Про запровадження та розвиток освітніх програм
у закладі вищої освіти «Український католицький
університет»
Положення

Український католицький університет

Версія №1
Сторінок 6
Зміна №

Сторінка 2
Дата р.

1. Загальні положення
1.1 Положення про Запровадження та розвиток освітніх програм в Українському
католицькому університеті (далі – Університет, УКУ) розроблено відповідно до Законів
України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій”, державних та галузевих стандартів
освіти, стандартів освітньої діяльності і стандартів вищої освіти, інших нормативних
актів України, Статуту Українського католицького університету та положення про
Освітній процес УКУ.
1.2. Це Положення є нормативним документом, що визначає порядок розробки,
запровадження, перегляду, призупинення та закриття освітніх програм в УКУ.
1.3. Освітня програма повинна продемонструвати свою доцільність на основі
попереднього експерименту. Щоб правильно оцінити запит і необхідні кошти, будь-яка
нова ідея має пройти випробування як додаткова під-програма в межах діючої програми.
1.4. Освітня (освітньо-професійна чи 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 освітньонаукової та професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій). Освітня програма
повинна розроблятися із урахуванням вимог до відповідного рівня вищої освіти,
встановлених законодавством та стандартами вищої освіти (за відсутності стандарту
програмні результати навчання повинні відповідати вимогам Національної рамки
кваліфікацій).
1.5. Освітні програми, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій, мають
забезпечувати виконання вимог відповідних професійних стандартів (за наявності),
якщо інше не передбачено законодавством.
1.6. Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх логічну
послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією
програмою; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також
очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти
здобувач вищої освіти, що відображається у Профілі освітньої програми (див. Додаток
1).
1.7. На першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти
можуть створюватися міждисциплінарні освітньо-професійні (-наукові) програми, якщо
це не суперечить відповідним стандартам вищої освіти.
1.8. У випадку регулярних низьких показників вступу абітурієнтів (менше 50%
ліцензованого обсягу 2 роки поспіль), обов’язковою є процедура зменшення
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ліцензійного обсягу здобувачів вищої освіти із поданням заяви до Міністерства освіти і
науки України.

2. Порядок розробки і затвердження освітніх програм
2.1. Загальними передумовами для відкриття нової освітньої програми є вивчення
потреби програми на освітньому ринку України, аналіз існуючих вітчизняних та
закордонних аналогів, визначення основних стейкголдерів програми, створення моделі
залучення вступників та фінансової моделі окупності програми, а також формування
команди розробників програми.
2.2. Розроблення і затвердження освітніх програм організовується за формалізованою
процедурою, що передбачає наступні етапи:
1) створення концептуальної пропозиції для нової освітньої програми (потреба
програми на ринку, аналіз існуючих програм в Україні та закордоном, ціннісна
пропозиція для студентів, основні цілі і мета програми, пропозиція інноваційних
методів/форматів навчання, профіль випускника, попередній бюджет для
запуску, команда), презентація на Ректораті, і, як наслідок, отримання дозволу на
розробку концепції та бюджету освітньої програми;
2) створення на підставі наказу Ректора групи із розробки концепції та бюджету
освітньої програми;
3) розробка Профілю освітньої програми (див. Додаток 1);
4) експертиза освітньої програми внутрішніми стейкголдерами - навчальнометодичний сектор, сектор моніторингу якості освіти, сектор міжнародних
академічних зв’язків, фінансовий відділ, відділ рекрутингу тощо;
5) експертиза освітньої програми зовнішніми стейкголдерами - академічним
середовищем, експертами в даній галузі/спеціальності, роботодавцями,
потенційними студентами, іншими зацікавленими сторонами шляхом
проведення публічних обговорень, круглих столів, фокус-груп, проведення
опитувань тощо. Публікація Профілю освітньої програми на сайті за
результатами експертизи;
6) розробка бізнес-плану освітньої програми, який включає бюджет запуску та
фінансову модель на 4 роки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та
на 3 роки для другого (магістерського) рівня вищої освіти, при цьому
врахувавши, що вона повинна покривати принаймні 75% витрат на студента
(через оплату за навчання або початковий сталий фонд);
7) обговорення і отримання дозволу на відкриття освітньої програми від Ректорату
та Сенату УКУ;
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8) створення і затвердження Проектної групи для фіналізації Профілю освітньої
програми, навчального плану, команди науково-педагогічних працівників,
бізнес-плану освітньої програми та рекрутингової моделі;
9) обговорення та затвердження освітньої програми і навчального плану Вченою
радою факультету та Вченою Радою Університету;
10) підготовка справи для отримання ліцензії у МОН України (для освітніх програм,
що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких
запроваджено додаткове регулювання).
2.3. Етапи розробки і затвердження освітньої програми повинні бути відображені в
листі-погодження Профілю освітньої програми, зокрема п.2), п.5), п.8), п.9) ст. 2.2.
Положення.
2.4. Під час розробки Профілю освітньої програми необхідно передбачити формування
програмних компонентів на основі суспільно-орієнтованого навчання (англ. service
learning), навчання через досвід (англ. experiential learning) та ціннісно- і світоглядноорієнтованого навчання, що на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
реалізується через формат дисциплін програми Світоглядного ядра.
2.5. Під час розробки навчального плану освітньої програми необхідно врахувати, що
пропозиція англомовних курсів для бакалаврських програм повинна складати не менше
18 кредитів ЄКТС за весь період навчання виключно із нормативних дисциплін, а
пропозиція англомовних курсів для магістерських програм повинна складати не менше
12 кредитів ЄКТС за весь період навчання виключно із нормативних дисциплін.
2.6. Група забезпечення програми, що включає викладачів та управлінську команду
повинна формуватися на основі Політики у питаннях етосу, цінностей та служіння УКУ,
Кадрової політики УКУ та Положення про професійно-кваліфікаційні вимоги до
претендентів на посади науково-педагогічних працівників Університету.

3. Порядок перегляду освітніх програм
3.1. Результати освітньої діяльності, програмні результати навчання та Профіль
освітньої програми повинні регулярно переглядатися з метою актуалізації освітніх
компонентів та цілей, враховуючи розвиток церковного і релігійного життя, науки,
культури, економіки, техніки, технологій і соціальної сфер і сучасних практик у
відповідній галузі для забезпечення відповідності потребам ринку.
3.2. Перегляд освітньої програми бакалаврського рівня повинен відбуватися
щонайменше 1 раз на 2 роки, магістерського рівня - щонайменше 1 раз у навчальний
цикл, а рівня доктора філософії (PhD) - щонайменше 1 раз на 2 роки, спільно з науково-
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педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, академічною спільнотою та
потенційними працедавцями.
3.3. Перегляд освітньої програми із залученням стейкгодерів, як правило, проводиться у
січні-лютому з подальшим затвердженням змін у Профілі освітньої програми,
навчальному та бюджетному планах у березні.
3.4. У випадку змін в законодавстві, що стосуються функціонування освітньої програми,
зокрема прийняття нових освітніх стандартів за спеціальністю, перегляд та оновлення
освітньої програми повинні відбуватися із залученням стейкголдерів в найшвидший з
можливого час після запровадження таких змін, однак впродовж поточного
академічного року.
3.5. Обговорення проєкту оновленої освітньої програми повинно супроводжуватись:
- протоколом засідання групи забезпечення освітньої програми за участю
стейкголдерів (за наявності - академічної ради освітньої програми);
- протоколами вчених рад факультету та Університету про затвердження
оновлених профілів освітніх програм;
- публікацією проєкту оновленого Профілю освітньої програми на сайті УКУ з
метою отримання зауважень та пропозицій від стейкголдерів;
- публікацією затвердженого оновленого Профілю програми на сайті УКУ із
врахуванням пропозицій всіх заінтересованих сторін.

4. Порядок призупинки та закриття освітніх програм
4.1. У випадку регулярних низьких показників вступу абітурієнтів (менше 10 осіб
протягом 2 років поспіль) можлива призупинка діяльності освітньої програми для
перегляду та/чи переформатування програми відповідно до процедури розробки нової
освітньої програми.
4.2. Якщо після перегляду та переформатування освітньої програми, відсутні ознаки
затребуваності програми на освітньому ринку (показники вступу абітурієнтів
залишаються на низькому рівні, згідно пункту 4.1.), то програма зупиняє свою
діяльність.
4.3. Рішення про зупинку діяльності освітньої програми приймає Вчена Рада
Університету за подання Вченої Ради факультету за відповідним погодженням
Ректорату та Сенату УКУ.

