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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок розроблення та періодичний перегляд освітніх програм в 
Одеському національному морському університеті є нормативним документом для 
співробітників університету.
1.2. Враховані примірники знаходяться у :

. 1 Ректора

.2 Проректора з НПР 

.3 Проректора з НОР 

.4 Директорів 

.5 Декана
1.3. Перелік врахованих примірників Положення про порядок розроблення та 
періодичний перегляд освітніх програм в Одеському національному морському 
університеті (далі - Положення) ведеться відділом ліцензування, акредитації та 
моніторингу якості освіти.

2. ПОСИЛАННЯ

2.1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07. 2014 року № 1556-УП.
2.2. Закон України «Про освіту» Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39.

3. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ. СКОРОЧЕННЯ

Освітня програма - система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 
межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 
вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 
очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 
відповідного ступеня вищої освіти.
Результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 
набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо- 
науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 
Програмні результати навчання за освітньою програмою відображаються в профілі 
освітньої програми; результати навчання за освітніми компонентами професійної 
програми відображаються в навчальних програмах дисциплін, практик та інших 
компонентів освітньої програми.
Спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка. 
Спеціалізація - складова спеціальності, що визначається Університетом та передбачає 
профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму 
підготовки здобувачів вищої освіти (формальна спеціалізація). Неформальна 
спеціалізація не вимагає окремої освітньої програми та передбачає лише вибір 
здобувачами вищої освіти певних блоків навчальних дисциплін в рамках освітньої 
програми за спеціальністю або за формальною спеціалізацією.
Бакалавр - освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та 
присуджується ЗВО у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 
освітньої програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо- 
професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого 
бакалавра визначається ЗВО. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови 
наявності в неї повної загальної середньої освіти.
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Магістр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та 
присуджується ЗВО у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 
відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо - 
професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної 
програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо- 
наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра 
обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менш як 30 
відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня 
бакалавра.
Якість вищої освіти - рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої 
освіти.
Якість освітньої діяльності - рівень організації освітнього процесу у закладі вищої 
освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної 
вищої освіти та сприяє створенню нових знань.
ОНМУ - Одеський національний морський університет 
НОР - Навчально-організаційна робота 
НПР -  Науково-педагогічна робота 
ОП -  Освітня програма
ЄКТС - Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Положення про порядок розроблення та періодичний перегляд освітніх програм в 
Одеському національному морському університеті визначає систему розроблення, 
затвердження, реалізації, моніторингу та перегляду освітніх програм в Університеті. 
Положення розроблено на підставі та відповідно до Законів України «Про освіту» та 
«Про вищу освіту».
Освітні програми використовують у разі:
- розроблення навчального плану;
- розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
- формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту індивідуальних завдань;
- атестації випускників.

5. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА ЇХ ДОКУМЕНТАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. У рамках однієї спеціальності Університет може реалізовувати декілька освітніх 
програм за різними або однією спеціалізаціями. Профільна спрямованість, обумовлена 
суттєвими особливостями предметної сфери програми, переліком програмних 
компетентностей, програмними результатами чи переліком освітніх компонентів, є 
підставою для розроблення окремої ОП. До складу окремої ОП входить навчальний 
план, а також графік навчального процесу з урахуванням особливостей форм навчання. 
Прийняття або зміна стандарту освітньої діяльності є підставою для розроблення нової 
ОП або перегляду існуючої. Кожна ОП має гаранта освітньої програми.
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6. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВІДКРИТТЯ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ

6.1. Нову ОП розробляють на основі стандартів вищої освіти з урахуванням вимог 
професійних стандартів у відповідній професійній галузі.
6.2. Розроблення нової ОП включає наступні етапи:

6.2.1. Аналіз актуальності ОП та оцінка достатності наявних ресурсів.
6.2.2. Формування робочої групи та визначення гаранта ОП (склад робочої групи та 

кандидатура гаранта затверджується наказом ректора,).
6.2.3. Визначення освітнього змісту, розробка навчального плану і система 

оцінування якості.
6.2.4. Затвердження та впровадження ОП.

6.3. Перший етап проводить ініціативна група викладачів на основі маркетингового 
аналізу ринку освітніх послуг, опитувань випускників і работодавців, визначення 
готовності університету до провадження ОП. За результатами позитивного розгляду 
пропозиції про відкриття нової ОП на засідання Вченої ради інституту (факультету), 
директор інституту (декан) надає на ім’я проректора з НПР службову записку з 
пропозицією розглянути питання про відкриття нової ОП на засідання ректорату.
6.4. У випадку позитивного рішення ректорату про відкриття нової ОП ректор видає 
наказ, в якому наводиться персональний склад робочої групи, затверджується особа 
гаранта ОП та терміни підготовки матеріалів до розгляду на засідання Вченої ради 
університету. При цьому мають бути дотримані Ліцензійні умови, щодо наявності у 
складі робочої групи:
- для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - три особи, що мають науковий 
ступінь та/або вчене звання;
- для другого (магістерського) рівня вищої освіти - три особи, які мають науковий 
ступінь та вчене звання, з них один доктор наук та/або професор;
- для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти -  три особи, які мають науковий 
ступінь та вчене звання, з них два доктора наук та/або професора;
Керівник робочої групи -  гарант ОП повинен мати науковий ступінь або вчене звання 
за відповідною або спорідненою спеціальністю та стаж педагогічної роботи не менше 
10 років.
6.5. Робочі групи в результаті роботи визначають:
- профіль ОП;
- форми навчання та організації освітнього процесу;
- освітні компоненти;
- навчальний план та інші нормативні документи, що організаційно супроводжують 
процес підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною ОП з врахуванням вимог 
Навчально-методичної ради університету.
6.6. У випадку, якщо Вчена рада університету затверджує ОП до 1 січня, впровадження 
ОП відбувається в наступному навчальному році. В іншому випадку на рік пізніше.
6.7. Акредитація ОП відбувається за чинними нормативними процедурами до першого 
випуску фахівців за даною ОП.

7. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ, МОНІТОРИНГУ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ
(УДОСКОНАЛЕННЯ) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

7.1. Порядок реалізації освітньої програми визначається Положенням про організацію
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освітнього процесу в Одеському національному морському університету. Для 
конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік навчально- 
методичним відділом складається робочий навчальний план за кожною ОП. У 
робочому навчальному плані обумовлюються щорічні особливості організації 
освітнього процесу для кожної ОП та зміст варіативної частини.
7.2. Моніторинг освітньої програми здійснюють для встановлення досяжності, 
реалістичності та адекватності призначених кредитів, визначених результатів навчання 
та розрахованого навчального навантаження. Моніторинг зазвичай здійснює робоча 
група. До нього можуть долучати експертів: викладачів, професіоналів-практиків, 
здобувачів вищої освіти. Суттєвим елементом для перевірки та перегляду призначення 
кредитів є зворотний зв’язок з зацікавленими сторонами. Анкета освітньої програми 
складається з основних критеріїв забезпечення якості освітніх програм, кожний 
критерій оцінюється за рівнями: задовольняє, частково задовольняє, не задовольняє. У 
процесі моніторингу відбувається збір даних за зазначеними позиціями з коментарями. 
За результатами моніторингу складають аналітичний звіт. Про результати моніторингу 
Повідомляється Вченою радою інституту (факультету).
7.3. Вимоги до розвитку освітньої програми та НІНІ, які її реалізують:
- розвиток є безперервним процесом;
- до розвитку освітньої програми залучено здобувачів вищої освіти і роботодавців;
- НПП ознайомлені з цілями освітньої програми та їхньою роллю в досягненні цих 
цілей;
- для усунення недоліків освітньої програми складено та реалізується відповідний план 
дій;
- система зворотного зв'язку (за участю здобувачів вищої освіти, випускників, 
роботодавців, викладачів) є ефективною, а її результати прикладними;
- кваліфікація викладачів програми відповідає вимогам, встановленим законодавством;
- викладачі програми мають відповідний рівень викладацької компетентності;
- викладачі програми беруть участь у дослідженнях і розробках;
- викладачі програми співпрацюють із зацікавленими особами поза межами 
Університету;
- система розвитку персоналу є ефективною: викладачі програми мають можливості 
для самовдосконалення та саморозвитку;
- запрошені викладачі (у тому числі із закордонних закладів вищої освіти) залучені до 
викладання у межах освітніх програм;
- викладачі програм регулярно використовують у подальшому свої знання та навички 
поза Університетом і беруть участь у конференціях;
- кількість постійних викладачів визначається на основі їх обов'язків, обсягів 
викладання і кількості здобувачів вищої освіти та є цілком достатньою для досягнення 
цілей і результатів навчання за ОП;
- склад викладачів програми за віком і відсоток молодих викладачів забезпечує сталість 
викладання в Університеті;
- вимоги для вступу базуються на якостях, необхідних для досягнення результатів 
навчання даної освітньої програми;
- система консультування здобувачів вищої освіти (щодо навчання, кар'єри тощо) є 
ефективною; оцінювання результатів навчання включає в себе зворотний зв'язок 
здобувачів вищої освіти, який підтримує їх розвиток;
- здобувані вищої освіти беруть участь у програмах міжнародної мобільності;
- відсоток здобувачів вищої освіти, які беруть участь у студентській мобільності, є 
сталим або зростає; здобувачів вищої освіти залучено до процесу прийняття рішень на



ОДЕСЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ 
М О РСЬКИ Й  УНІВЕРСИТЕТ

СИ СТЕМ А  М ЕН ЕДЖ М ЕН ТУ ЯКОСТІ 2-03-151

ЗМ ІНИ:0 ВИДАННЯ:2020
П О ЛОЖ ЕННЯ ПРО П О РЯД О К РОЗРОБЛЕННЯ 

ТА  ПЕРІОДИЧНИЙ П ЕРЕГЛ Я Д  ОСВІТНИХ 
ПРО ГРА М  В ОДЕСЬКО М У  Н А Ц ІОНАЛЬНОМ У 

М О РС ЬК О М У  УНІВЕРСИТЕТІ

стор. 8 з 12

різних шститущиних рівнях.
7.4. Освітні програми на першому (бакалаврському) та третьому (освітньо-науковому) 
рівнях оновлюють щорічно у частині всіх компонентів, крім цілей і програмних 
навчальних результатів.

Освітні програми на другому (магістерському) рівні оновлюють вперше після 
первинної акредитації, а далі щорічно у частині всіх компонентів, крім цілей і 
програмних навчальних результатів.

Діючу, затверджену, освітню програму переглядають не пізніше ніж за 1 семестр 
до завершення її терміну дії.
Підставою для оновлення ОП можуть виступати:
- ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та / або викладачів програми; 
результати оцінювання якості ОП; рекомендації роботодавців;
- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру та/або інших ресурсних 
умов реалізації освітньої програми.

Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОП 
(навчальному плані, матрицях, робочих програмах навчальних дисциплін, програмах 
практик та ін.).

Якщо зібрана інформація показує розбіжність між передбаченим навантаженням і 
часом, який фактично необхідний більшості здобувачів вищої освіти для досягнення 
визначених результатів навчання, необхідно переглянути навчальне навантаження, 
кредити, результати навчання або заходи та методи навчання й викладання. Це може 
також потребувати перепроектування ОП та її освітніх компонентів. Перегляд 
необхідно виконувати якомога швидше, не створюючи проблем для тих, хто в цей час 
навчається за програмою, і повідомити про це тих, хто брав участь у моніторингу. 
Навчальні плани підлягають моніторингу та періодичному перегляду (не рідше одного 
разу на повний курс навчання за освітньою програмою). Підставою для розроблення 
нових навчальних планів є:
затвердження Кабінетом Міністрів України нового переліку спеціальностей або 
внесення змін до чинного переліку;
- затвердження нових галузевих стандартів вищої освіти;
- внесення змін до циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
- внесення змін до циклу дисциплін самостійного вибору здобувана вищої освіти (за 
рішенням Вченої ради Університету).
7.5. Модернізація має на меті більш значну зміну в її змісті та умовах реалізації, ніж у 
разі планового оновлення. Зміна виду освітньої програми також є модернізацією. 
Особливим випадком модернізації ОП є включення в неї нових неформальних 
спеціалізацій. Модернізацію ОП можна проводити:
- з ініціативи керівництва Університету, в разі незадовільних висновків про п якість в 
результаті самоаналізу динаміки набору здобувачів вищої освіти;
- з ініціативи гаранта осві тньої програми за відсутності набору вступників на ОП;
- за наявності висновків про недостатньо високу якість ОП за результатами різних 
процедур оцінювання якості ОП;
- з ініціативи робочої групи з метою врахування змін, що відбулися в науковому 
професійному полі, в яких реалізується ОП, а також змін ринку освітніх послуг або 
ринку праці.

Бажано залучати до модернізації освітніх програм представників ключових 
роботодавців, зовнішніх стосовно даної ОП експертів (як з професійної спільноти 
Університету, так і незалежних). Модернізована освітня програма разом з 
обгрунтуванням внесених до неї змін має пройти затвердження в порядку, визначеному
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цим Положенням. Повторне затвердження освітніх програм відбувається з ініціативи 
робочої групи в разі її значного оновлення. Значним вважають оновлення ОП (складу 
дисциплін, практик і їх обсягу в кредитах ЄКТС) більш ніж на 50%.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Відомості про освітні програми розміщуються на сайті Університету. 
Відповідальними за формування і зберігання паперових версій портфоліо ОП є її 
гарант. Відповідальними за повноту й своєчасність розміщення інформації про освітню 
програму на сайті Університету є один із проректорів університету. Інформація про ОП 
вноситься робочою групою до ЄДБО в електронному вигляді
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9. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН

Номер змін Дата Сторінки зі 
змінами

Перелік змінених пунктів
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10. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК

№
з/п Дата

П.І.Б. і посада особи, що 
виконала періодичну 

перевірку
Зміні підлягають

Підпис 
особи, що 
перевіряє


