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І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

1.1 Загальна інформація 
Повна закладу 

вищої освіти та 

інститут 

(факультет) 

Українська інженерно-педагогічна академія, факультет 

економічних, управлінських та освітніх технологій 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

Магістр публічного управління та адміністрування, 

магістр (управитель) з адміністративного менеджменту 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Адміністративний менеджмент 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиночний, 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання – 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Первинна 

Цикл/рівень HPK України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQFLLL – 7 

рівень 

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мова(и) 

викладання 

Згідно з діючим законодавством України та наказами 

Міністерства освіти і науки України 

Термін дії 

освітньої 

програми 

До 31.12.2020 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми 

uipa.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити фундаментальну підготовку висококваліфікованих фахівців з 

адміністративного менеджменту, що володіють глибокими знаннями в області 

публічного управління та адміністрування, професійними та науково-дослідними 

методами роботи, здатних до самостійної управлінської, економічної, науково-

дослідної та проектно-інноваційної діяльності.  

3 – Характеристика освітньої програми 

Опис 

предметної 

області 

Об'єкти вивчення та/або діяльності: вся сфера публічного 

управління та адміністрування 

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління 

та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування 



або у процесі навчання. 

Теоретичний зміст предметної області: термінологія, 

наукові процеси (теорії) публічного управління та 

адміністрування, управління на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях, адміністрування у всіх 

сферах діяльності. 

Методи, методики та технології наукового пізнання, 

управління та прийняття рішень, аналітичної обробки 

інформації, організаційно-технологічного та правового 

забезпечення, електронного урядування. 

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні 

інструменти, системи підтримки прийняття управлінських 

рішень, спеціалізоване програмне забезпечення 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний 

фокус освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Підготовка фахівців високого рівня з адміністративного 

менеджменту до управлінської, економічної та науково-дослідної 

діяльності в предметній галузі публічного управління та 

адміністрування. 

Особливості 

програми 

Орієнтована на глибоку наукову підготовку сучасних фахівців: 

менеджерів, управлінців, експертів, які ініціативні та здатні до 

швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища із 

застосуванням сучасних активних, інформаційно-комунікаційних 

технологій. Програма містить компоненту, націлену на 

формування теоретичних знань та практичних вмінь з 

адміністративного менеджменту. 

Подальше 

навчання 

Продовження навчання на третьому рівні вищої освіти за 

спеціалізаціями відповідної галузі 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 
Лекційні та практичні заняття, інноваційні технології у 

викладанні дисциплін економічного спрямування  (активні та 

інтерактивні форми проведення занять, комп'ютерні презентації, 

ділові ігри, розбір конкретних ситуацій, економічні та інші 

тренінги). Проблемно-орієнтоване навчання, творчо-

дослідницьке навчання, самонавчання 
Оцінювання Письмові іспити, практика, комплексний кваліфікаційний 

екзамен, захист магістерської кваліфікаційної роботи. 

З метою діагностики успішності студентів використовуються: 

тематичні письмові самостійні роботи; підсумкове опитування 

студентів за тематикою змістових модулів, письмове опитування; 

контрольно-корекційні бесіди;  усне опитування; письмові 

контрольні роботи; тестування. 

6 – Програмні компоненти 

Інтегральна Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 



компетентність публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

бути лідером. 

3. Здатність розробляти та управляти проектами. 

4. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, 

інтелектуальний і культурний рівні. 

5. Здатність до генерувати нові ідеї (креативність). 

6. Здатність до усного і письмового професійного 

спілкування іноземною мовою. 

7. Здатність діяти соціально відповідати та свідомо. 

8. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

9. Здатність управляти різнобічною комунікацією. 

10. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

Фахові 

компетентності 

1. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, 

співробітництво, попереджати та розв’язувати 

конфлікти. 

2. Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та організацій різних форм власності. 

3. Здатність організовувати та розробляти заходи щодо 

впровадження електронного врядування у різних сферах 

публічного управління та адміністрування. 

4. Здатність визначати показники сталого розвитку на 

загальнодержавному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях. 

5. Здатність представляти органи публічного управління та 

налагоджувати ефективні комунікації. 

6. Здатність здійснювати професійну діяльність з 

урахуванням потреб забезпечення національної безпеки 

України. 

7. Здатність самостійно готувати аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді. 

8. Здатність надавати експертну оцінку нормативно-

правовим актам на різних рівнях публічного управління 

та адміністрування.  

9. Здатність забезпечувати належний рівень якості 

управлінських продуктів, послуг чи процесів. 

10. Здатність організовувати систему е-документообігу в 

організації. 

11. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 



забезпечення управлінських процесів із використанням 

сучасних інформаційних ресурсів та технологій. 

12. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку 

систем на загальнодержавному, регіональному, 

місцевому та організаційному рівнях. 

13. Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи 

аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір 

способу й методів дослідження, а також оцінку його 

якості. 

7 – Програмні результати навчання 

 1. Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень, 

управління ресурсами. 

2. Знати сучасні підходи до публічного управління та 

адміністрування. 

3. Знати і уміти використовувати нормативно-правові акти, 

що регулюють сферу публічного управління та 

адміністрування. 

4. Знати основні засади національної безпеки та уміти 

попереджати й нейтралізувати виклики і загрози 

національним інтересам України в межах своєї 

професійної компетентності. 

5. Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження 

електронного урядування та розвитку електронної 

демократії. 

6. Використовувати методологію та інструментарій 

управління: інноваціями, ризиками, проектами, змінами, 

якістю. 

7. Уміти застосовувати сучасні моделі управління та 

адміністрування, а також міжнародний досвід при 

проектуванні та реорганізації управлінських та загально-

організаційних структур. 

8. Уміння розробляти національні/регіональні програмні 

документи щодо розвитку публічного управління 

використовуючи системний аналіз і комплексний підхід 

на основні командної роботи. 

9. Уміти використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології у сфері публічного управління 

та адміністрування. 

10. Уміти спілкування іноземною мовою на професійну 

тематику. 

11. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері 

публічного управління та адміністрування на засадах 

соціальної відповідальності, правових та етичних норм. 

12. Уміти використовувати інструменти електронної 



демократії в сфері публічного управління та 

адміністрування.  

13. Уміти представляти органи публічного управління та 

адміністрування й організації, та презентувати для 

широкого загалу результати їх діяльності 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Спеціалізовані курси проводяться спеціалістами з базовою 

освітою, кандидатами і докторами наук відповідної галузі. 

Відсоток викладачів, що проводять лекції, які мають науковий 

ступінь та/або вчене звання 100%, відсоток викладачів, які мають 

науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 23 %. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Забезпеченість навчальною площею у розрахунку на одного 

студента приведеного контингенту відповідає нормативам. 

Санітарно-технічний стан усіх приміщень, навчально-

лабораторних аудиторій відповідає вимогам чинних норм і 

правил експлуатації. В них забезпечується необхідний тепловий, 

санітарний та протипожежний режим. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Наявність електронного ресурсу, який містить навчально-

методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану, 

в тому числі в системі дистанційного навчання. 

Комп’ютерні класи з ліцензованим програмним забезпеченням 

для офісу, графічних, художніх робіт. 

 Викладачі та студенти мають можливість користуватися Internet 

безлімітно і безкоштовно. Створено покриття приміщень 

академії бездротовою мережею за Wi-Fi технологією. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників у вітчизняних вищих навчальних закладах. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Можлива згідно укладених угод Української інженерно-

педагогічної академії про міжнародну академічну мобільність. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Наявність відповідної організаційної бази, що дозволяє 

організувати набір, супровід, реєстрацію іноземних громадян для 

навчання в Україні. Забезпечення якісної і безперервної мовної 

підготовки, починаючи з підготовчого відділення,  а також 

можливість удосконалювати комунікативні можливості шляхом 

вивчення окремих дисциплін протягом усього періоду навчання 

без втрат у професійній підготовці.  

 

 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА 

ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

 



2.1 Перелік компонент ОП 

Код Компонент освітньої програми Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 

ОК1 Договірне право 3 залік 

ОК2 Методологія і організація наукових 

досліджень 

3 залік 

ОК3 Публічне адміністрування 3 Ісп 

ОК4 Менеджмент організацій 3 Ісп 

ОК5 Корпоративне управління 3 Ісп 

ОК6 Управління проектами 3 залік 

ОК7 Управління інноваціями ті якістю 3 залік 

ОК8 Фінансовий менеджмент 3 Ісп 

ОК9 Інформаційні системи і технології в 

управлінні організацією 

3 Ісп 

ОК 10 Фахова практика 3 Залік 

ОК11 Переддипломна практика 9 Залік 

ОК12 Державний іспит 1,5 Ісп 

ОК13 Дипломне проектування 19,5 Захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 60 

Вибіркові компоненти освітньої програми 

Дисципліни вибору ЗВО 

ВБ 1.1 Основи економічної безпеки 3 Зал 

ВБ 1.2 Ризик-менеджмент 4 Зал 

ВБ 1.3 Менеджмент персоналу 6 Ісп, КР 

Вибірковий блок (дисципліни самостійного вибору студента) 

ВБ 2.1 Комунікативний менеджмент на 

виробничих підприємствах/Бізнес-

комунікації 

3 Зал 

ВБ 2.2 Маркетинговий  менеджмент/Лідерство 

та управління конфліктами 

3 Зал 

ВБ 2.3 Інноваційний менеджмент/Технології 

антикризового управління 

3 Зал 

ВБ 2.4 Методи прийняття управлінських 

рішень/Управлінські рішення в 

організаціях та установах 

3 Зал 

Загальний обсяг вибіркових компонент  25 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 85 
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2.2  Структурно-логічна схема ОПП 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Цикл загальної підготовки 

Договірне право 
Методологія та організація наукових 

досліджень 
 

Цикл професійної підготовки 

Менеджмент організацій 
Інформаційні системи і технології в 

управлінні організацією 
Виробнича практика 

Управління проєктами Публічне адміністрування Переддипломна практика 

Корпоративне управління Фінансовий менеджмент  

Управління інноваціями і якістю   

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ 

Цикл професійної підготовки 

Інноваційний менеджмент/Техніка 

управлінської діяльності 
Маркетинговий менеджмент/Маркетинг 

медичних послуг/ 
 

Ризик менеджмент Основи економічної безпеки  

Методи прийняття управлінських 

рішень/Управлінські рішення в 

організаціях та установах 

Менеджмент персоналу 

 

 Комунікативний менеджмент на 

виробничих підприємствах/Бізнес-

комунікації 
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VІ. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

 

Атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності 281 

Публічне управління та адміністрування, атестація 

здійснюється у формі: 

- атестаційних екзаменів та заліків визначених 

навчальним планом; 

- складання Державного іспиту; 

- захисту магістерської кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання освітньо-професійної та практичної 

підготовки здобувача вищої освіти здійснюють за 100-

бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ЄКТС. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

До виконання кваліфікаційної роботи допускаються 

студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, 

завершили переддипломну практику та захистили звіт з неї. 

Кваліфікаційна робота виконується відповідно до 

напрямів наукових і науково-прикладних досліджень 

випускової кафедри та має засвідчити рівень теоретичної і 

професійної підготовки здобувача. 

Кваліфікаційна робота може бути розміщена на 

офіційному сайті або в депозитарії закладу вищої освіти 

або його підрозділу.  

Метою виконання кваліфікаційної роботи є поглиблене 

осмислення професійної проблеми, комплексне опанування 

матеріалу і методів самостійного дослідження, 

послідовного викладання, а також практичного 

застосування теоретичних знань для вирішення конкретних 

завдань щодо вдосконалення управління діяльністю 

підприємств. 

У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана складна 

задача чи проблема у сфері публічного управління та 

адміністрування, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов та вимог. 

Кваліфікаційна робота повинна мати обсяг 5,5 – 6 

умовних друкованих аркушів, або 88—96 сторінок 

друкованого тексту. До цього обсягу не включають 

додатки.  

Тема роботи повинна відповідати наказу по УІПА про 

затвердження тем кваліфікаційних робіт.  

Кваліфікаційна робота має виконуватися студентом у 

повній відповідності до затверджених календарного плану 



 
 

12 

та завдання. У випадках відставання від графіку студент 

зобов'язаний надати пояснення своєму науковому 

керівнику або завідувачу кафедри. 

Основні етапи виконання кваліфікаційної роботи: 

1. Вибір теми і об'єкту дослідження, затвердження теми. 

2. Розробка завдання на магістерську роботу, складання 

календарного плану виконання. 

3. Опрацювання літературних джерел і складання плану 

роботи. 

4. Збирання фактичного матеріалу під час переддипломної 

практики на об'єкті дослідження. 

5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ. 

6. Написання першого варіанта тексту, подання його на 

ознайомлення науковому керівникові. 

7. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта 

тексту, оформлення магістерської роботи. 

8. Подання роботи на ознайомлення керівництву об'єкту 

дослідження, отримання відгуку (довідки про можливість 

провадження розроблених пропозицій). 

9. Подання роботи на кафедру. 

10. Зовнішнє рецензування роботи. 

11. Захист магістерської роботи у ДЕК. 

Вимоги до 

захисту 

кваліфікаційної 

роботи 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається на 

відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, 

графік роботи якої затверджує ректор ВНЗ. 

Захист кваліфікаційних робіт проводиться згідно з 

графіком. Дата і час роботи ЕК, погоджені з головою 

комісії і затверджені відповідним наказом по академії, 

доводяться до відома здобувачів не пізніше як за місяць до 

початку роботи ЕК. 

Процедура захисту протоколюється секретарем комісії. 

Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного 

дослідження, дає оцінку отриманим результатам, 

ілюструючи доповідь посиланням на наочні матеріали. 

Після доповіді студента голова ДЕК зачитує рецензію на 

магістерську роботу, і студент має можливість відповісти 

на всі зауваження рецензента. 

Під час захисту кваліфікаційної роботи члени ДЕК, 

присутні на захисті викладачі, спеціалісти можуть задавати 

студентові запитання щодо змісту роботи. Відповіді 

студента мають бути конкретними, аргументованими і 

короткими. 

Після відповіді студента на запитання оголошується 
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відгук наукового керівника виконаної кваліфікаційної 

роботи. 

За результатами захисту кваліфікаційної роботи на 

закритому засіданні ДЕК приймає рішення щодо оцінки 

захисту і змісту роботи (враховуючи відгук керівника, 

рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання), про 

присвоєння магістру відповідної кваліфікації і про видачу 

йому диплома державного зразка. 

Засідання ДЕК оформлюється протоколом, до якого 

вносяться відповідні оцінки захисту, записуються 

запитання членів ДЕК і присутніх на захисті, особисті 

думки членів ДЕК, зазначається одержаний освітній рівень, 

а також назва державного документа про освіту (диплом), 

який видається випускникові ВНЗ. 

Протокол підписують голова і члени ДЕК, що брали 

участь у засіданні. 

Вимоги до 

кваліфікаційного 

екзамену 

Атестаційний екзамен у вигляді єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту має оцінювати рівень досягнення 

результатів навчання, визначених стандартом та освітньою 

програмою. Метою іспиту є встановлення фактичної 

відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки 

здобувача вищої освіти вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, а саме перевірка і оцінка теоретичного й 

прикладного рівнів сформованості у магістрів загальних й 

спеціальних компетентностей нормативної та варіативної 

компоненти освітньо-професійної програми. 

Форма проведення державного кваліфікаційного іспиту – 

письмова. 

Зміст іспиту дозволяє перевірити як наявність бази 

теоретичних знань, так і навички вирішення практичних 

завдань з прийняття управлінського рішення за заданих 

обставин. 

Вимоги до 

проведення 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту 

Державна екзаменаційна комісія з проведення 

державного кваліфікаційного іспиту працює у терміни, 

визначені графіком навчального процесу. Розклад роботи 

комісії, узгоджений з її головою, затверджується ректором 

не пізніше, ніж за місяць до початку державних іспитів. 

До державного кваліфікаційного іспиту допускаються 

студенти, які виконали усі вимоги навчального плану та 

програми навчання зі спеціальності. 

Оцінювання результатів державного кваліфікаційного 

іспиту здійснюють за 100-бальною шкалою, національною 

шкалою та шкалою ЄКТС згідно розроблених заздалегідь 

єдиних критеріїв оцінювання. 
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Остаточне рішення державної екзаменаційної комісії про 

результати іспиту приймається на закритому засіданні ДЕК 

та оформлюється протоколом. Протокол підписують голова 

і члени ДЕК. 

 
 

VII. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

В УІПА функціонує система забезпечення вищим навчальним закладом 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

Принципи та 

процедури 

забезпечення якості 

освіти 

Заклади вищої освіти несуть первинну 

відповідальність за якість вищої освіти, що 

надається та повинні мати внутрішню систему 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти. 

Забезпечення якості відповідає принципу 

автономії закладів вищої освіти, їхньої 

відповідальності за розроблені освітні програми. 

Відповідальне внутрішнє забезпечення якості 

вищої освіти сприяє розвитку культури якості 

забезпечення вищої освіти в Україні, яка 

намагається стати повноправним  членом 

європейського освітнього простору. 

Забезпечення якості враховує потреби та 

очікування студентів, усіх інших стейкхолдерів та 

суспільства. 

Процедури 

моніторингу та 

оновлення освітніх 

програм 

Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення 

освітніх програм мають на меті гарантувати, що 

надання освітніх послуг залишається на 

відповідному рівні, а також створює сприятливе й 

ефективне навчальне середовище для студентів. 

Процедури включають оцінювання: 

- змісту програми в світлі останніх досліджень у 

даній галузі знань, гарантуючи, що програма 

відповідає сучасним вимогам; 

- потреб суспільства, що змінюються; 

- навчального навантаження студентів, їх 

досягнень і завершення освітньої програми; 

- ефективності процедур оцінювання студентів; 

- очікувань, потреб і задоволення студентів 

стосовно програми; 

- навчального середовища і послуг з підтримки 
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студентів, а також їх відповідність меті 

програми. 

Програми регулярно переглядають і оновлюють, 

залучаючи до цього процесу студентів та інших 

стейкхолдерів. Зібрану інформацію аналізують і на 

її основі адаптують програму, щоб забезпечити її 

відповідність сучасним вимогам. 

Система оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти 

Система оцінювання полягає в формалізованому 

процесі визначення рівня опанування студентом 

запланованих (очікуваних) результатів навчання, 

що є необхідним для вдосконалення освітнього 

процесу, підвищення ефективності викладання, 

розвитку студентів. Вищі навчальні заклади 

повинні запровадити процеси та інструменти для 

збору і моніторингу інформації щодо прогресу 

студентів. Чесне визнання кваліфікацій вищої 

освіти, періодів навчання та попереднього 

навчання, включаючи визнання неформального та 

інформального навчання, є важливими складовими 

забезпечення прогресу студентів у навчанні, 

водночас сприяючи їх мобільності. 

Внутрішня система оцінювання здобувачів вищої 

освіти відбувається відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу в вищому 

навчальному закладові.  Зокрема, в цьому 

Положенні мають бути викладені чіткі й доступні 

для здобувачів освіти (через сайт вищого 

навчального закладу) умови переведення на 

наступний курс навчання та допуску до підсумкової 

атестації, які відповідають Статті 46 Закону 

України «Про вищу освіту», а також з урахуванням 

Постанови Кабінету міністрів України № 579 від 

 12.08.2015 «Про затвердження Положення про 

порядок реалізації права на академічну 

мобільність». 

Прийняту у вищому навчальному закладі шкалу 

оцінювання академічних досягнень студента 

(підсумкових контролів) переводять у  національну 

шкалу.  

Внутрішній контроль за якістю оцінювання 

здобувачів вищої освіти має забезпечувати 

моніторинг на рівні вищого навчального закладу, 

факультетів, робочих груп з розробки освітніх 

програм, студентського самоуправління. На основі 
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моніторингу  вживаються відповідні дії  з 

оптимізації освітнього процесу. 

Підсумкова атестація здійснюється відповідно до 

Положення про порядок створення та організацію 

роботи Екзаменаційної (атестаційної)  комісії в 

вищому навчальному закладі. Академічна атестація 

здійснюється у вигляді: єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту.   

Тимчасово, до створення уповноваженого органу 

з професійної кваліфікації педагога професійного 

навчання, професійну атестацію проводить вищий 

навчальний заклад (із залученням представників 

роботодавців та професійних об’єднань учителів за 

предметною спеціалізацією), у формі атестаційного 

екзамену. Причому, професійна кваліфікація 

присвоюється тільки за умови успішного виконання 

студентом професійно-орієнтованої (практичної) 

частини освітньої програми. У разу відмови в 

присвоєнні професійної кваліфікації, питання про 

повторний атестаційний екзамен на черговому 

засіданні екзаменаційної (атестаційної) комісії  

розглядається після надання здобувачем до вищого 

навчального закладу документації про успішне  

проходження стажування на посаді вчителя в 

професійно-технічному навчальному закладі   

тривалістю не менше шести місяців. 

Система оцінювання 

науково-педагогічних 

та педагогічних 

працівників 

Система оцінювання науково-педагогічних та 

педагогічних працівників включає: 

- виконання вимог «Положення про обрання та 

прийняття на роботу науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів» ; 

- рейтингове оцінювання освітніх, науково-

дослідницьких та інноваційних досягнень 

науково-педагогічних працівників; 

- атестацію педагогічних працівників. 

Система підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних, 

педагогічних та 

наукових працівників 

Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації 

та стажування педагогічних і науково-педагогічних  

працівників, відповідно до розробленого вищим 

навчальним закладом п'ятирічного плану,  

регулюється: 

- Статтею 60 Закону України «Про вищу освіту»; 

- Законом України "Про наукову і науково-

технічну діяльність". 

Забезпеченість Заклад вищої освіти несе первинну 
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освітньої програми 

необхідними 

кадровими, 

методичними, 

матеріальними, 

інформаційними та 

іншими ресурсами 

відповідальність за якість свого персоналу та 

забезпечення його сприятливим середовищем, що 

дозволяє ефективно виконувати власну роботу: 

- встановлює та слідує зрозумілим, прозорим і 

чесним процесам щодо зарахування на роботу та 

умов зайнятості; 

- пропонує та сприяє можливостям для 

професійного розвитку викладачів; 

- заохочує наукову діяльність для зміцнення 

зв’язків між освітою та дослідженнями; 

- заохочує інновації у методах викладання та 

використання нових технологій. 

Забезпеченість освітньої програми необхідними 

кадровими, методичними, матеріальними, 

інформаційними та іншими ресурсами  регулюється 

вимогами Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладами освіти», а також 

документами, які видаються в рамках повноважень 

Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти. 

Використання 

сучасних технологій 

управління та 

підтримки освітнього 

процесу 

Для забезпечення якості вищої освіти та 

підтримки освітнього процесу УІПА надає 

різноманітні ресурси, щоб допомогти здобувачам 

вищої освіти у навчанні. Ці ресурси варіюються від 

фізичних ресурсів, таких як бібліотеки, навчальне 

устаткування та ІТ-інфраструктура, до людської 

підтримки у формі кураторів академічних груп та 

інших консультантів. Підтримка студентів і 

ресурсне забезпечення організовані у різний спосіб 

залежно від потреб студентів та необхідності в 

обсягах отримання кожного з видів підтримки.  

Публічна 

інформація про 

освітню програму 

Ресурси  освітньої програми відповідають цілям, 

є загальнодоступними, а студенти поінформовані 

про наявність відповідних послуг. 

Відповідні підрозділи регулярно публікують 

(оновлюють) на сайті УІПА освітні програми та 

навчально-методичне забезпечення (із урахуванням 

необхідності захисту авторських і суміжних прав 

укладачів).  

Система 

забезпечення 

дотримання 

академічної 

Інформація про діяльність закладів з реалізації 

освітніх програм  корисна як для майбутніх, так і 

теперішніх студентів, випускників, інших 

стейкхолдерів і громадськості. 
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доброчесності Заклади надають інформацію про свою 

діяльність, включаючи: 

- програми та критерії відбору на навчання; 

- заплановані результати навчання за цими 

програмами; 

- кваліфікації, що надаються; 

- процедури навчання, викладання та оцінювання, 

що використовуються; 

- навчальні можливості, доступні для студентів; 

- інформацію щодо працевлаштування 

випускників. 

VIІІ Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт 

вищої освіти 
1. Закон «Про вищу освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show//1556-18  
2. Національна рамка кваліфікацій - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show//1341-2011-п. 
3. Перелік галузей знань і спеціалізацій - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show//266-2015-п. 
4. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010.- К.: Вид-во «Соцінформ», 2010. 
5. Проект TUNING (Education) - 

http://www.unideusto.org/tuningeu/publications/269-reference-points-for-
the-design-and-delivery-of-degree-programmes-in-education.html 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п
http://www.unideusto.org/tuningeu/publications/269-reference-points-for-the-design-and-delivery-of-degree-programmes-in-education.html
http://www.unideusto.org/tuningeu/publications/269-reference-points-for-the-design-and-delivery-of-degree-programmes-in-education.html


 
 

19 
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4. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

1. ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. 

2. ISCED (МСКО) 2011 – http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-

en.pdf. 

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-

fields-of-education-training-2013.pdf. 

4. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

5. Закон України «Про освіту» - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

6. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010.– К.: 

Видавництво «Соцінформ», 2010. 

7. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-   2011-п. 

8. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти (ESG) Ухвалено Міністерською конференцією в Єревані, 14-15 травня 

2015 р. - http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

9. Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-

2015 п. 

10. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/. 

11. Національний глосарій 2014 – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_ 

2014_tempus-office.pdf.  

12. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти – 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf. 

13. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-

аналітичний огляд – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf.  

14. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – http://ihed.org.ua/images/ 

biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf. 

15. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система : довідник 

користувача/ пер. з англ. ; за ред. Ю. М. Рашкевича та Ж. В. Таланової. - Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 106 с. 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-

here/materiali-here.html. 

16. The UK QualityCodeforHigherEducation, SubjectBenchmarkStatements. –

http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-

statements 

 

Гарант освітньо-професійної програми  доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту Карлова Олена Анатоліївна 
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