
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми 

 
 

Ці рекомендації призначені для практичної допомоги гарантам освітніх 

програм при заповненні відомостей самооцінювання освітньої програми (форма 

відомостей про самооцінювання освітньої програми https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/01/SAR-form-.pdf). Відомості самооцінювання є аналітичним 

документом, що дає змогу гаранту самостійно проаналізувати, наскільки програма і 

практика її реалізації відповідають Критеріям оцінювання якості освітньої 

програми. Це зумовлює характер поставлених запитань, які переважно є 

відкритими і вимагають продемонструвати, наскільки реалізується те чи інше 

твердження у контексті певної освітньої програми. Відомості самооцінювання 

повинні містити серйозний та глибокий аналіз, тому суто описові відповіді, як 

правило, неприйнятні. 

Відомості про самооцінювання освітньої програми готує науково-педагогічний 

або науковий працівник - гарант освітньої програми, визначений за наказом 

керівника закладу вищої освіти відповідальним за реалізацію цієї освітньої 

програми. 

Якщо освітня програма має однакову назву для бакалаврів і магістрів - це дві 

різні освітні програми,  відповідно, – два гаранта. 

Звіт про самоаналіз бажано заповнювати у електронній формі в форматі Word. 

Форма звіту про самоаналіз складається з Загальних відомостей, 11 розділів та 

3 таблиць. 

Форма відомостей містить поля для відповідей на відкритих запитань двох 

видів: 

 «коротке поле» повинно містити не більше 1500 символів з пробілами; 

 «довге поле» повинно містити не більше 3000 символів з пробілами. 
 

Список прийнятних скорочень: 

ЗВО – заклад вищої освіти 

ОП – освітня програма 

 

Корисні посилання 
 

1. Закон України «Про вищу освіту»  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text    

Витяг з Закон України «Про вищу освіту» 

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) 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. 

http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/SAR-form_111019-%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/SAR-form_111019-%D1%80%D0%B5%D0%B4.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/SAR-form-.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/SAR-form-.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text


 

2. Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text  

 

3. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої 

програми (для ЗВО) 

https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/11/%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b8

%d0%ba_121119.pdf   
 

4. Глосарій 

https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/01/%d0%93%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%96

%d0%b9.pdf   

Витяг з глосарію НАЗЯВО. 

Гарант освітньої програми – це науково-педагогічний або науковий працівник, 

який/яка працює за основним місцем роботи, несе відповідальність за якість 

освітньої програми, має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною чи 

спорідненою до освітньої програми спеціальністю, або належний досвід роботи в 

галузі. Призначення, права та обов'язки гаранта освітньої програми відносяться до 

автономії закладу вищої освіти. Цей працівник/працівниця може виступати 

гарантом лише однієї освітньої програми. Гарант освітньої програми може 

працювати на відповідній кафедрі або в будь – якому іншому університетському 

підрозділі. 

 

5. Загальні вимоги МНУ імені В.О. Сухомлинського до започаткування та 

провадження освітніх програм : 

-  Положення про організацію освітнього процесу (http://mdu.edu.ua/wp-

content/uploads/nakaz-304.pdf ); 

- Положення про освітні програми (http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/n-

170-7.pdf ). 

 

6. Затверджені стандарти вищої освіти 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-

osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti  

 

7. Проєкти стандартів вищої освіти 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-

osviti-i-nauki-ukrayini/proekti-standartiv-vishoyi-osviti  

 

8. Нормативні документи МНУ імені В.О. Сухомлинського  (Положення, 

Стратегія, Статут, тощо) http://mdu.edu.ua/?page_id=7488  
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9. Доступ  до  публічної  інформації МНУ імені В.О. Сухомлинського   

http://mdu.edu.ua/?page_id=228  

 

10. Актуальна  інформація  стосовно  процедури  акредитації  ОП  на  

сайті НАЗЯВО 

https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%

d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/  

 

Консультативна допомога: 

Відділ ліцензування та акредитації (тел. 76-76-67) 

http://mdu.edu.ua/?page_id=228
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/

