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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
цілеспрямований процес циклічного удосконалення
якості освітньої програми для її узгодження з
Національною та Європейською рамками
кваліфікацій, освітніми та професійними стандартами.

Здійснюється:

 у ході розробки та затвердження нової освітньої
програми;

 при перегляді освітніх програм, що реалізуються у
ЗВО.



Горизонтальне узгодження

Дескриптори НРК

Очікувані результати 
навчання за програмою

Очікувані результати 
навчання на рівні 
компоненту освітньої 
програми

Місія та стратегія 
університету

Місія програми 
(відповідно до місії 
університету)

Головна мета та 
задачі програми



Вертикальне узгодження

Результати навчання 

Технології викладання та навчання

Технології формуючого (формативного) та 
підсумкового (сумативного) оцінювання

Наявні ресурси та інфраструктура  



Практичний інструментарій 
гармонізації: інституційний 

рівень  



Ключові рішення на стратегічному рівні з метою 
забезпечення гармонізації

Визначення стратегічних пріоритетів та цілей
розвитку внутрішньої системи забезпечення якості

Визначення моделі внутрішньої системи
забезпечення якості на всіх її рівнях

Визначення підходів в організації активної роботи із
зовнішніми зацікавленими сторонами

Визначення форматів участі студентів у внутрішній
системі забезпечення якості



Практичний інструментарій 
гармонізації: рівень освітніх 

програм



Розробка та затвердження освітніх програм

Формування внутрішніх правил розробки та затвердження освітніх програм, в тому
числі в частині забезпечення їх гармонізації

Залучення роботодавців та студентів до розробки та затвердження освітніх
програм

Розробка типових шаблонів документів, що супроводжують процедури
розробки та затвердження освітніх програм, правила їх узгодження та
візування

Формування вимог (критеріїв) до зовнішніх експертів освітніх програм,
формування їх пулу з академічного та професійного середовища.

Розробка вимог та структури рецензування освітніх програм, в тому числі шаблонів
зовнішніх рецензій



Технологія гармонізації
1) розробка критеріїв гармонізації;

2) визначення складу необхідної інформації/даних;

3) визначення ключових стейкхолдерів, долучених до процесу
гармонізації, проведення консультацій з ними, визначення
способів ефективного реагування на їх відгуки щодо критеріїв;

4) узгодження учасників процесу гармонізації та їх функцій;

5) проведення SWOT аналізу освітньої програми та бенчмаркінгу;

5) формування висновків щодо досягнення критеріїв гармонізації
та інформації, що це підтверджує;

6) перегляд освітньої програми (за потреби);

7) перевірка гармонізованої освітньої програми (за сформованими
критеріями);

8) остаточна підготовка результатів гармонізації освітньої
програми у чітких та узгоджених форматах (звіт).



Залучення зовнішніх стейкхолдерів до процесу розробки, 
перегляду та моніторингу освітніх програм

•Створення експертних рад роботодавців відповідно до наказу ректора від
3.11.2015 р. № 0966-І "Про створення експертних рад роботодавців"

• Розробка нормативно-правових актів, що визначають механізми участі
зовнішніх зацікавлених сторін у внутрішній системі забезпечення якості.
Мета: створити чіткі формалізовані та прозорі процедури залучення
зовнішніх стейкхолдерів.

• забезпечення участі роботодавців в усіх процесах, зокрема формування
концепції нових програм, їх розробки, схвалення та перегляду, практичної
підготовки.

• Розробка програмного модуля «Інтеграція з роботодавцями та
випускниками» в інформаційній системі університету для покращення
співпраці з зовнішніми та внутрішніми зацікавленими сторонами та
сприяння створенню баз даних випускників та роботодавців.



участь здобувачів вищої освіти у роботі Ради з якості університету
та рад з якості інститутів (факультетів)

опитування студентів щодо якості викладання дисциплін

проведення конференції «Навчальний процес очима
студентів»

проведення зустрічей з ректором у форматі «Віч-на-віч»

участь студентів та аспірантів у робочих проектних групах освітніх програм
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Забезпечення участі студентів у процесі розробки, 
перегляду та моніторингу освітніх програм



Основні досягнення проекту у СумДУ
 розвиток системи забезпечення якості відповідно до ESG-

2015;

 впровадження механізмів розробки та модернізації
освітніх програм відповідно до європейських стандартів;

 внутрішнє та зовнішнє оцінювання двох освітніх програм
за процедурою міжнародної акредитації;

 внесення змін в пілотні освітні програми за результатами
виявлених недоліків та поширення досвіду
вдосконалення на інші освітні програми університету;

 підвищення кваліфікації співробітників університету щодо
імплементації європейських підходів до створення
якісних освітніх програм.



Зміни на прикладі освітньої програми

Укрупнення модулів та відповідне зменшення їх кількості з 21 до 17. 
Кратність 5 кредитам. Зменшення кількості програмних результатів 
навчання з 66 до 10.

Перегляд та переформулювання результатів навчання у 
відповідності до мети та цілей програми.

Враховуючи рекомендації роботодавців та випускників, були 
додані компоненти пов’язані з інженерними та ІТ навичками. 
На бакалаврському рівні змінена назва програми.

Зменшена кількість лекцій та збільшена кількість практичних 
занять з метою надання студентам збільшеного обсягу 
практичних навичок.

Проаналізовано досвід відповідних програм у інших 
університетах. Започаткування академічної мобільності та 
програм подвійного диплому.

Особлива увага соціальним партнерам програми, конкурентоздатні 
випускники на ринках праці України та ЄС.



“You know how to cook, 

but you don’t know how to serve”



Дякую за увагу!
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