміст ОП
Відповідність обсягу ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС) вимогам законодавства щодо навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за наявності)
1. Опитування  (фокус групи) стосовно: 
- зрозумілості логіки траєкторії підготовки; 
- виявлення освітніх компонентів, для опанування яких відсутні попередньо сформовані компетентності; 
- виявлення компонентів, що містять схожі за змістом модулі;
- виявлення цілей та програмних результатів навчання, що не відбивають тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці, галузевий та регіональний контекст;
- відповідність результатів навчання ОП  стандарту вищої освіти (за наявності).
2. Аналіз отриманих результатів опитувань.
3. Затребуваність ОП:
- динаміка змін контингенту;
- показник працевлаштування випускників.
Група забезпечення;
Кафедра;
Здобувачі вищої освіти;
Випускники;
Роботодавці;
Факультет;
Навчальний відділ;
Соціологічна лабораторія МДУ;
Проректор з НПР

Дотримання в ОП структурно-логічної схеми підготовки, які у сукупності дозволяють досягти заявлених цілей, очікуваних результатів навчання та набуття компетентностей за даною ОП



Відповідність змісту ОП предметній області спеціальності (спеціальностей, якщо освітня програма є міждисциплінароною)



Забезпечення можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти через вибір навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому чинним законодавством



Здобуття компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності через практичну підготовку здобувачів вищої освіти 



Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП



Співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою)



Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті


Доступ до ОП 
Наявність актуальної інформації про ОП у вільному доступі на офіційній сторінці МДУ, факультетів, кафедр
1. Перегляд інформації на сайті та її коригування за необхідності
Гарант ОП;
Кафедра;
Факультет;
Відділ інформації та зв'язків з громадськістю 
Якість навчання та викладання на ОП
Відповідність визначених форм та методів навчання і викладання досягненню програмних результатів навчання
1. Опитування, можливі фокус-групи:
- чи потрібний даний компонент, 
- чи усвідомлюють здобувачі, які компетентності сформував той чи інший освітній компонент, 
- як здобувачі оцінюють ступінь вдосконалення себе як майбутнього фахівця після вивчення освітнього компонента, 
- наскільки той чи інший освітній компонент стосується даної ОП, 
- чи допоміг освітній компонент отримати відповідні компетентності, практичні та сучасні навички, 
- чи порадив би здобувач вищої освіти даний освітній компонент іншим здобувачам та інші
2. Аналіз відповідності ОП наступним індикаторам:
- наявність механізму вільного вибору освітніх компонентів здобувачами вищої освіти;
- доступність навчання за різними формами (денна, заочна), за допомогою технологій дистанційного навчання;
- доступність отримання вищої освіти для осіб з особливими освітніми потребами;
- можливість навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком;
- наявність вільного доступу здобувачів вищої освіти до критеріїв оцінювання результатів навчання за кожним освітнім компонентом;
- наявність механізмів вільного доступу здобувачів вищої освіти до власних результатів навчання;
- наявність системи оцінювання здобувачів вищої освіти більше, ніж одним екзаменатором;
- наявність системи рейтингування здобувачів вищої освіти за ступенем досягнення результатів навчання;
- регулярність та системність зустрічей здобувачів вищої освіти з адміністрацією ЗВО для вирішення проблемних питань;
- наявність системи анкетування здобувачів вищої освіти щодо всіх аспектів освітньої діяльності;
౼ частка здобувачів вищої освіти, залучених до опитувань;
౼ частка ініціатив з питань підвищення якості освіти, що подані здобувачами вищої освіти.
Гарант ОП;
Кафедра;
Здобувачі вищої освіти;
Випускники;
Роботодавці;
Соціологічна лабораторія МДУ.


Відповідність визначених форм та методів навчання і викладання  заявленим в ОП цілям 



Відповідність освітніх компонентів вимогам студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи



Доступність та зрозумілість інформації щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів



Поєднання  навчання і досліджень під час реалізації ОП



Оновлення навчально-методичних матеріалів на основі наукових досягнень у відповідній галузі


Кадрове забезпечення ОП
Відповідність викладачів навчальним дисциплінам, які вони викладають. 
1. Перевірка на відповідність вимогам чинних Ліцензійних умов, наявність практичного досвіду роботи за фахом  викладачів, що забезпечують освітній процес за даною ОП
2. Опитування здобувачів про якість викладання навчальної дисципліни викладачем :
- рівень володіння викладачем навчальним матеріалом, 
- зрозумілість стилю та змісту викладання та використання новітніх методик,
- відкритість та доступність викладача до спілкування, 
- об’єктивність, чесність та прозорість при оцінюванні викладачем знань здобувачів вищої освіти
Група забезпечення;
Гарант ОП;
Кафедра;
Здобувачі вищої освіти;
Випускники;
Роботодавці;
Факультет;
Навчальний відділ;
Соціологічна лабораторія МДУ;
Проректор з НПР

Залучення  роботодавців, професіоналів-практиків, експертів галузі до організації та реалізації освітнього процесу на ОП 



Постійний професійний розвиток (підвищення кваліфікації) викладачів (на базі МДУ або у співпраці з іншими)






Забезпеченість освітнього процесу ресурсами (навчально-методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення ОП) 
Забезпеченість навчально-методичними матеріалами навчальних дисциплін, що сприяє досягненню визначених в ОП цілей та програмних результатів навчання.
1. Наявність та доступність всіх необхідних елементів навчально-методичного забезпечення (на кафедрі, бібліотеці, Навчальному порталі МДУ), достатність бібліотечного фонду згідно Ліцензійних умов.
2. Опитування зі сторони здобувачів щодо якості, зрозумілості, доступності навчально-методичного забезпечення відповідного освітнього компонента.
3. Опитування серед здобувачів щодо:
- якості забезпечення освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП,
- наявність чіткої і зрозумілої політики та процедури вирішення конфліктних ситуацій (включаючи різні форми дискримінації, сексуальні домагання, корупцію тощо), яка є доступною для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується під час реалізації ОП.
Гарант ОП;
Група забезпечення;
Кафедра;
Факультет;
Викладачі ОП;
Наукова бібліотека МДУ;
Відділ технічних засобів навчання;
Навчальний відділ;
Господарський відділ;
Соціологічна лабораторія МДУ;
Проректор з НПР

Інформаційне забезпечення спеціальності відповідно до Ліцензійних умов; інформаційне забезпечення освітніх компонентів ОП (в т.ч. вибіркових) 



Задоволення  потреб та інтересів здобувачів вищої освіти ОП створеним МДУ освітнім середовищем



3.4.4. Моніторинг ефективності ОП через урахування потреб стейкхолдерів проводиться з метою забезпечення відповідності ОП та потреб здобувачів вищої освіти, суспільства та роботодавців за допомогою:
- моніторингу відповідності ОП Національній та галузевій рамці кваліфікацій;
- актуалізації результатів навчання відповідно до вимог галузі, ринку праці, роботодавців, що надає змогу працевлаштувати випускників за фахом.
Моніторинг проводиться шляхом періодичної (щорічно) перевірки змісту ОП фахівцями-практиками через опитування випускників ОП, які працюють за фахом, роботодавців, у яких працюють випускники, які навчались за даною ОП. 

3.5. Порядок організації моніторингу ОП

3.5.1. Моніторинг здійснюється, як правило, групою забезпечення під керівництвом гаранта відповідної ОП. До моніторингу можуть долучатися такі стейкхолдери: НПП, професіонали-практики, здобувачі вищої освіти, випускники. Група забезпечення при проведенні моніторингу має інформувати опитуваних про мету моніторингу та спосіб його здійснення для забезпечення достовірності та повноти наданих відповідей.
За результатами моніторингу групою забезпечення складається аналітичний звіт, який подається до навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти і заслуховується на засіданні Науково-методичної ради МДУ. Матеріали аналітичного звіту включають інформацію та пропозиції з удосконалення ОП.
Зміни до ОП за результатами моніторингу оформлюються згідно з Додатком 3.
Оцінювання ОП та освітньої діяльності за ОП здійснюється за кожним критерієм, зазначеним у п.3.4.3 цього Положення, згідно зі шкалою оцінювання, яка включає чотири рівні відповідності:
1. Рівень «A» – ОП та освітня діяльність за цією програмою відповідають визначеному критерію і мають інноваційний/взірцевий характер.
2. Рівень «B» – ОП та освітня діяльність за цією програмою відповідають визначеному критерію.
3. Рівень «E» – ОП та/або освітня діяльність за цією програмою не відповідає визначеному критерію, однак виявлені недоліки можна усунути до початку наступного навчального року.
4. Рівень «F» – ОП та/або освітня діяльність за цією програмою не відповідає визначеному критерію.
Результати проведеного моніторингу заслуховуються на засіданнях Науково-методичних комісій факультетів, Науково-методичної ради Університету, студентського самоврядування та Вченої ради Університету.
Для формулювання висновку за результатами моніторингу освітньої програми використовується наступна шкала оцінки якості освітньої програми:
- висока якість – освітня програма має високий рівень досягнення результатів за умови якщо всі критерії оцінені за рівнем «A» і «B»;
- належна якість – освітня програма має достатній рівень досягнення результатів. Рішення про таке оцінювання ОП ухвалюється, якщо за жодним з критеріїв не встановлена відповідність за рівнем «F» і за рівнем «E» встановлена відповідність не більше трьох критеріїв;
- неналежна якість – освітня програма має серйозні недоліки. Рішення про таке оцінювання ОП ухвалюється, якщо принаймні за одним критерієм встановлена відповідність за рівнем «F» або встановлена відповідність за рівнем «E» щодо трьох і більше критеріїв.

3.6. Порядок та процедура оновлення, удосконалення та закриття освітніх програм

3.6.1. Рішення про необхідність перегляду ОП приймається у разі потреби, але не рідше одного разу за повний курс навчання за ОП на основі аналізу та оцінки результатів моніторингу, проведеного згідно з п. 3.4 даного Положення.
3.6.2. Результатом моніторингу ОП можуть бути рішення про оновлення ОП та/або удосконалення, або закриття ОП.
3.6.3. Обов’язковий перегляд та удосконалення ОП проводиться за умови:
- затвердження стандартів вищої освіти за спеціальністю;
- внесення змін до стандартів вищої освіти за спеціальністю;
- запровадження нових форм навчання тощо
3.6.4. Ініціаторами перегляду ОП можуть виступати:
- гарант ОП;
- керівник групи забезпечення спеціальності, за якою реалізується ОП;
- адміністрація МДУ;
- навчальна лабораторія із забезпечення якості освіти навчального відділу МДУ;
- Науково-методична рада МДУ;
- декан факультету, на якому реалізується ОП;
- Вчена рада МДУ
- студентське самоврядування МДУ.
3.6.5. Освітня програма може оновлюватися щорічно в частині складових ОП, зокрема, певних освітніх компонентів,  змісті робочих програм, програм практик, внесення змін в навчальне навантаження, заходах й методах навчання та викладання тощо.
3.6.6. Оновлення ОП виконується шляхом затвердження необхідних змін на засіданнях відповідних кафедр до 1 вересня поточного року, в якому будуть навчатись здобувачі освіти за зміненою ОП.
3.6.7. Якщо результати перегляду вимагають перепроєктування ОП, її освітніх компонентів, кількості кредитів, корегування цілей тощо для досягнення місії МДУ, визначених програмних результатів навчання, то ОП підлягає модернізації.
3.6.8. процедура затвердження
3.6.9. Закриття освітньої програми здійснюється за наступних умов:
- з ініціативи групи забезпечення, Науково-методичної ради МДУ, Вченої ради МДУ, ректора МДУ при їх відмові від реалізації ОП;
- з ініціативи адміністрації МДУ;
- з ініціативи адміністрації МДУ (за поданням приймальної комісії), у разі відсутності набору здобувачів вищої освіти на навчання за ОП впродовж 2 років;
- з ініціативи адміністрації МДУ (за поданням навчального відділу або навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти), якщо в результаті будь-якої з процедур зовнішньої або внутрішньої оцінки визнано низьку якість освіти за даною ОП;
- у разі докорінної модернізації ОП,  шляхом об’єднання або роз’єднання існуючих в МДУ освітніх програм. У цьому випадку модернізована ОП розробляється і проходить затвердження як нова, а за тими освітніми програмами, що реалізувалися до модернізації, припиняється набір здобувачів вищої освіти на навчання. Після завершення навчання здобувачів вищої освіти на останньому курсі (році навчання) освітня програма вилучається з переліку ОП, що реалізуються в Університеті.
 процедура затвердження
3.6.10. Рішення про закриття ОП приймається Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом ректора. Перелік документів, необхідних для закриття ОП, що подаються на засідання Вченої ради Університету:
- копія наказу ректора МДУ про введення в дію даної ОП;
- копія затвердженої ОП;
-  аналітичний звіт за результатами моніторингу ОП;
- витяг з протоколу засідання Науково-методичної ради Університету про закриття ОП.
3.6.11. Здобувачі вищої освіти, що вже навчаються за даною ОП, завершують навчання за даною ОП.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Керівництво та контроль за проведенням моніторингу покладається на керівника групи забезпечення відповідної спеціальності та гаранта ОП.
4.2. Особи, що здійснюють моніторинг ОП, несуть персональну відповідальність за достовірність і об’єктивність наданої інформації, за правильність обробки даних моніторингу, їх аналіз, використання та конфіденційність результатів.
4.3. Методичне забезпечення моніторингових досліджень, координацію та консультування здійснює навчальна лабораторія із забезпечення якості освіти навчального відділу МДУ.
4.4. Відомості про ОП розміщуються на офіційному сайті Університету, включно зі  внесеними змінами. Опис ОП розміщується у Каталозі освітніх програм  на офіційному сайті МДУ. Відомості про ОП оновлюються не пізніше ніж через 10 робочих днів після внесення змін.
4.5. Не пізніше ніж за місяць до затвердження ОП або змін до неї відповідний проект оприлюднюється на офіційному сайті МДУ з метою отримання зауважень та пропозицій зацікавлених сторін. Відповідальними за повноту й своєчасність розміщення інформації про ОП на сайті МДУ є керівник ОП та завідувач випускової кафедри.
4.7. Інформація про затверджені ОП на сайт МДУ вноситься відділом інформації та зав’язків з громадськістю, в ЄДЕБО – фахівцями з обслуговування ЄДЕБО навчального відділу на основі рішення Вченої ради МДУ (правила прийому).
4.8. Оголошення прийому здобувачів вищої освіти на ОП здійснюється за умови її затвердження і наявності ліцензії МДУ на здійснення освітньої діяльності за спеціальністю, за якою реалізується ОП.
4.9. Про будь-які дії, заплановані або вжиті як результат оновлення та модернізації ОП, інформуються усі зацікавлені сторони.




Додаток 1. 
Приклад 1. Профіль освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти – бакалавр
Профіль освітньо-професійної програми ступеня вищої освіти бакалавр
Галузь знань 01 Освіта
Спеціальність 012 Дошкільна освіта
Назва ОПП
Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вихователь дітей дошкільного віку
Тип диплому та обсяг програми
Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,
3 роки 10 місяців
Вищий навчальний заклад
Маріупольський державний університет, м. Маріуполь
Акредитаційна інституція
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації
Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІІ №0577074, виданий 10 серпня 2015 р., дійсний до 01 липня 2025 р.
Рівень програми
FQ-EHEA- перший цикл, QF-LLL–6 рівень, HPK–7 рівень
Передумови
Вимоги до попередньої освіти. За необхідності вказується, що обмежує  перехід на дану ОП
Приклад: наявність ступеня бакалавра
Мови викладання

Термін дії ОПП
Вказується термін дії освітньої програми до її наступного планового оновлення. Цей термін не може перевищувати періоду акредитації
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми 
Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в Інформаційному пакеті/Каталозі курсів
а
Мета програми

Надати студентам знання про закономірності розвитку дошкільної освіти та педагогічної науки в Україні, близькому зарубіжжі в галузі виховання і навчання дітей дошкільного віку, психолого-фізіологічні особливості дошкільників, інноваційні технології педагогічного супроводу вихованців.
б
Характеристика програми
1
Предметна область, напрям
Нормативна частина – 75%, варіативна частина – 25%
2
Фокус програми та спеціалізації
Академічна, професійна 
3
Орієнтація програми
Програма спрямована на вирішення прикладних завдань в галузі дошкільної освіти та базується на наукових дослідженнях з максимальним використанням її евристичних можливостей
4
Особливості та відмінності
Необхідність практичної підготовки
в
Працевлаштування та продовження освіти
1
Працевлаштування
Вихователь дітей дошкільного віку
2
Продовження освіти
Можливість навчатися за програмою другого циклу за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра)
г
Стиль та методика навчання
1
Підходи до викладання та навчання
Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами
2
Методи оцінювання.
Письмові та усні екзамени, тести, презентації, поточний контроль, есе, проектна робота, випусковий екзамен
д
Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

1
Загальні
Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. 
	Гнучкість мислення. Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування психолого-педагогічних знань, та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та у повсякденному житті. 
	Комунікаційні навички. Здатність до ефективного комунікування та до представлення складної комплексної інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни.
	Критичність та самокритичність. Здатність думати науковими термінами, формулювати задачі, збирати дані, аналізувати їх та пропонувати рішення.
	Комунікація усна та письмова рідною мовою. Правильно  розмовляти та писати різними комунікативними стилями, а саме: неофіційним, офіційним, науковим.
	Працювати самостійно та приймати ініціативу. Здатність організовувати комплексні завдання протягом певного періоду часу та подавати результат вчасно.
	Працювати з іншими. В мультидисциплінарному та мультинаціональному середовищі.
	Етичні установки. Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень психології та педагогіки на соціальну сферу.
2
Фахові
Здатність враховувати загальні, специфічні (при різних типах порушень) закономірності та індивідуальні особливості психічного та психофізіологічного розвитку, особливості регуляції поведінки і діяльності дитини у різні вікові періоди.
Здатність розуміти високу соціальну значущість професії, відповідально і якісно виконувати професійні завдання, дотримуючись принципів професійної етики.
Здатність брати участь у міждисциплінарній та міжвідомчій взаємодії спеціалістів у вирішенні професійних завдань у галузі психолого- педагогічної діяльності з метою формування системи позитивних міжособистісних стосунків, психологічного клімату та організаційної культури в освітньому закладі. 
Здатність організовувати міжособистісні контакти, спілкування учнів з порушеннями психофізичного розвитку та їх ровесників у процесі внутрішньошкільної інтеграції, спільну діяльність дітей та дорослих, спільну та індивідуальну діяльність дітей відповідно до вікових норм їх розвитку.
Здатність проектувати і здійснювати діагностичну роботу, профілактичні та корекційно-розвивальні програми для дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку 
Володіння сучасними технологіями проектування і організації наукового дослідження у своїй професійній діяльності на основі комплексного підходу до вирішення проблем професійної діяльності.
е
Програмні результати навчання

1. Демонструвати знання основ історії дошкільної та педагогічної освіти, ясно та логічно висловлювати одержані базові знання, демонструвати розуміння теорії і вміти реалізувати методи критичного аналізу.
2. Демонструвати спроможність ефективно застосовувати засоби, методи й форми навчання, реалізовувати методики і педагогічні технології навчання та виховання дітей дошкільного віку, знання основних типів занять, їхньої структури та методики проведення. 
3. Демонструвати здатність розв’язувати широке коло педагогічних проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з програми психолого-педагогічного циклу.
4. Демонструвати навички педагогічного менеджменту.
5. Демонструвати здатність застосовувати сучасні технології проектування освітньої діяльності.
6. Демонструвати вправність в плануванні навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі. 
7. Демонструвати спроможність здійснювати психолого-педагогічну діагностику дошкільників, складати їх психологічний портрет.
8. Демонструвати можливості застосовувати методи статистичної обробки даних. 
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
Вказуються специфічні характеристики кадрового забезпечення, включаючи можливу участь закордонних фахівців
Матеріально-технічне забезпечення 
Вказуються специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
Вказуються специфічні характеристики інформаційного та навчально-методичного забезпечення
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність 
Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну мобільність, про подвійне дипломування тощо
Міжнародна кредитна мобільність 
Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус +, К1), про подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти, які передбачають включене навчання студентів тощо
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти
Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних студентів
Приклад 2. Профіль освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти – магістра
Профіль освітньо-професійної програми ступеня вищої освіти магістр
Галузь знань 01 Освіта
Спеціальність 012 Дошкільна освіта
Назва ОПП
Кваліфікація Організатор дошкільної освіти. Викладач дошкільної педагогіки та психології
Тип диплому та обсяг програми
Диплом бакалавра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
1 рік 4 місяці
Вищий навчальний заклад
Маріупольський державний університет, м. Маріуполь
Акредитаційна інституція
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації
Сертифікат про акредитацію Серія НД-ІІ №0577074, виданий 10 серпня 2015 р., дійсний до 01 липня 2025 р.
Рівень програми
FQ-EHEA- другий цикл, QF-LLL–7 рівень, HPK–8 рівень
Передумови
Вимоги до попередньої освіти. За необхідності вказується, що обмежує  перехід на дану ОП
Приклад: наявність ступеня бакалавра
Мови викладання

Термін дії ОПП
Вказується термін дії освітньої програми до її наступного планового оновлення. Цей термін не може перевищувати періоду акредитації
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми 
Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в Інформаційному пакеті/Каталозі курсів
а
Мета програми

Забезпечити фундаментальну теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких ґрунтовних знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі дошкільної освіти, здатності до самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності.
б
Характеристика програми
1
Предметна область, напрям
Нормативна частина – 75%, варіативна частина – 25%
2
Фокус програми та спеціалізації
Академічна, професійна 
3
Орієнтація програми
Програма спрямована на вирішення прикладних завдань в галузі дошкільної освіти, в тому числі її менеджменту та маркетинг; підготовку до організації та керівництва дошкільною освітою в Україні.
4
Особливості та відмінності

в
Працевлаштування та продовження освіти
1
Працевлаштування
Робочі місця в університетах та наукових організаціях, наукові посади у сфері досліджень; дошкільні навчальні заклади; міські, районні, обласні науково-методичні центри; відділи дошкільної освіти управління освіти.
2
Продовження освіти
Докторські програми у дошкільній педагогіці
г
Стиль та методика навчання
1
Підходи до викладання та навчання
Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язання проблем, виконання проектів, дослідницькі лабораторні роботи , підготовка магістерської роботи.
2
Методи оцінювання.
Письмові та усні екзамени, презентації, поточний контроль, есе, проектна робота, випусковий екзамен, захист магістерської роботи.
д
Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

1
Загальні
Здатність провести усну презентацію та написати зрозумілу статтю.
Здатність удосконалювати та розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень на основі рефлексії.
Здатність до раціональних способів пошуку наукової та професійної інформації з використанням сучасних комп’ютерних засобів, баз даних і знань.
Здатність обирати та використовувати сучасні, науково обґрунтовані методи, прийоми та засоби організації навчального процесу у ВНЗ.
Здатність до взаємодії з колегами, врахування зв’язку і впливу власної діяльності на сумарний результат роботи педагогічного колективу, спрямований на формування особистості конкретного суб’єкта учіння або групи.
Здатність будувати свою діяльність у відповідності з моральними, етичними і правовими нормами.
2
Фахові
Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички з фундаментальних та професійних дисциплін при викладанні педагогічних дисциплін у ВНЗ.
Здатність враховувати та застосовувати у практиці професійної роботи основні психолого-педагогічні закономірності, принципи, навички соціокультурної та психолого-педагогічної компетенції.
Здатність до самоосвіти та продовження професійного розвитку.
Здатність до творчої реалізації педагогічної праці у відділі освіти, в дошкільному навчальному закладі, вищому навчальному закладі.
Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання практичних завдань в галузі кількісних та якісних, прикладних, психолого-педагогічних досліджень в галузі дошкільної освіти.
Здатність до реалізації, оцінювання, інтерпретації та синтезу психолого-педагогічних досліджень.
Здатність організовувати педагогічну діяльність та ефективно управляти робочим часом. 
е
Програмні результати навчання

Спілкуватися та представляти ефективно дослідницькі ідеї в усній та письмових формах перед фаховою і нефаховою аудиторією.
Створювати та пояснювати нові знання шляхом проведення дослідження, розширювати передові напрями галузі знань, здійснювати публікації.
Визначити етичні наслідки наукових досліджень та їх впровадження.
Скласти список критеріїв, які необхідно взяти до уваги при складанні програми експерименту.
Порівняти та співставити різні педагогічні технології. 
Визначити і сформулювати проблеми, які безпосередньо стосуються сфери рішень освітнього менеджменту. 
Оцінити основні області, які сприяють здобуттю професійних знань досвідченими викладачами.
Планувати, виконувати та критично оцінювати свої лідерські якості й менеджмент при ефективній відповідній та раціональній зміні в середовищі роботи.
Здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в окремих випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та мультикультурній групі.
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення
Вказуються специфічні характеристики кадрового забезпечення, включаючи можливу участь закордонних фахівців
Матеріально-технічне забезпечення 
Вказуються специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
Вказуються специфічні характеристики інформаційного та навчально-методичного забезпечення
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність 
Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну мобільність, про подвійне дипломування тощо
Міжнародна кредитна мобільність 
Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус +, К1), про подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти, які передбачають включене навчання студентів тощо
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти
Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних студентів


















Додаток 2

ІІ. Загальна характеристика
Рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти
Бакалавр
Галузь знань
03 Гуманітарні науки
Спеціальність
035 Філологія.
Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.
Обмеження щодо форм навчання
Немає 
Освітня кваліфікація 
Бакалавр філології
Кваліфікація в дипломі
ступінь вищої освіти – бакалавр,
спеціальність – Філологія,
спеціалізація – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.
освітньо-професійна програма – Філологія. Мова та література (англійська) 
Бакалавр філології за спеціалізацією «Англійська мова та зарубіжна література»
Опис предметної області
Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є мова(и) (в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі. 
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами. 
Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології. 
Академічні права випускників
Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти. 
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Аркуш обліку змін
№ п/п
№ та зміст пункту, до якого вносяться зміни
Підстава внесення змін
Підпис гаранта ОП
Підпис керівника групи забезпечення

















































































