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L. Загальнi положення

1.1. ПОложення про освiтIIю-наукову пl.юграму Iнституту украiнськоi
МОВи НАН Украiни (далi - Положенrrя) розроблено вiдповiдно до Закону

УкраiЪи <Про ocBiry> вiд 05.09.20]17 М 2145-VIII, Закону Украiни <Про вищу

ocBiTy>>, нак€ву MiHicTepcTBa освiти i rlауки УrсраТни вiд 11 липня 2Ol9 року
J',lb 977 кПро затверджеIIня Положення про аIФедитацiю ocBiTHix програм, за

ЯКИМ!I зДiЙснюеться пiдготовка злобува.Iiв вIлir;Эi освiти>>, <Лiцензiйних умов
ПРОВаДження ocBiTHboi дiяльностi>, затверджених постановою Кабiнету

MirIicTpiB Украiни вiд З0 грудня 2015 р. J\Ъ 118 /, Листа MiHicTepcTBa освiти i

НаУКи Украiilи вiд 05.06.2018 Ns 1/9-377 <Щодо надання роз'яснень стосовно

ocBiTHix Програм)>, МетодичIIих рекомеIIдацiл"r щодо розроблення стандартiв

ВИЩОii освiти, затверджених HaKztзoI\{ Мiнiстерс,гва ocBiTlr i науки Украiни вiд

01.06.2017 Jф б00 (зi змiнапли нак€в вiл2l.|2.2а17 Jф 1648).

1.2. ПОЛОження визначас порядок ilозроблення, затвердження,

MoHiTopltнry'га перiодичного переглялу ocBiTHbo-HayKoBoT програми (далi -
оFIП) Iнституту yKpaiHcbKoi мови НАН УкраiЪr,r (даrri - Iнститут).

1.3. ОНП ВIIЗначае вимоги до рiвня ocBiTlt осiб, якi пложуть розпочати
НаВЧаНIШ За Цiею програмою, перелiк IIавчальних дисциплiIt i логiчну

ПОСлiдовнiсть iхнього вивчення, кiлькiсть кредитiв еКТС, необхiдних для

виконаI,IIи цiеi про|рами, а також очiкуванi результати навчання

(КОМПеТентностi), якими повиIIен оволодiти здобувач вiдповiдного ступеня

вишlоi освiти.

ОНП ВИКОРисТовуеться пiд час лiцензуваIIIIя та акредитацii ocBiTHboi

програI\{И, iнспекryванrti ocBiTHboi дiяльностi з.i спецiальнiстю; розроблення
навчального плану, програм IIавчальних дис:диплirr i практик; професiйноi

орiснтацii здобувач iB.

1.3. OcHoBrIi термiни та визIIачення

АlПеСmаЦiя I{e встаIIоВленIIя вiдпов:ll.:остi засво€них здобувачами

вицiоi освiти рiвrrя та обсягу зIIаIIь, yпtitlb, ittllitx KoMпeTeIrTHocTeii вI{N,Iогап{

ocBiTtrboi програми.



гсlлузь злlань - осIIовна предметtrа область освiти i науки,

групу спорiднених спецiалыtостей, за якиIuи здiйснюеться

пiдготовка.

що включас

професiйна

,Щескрuпmорtl Нацiонаtlьн o'i pcшlKll увал iфi i<ацiti

, a9moHo^lHicmb i вidповidальлtiсtпь - здатrtiсть самостiйно виконувати

завлання, розв'язувати задачi i проблеми та вiлповiдати за рёзультати своеi

дiялыlостi;

, зtlаiпtя - осмислена та засRо€на суб'tjк,пом наукова iнформацiя, що е
основою його усвiдомленоi, цiлеспрямоваtrоi лiяльностi. Знанrrя подiляються

На епtпiричнi (фактологiчнi) i теоретичнi (концопту€tльнi, методологiчнi);

- кол,tуltiкацiя - взаемозв'язок суб'сктiв з ttlетбю передавання iнформацii,

розв'язання задач i проблем. Умiння подiляються на когtriтивнi

(iптелектуалы{отворчi) та практичнi (на ocHoBi майстерностi з використанням

методiв, MaTepi алiв, iнструкцiй та iHcTpyMeHTiB).

Свропейська креduпlна lпрLшсферно-нQксltitltУВаЛьна сuсmелtа (СКТс) -
система трансферу i накопичення кредитiв, Що використовуеться в

еВРОПейСЬКОМУ просторi вищоi ocBiTlT з MeToIo нацання, визнання,

пiдтверджеIIня ква_гriфiкацiй та ocBiTHix копtпhlеtrтiв i сприяе академiчнiй

мобiлыtостi здобувачiв вищоi освiти. crtcTetaa rрунтусться на визначеннi

навтI&пьного навантаження здобувача влtц(оi освiти, необхiдного для

досягнення визначених результатiв навчан}Iя, та облiковуеться у кредитах

сктс.

зdобуво,ti вutцоt освimu - особи, яiti навчаsоться у закладi вищоi освiти

KoIuIIeTeHTFIocTeI"I (результатiв нав,Iанrtя). КвалiфiкацiI за обсягом



IШаСrIфiкУIоться IIа повнi та частI(овi, за зtчтiсtом - на cicBiTHi та професiл"rнi.

Квалiфiкацiя ввах<аеться повIIоlо в разi здобу,ггя особою повного перелiку

КОМПеТеIIтIIостеЙ вiдповiдного рiвня Нацiона-ltьноi рамки ква,пiфiкацiй, що

ВИЗначенi вiдповiдним стандартом. Квшriфiкацiя вважаеться частковою в разi

ЗдобУття особою частиIIи компетеIIтцсстей вiдповiдного рiвня Нацiонаrrьноi

paN{KII квалiфiкацiй, що вItзначсiIi вiдповiдIIIiпI с гандартом.

Квалiфi.каtliя освimня - I(c визнаЕа заклалоI\I вищоТ освiти та засвiдчена

ВiЛlldвiдrlим документом пl)о ocBiTy сукуrrнiсгь встаIIовлених стандартом

виЦоi освiти та здобутих особою результатiв IIавчання (компетентностей).

СУб'ектом освiтньоi дiяльностi (зокрема, закладом вищоi освiти), iншим

суб'сктом та

СТаНДарТиЗована сукупнiсть злобутих особоlЬ компетеItтностей (результатiв

IIаВIIаНня), що'дозволяють I]lIKoHyBaTII певнtlii вид роботlt або здiйснювати

квалiфiкmli{ша робоmа IIе вид пiдсумковоi атестацii, що може

ПеРеДбаЧаТисЬ на завершЕtльному етаrti здобуття певного рiвня виlцоi освiти

ДЛЯ ВСТаНОВЛенIш вiдповiдностi набутrtх здобувачами результатiв навчання

(КОмпетентностей) вимогам стандартiв вищоi освiти. Форми квалiфiкацiйноi

РОбОТи ВклЮчаIоть (rre обмежуючись зuвначенлrм): дlлсертацiйне дослiдження,

ПУбЛiЧllУ лемонстрацirо (захист), сукупrriстi'наукових статей, комбiнацilо

рiзних форпл вище з€вначеного тощо.

Квалiфiкаtliйнuй piBetb cTpyкTyprra одиниця НацiональноТ рамки
квалiфiкацili, rцо визначаеться певною сукупtriстю компетентностей, якi е

типовиIuи лля квалiфiкацiй даного рiвrrя.

I{олlttеmеttmнiспlь - здатIliсть особи успiш;lIо соцiалiзуватися, навчатися,

динамiчIлоi

цiнностей,

проБадитIr гlрофесiЙну дiялыliс,гь, яка вitIIикае на ocHoBi

комбiнацii знань, уплiнь, IIавитIок, способiв мислення, поглядiв,

iншLlх особистих якостей.

професiйlrу дiяльнiсть.



- IнmеzрсLrlы{l Ko.Mtlelпelttпticnru - узаl,алыIенIriI опис кваrriфiкацiйного

piBttlt, яклrli виражае осIIовrIi KolvlпeTetlTttic,гHi характеристики рiвня щодо

lIавчання таlабо професiйноТ дiяльностi.

- Заzацьнi коJйпеmенmносmi унiверсальнi компетентностi, що не

зЕuIе/^кать вiд предметноi областi, але ваlкллtвi для успiшноi подальшоi

професi1-lliоi та соцiальноi дiяльностi здобувача в рiзних галуЗях та для його

особltстiсIlого розвитку.

- Спецiалtьнi (фахов;i, преdлlеmнi) кол,tПеiпеtiпносmi - компетентностi, що

залежать вiд предметноi областi, та е важливиNIи для успiшноТ професiйноi

дiялыrостi за певною спецiаrьнiстю.

Кр е dum е вропейс bKoi' кр е dum Hoi' mран с ф ерно -tлакопuчу вал ьн o| сuс mемu

(dаri креdum еКТС) одиниця вйпtiрIованпя обсяry навчulJIьного

IIавантаження здобувача вищоi освiти, необхiдного для досягнення

вllз:tачеltих (очiкуваних) резуJIьтатiв навчанrrя. Обсяг одного кредиту еКТС

стаIIовить 30 годин. Навантаiкення олного Iiавчальгtого року за денною

форпrою IIавчання становить, як правIIло, 60 кредитiв еКТС.

Irа.цiолtсtльна рамка квалiфiкаt4iй - це системний i структурований за

контрольнI{х заходiв тощо), спрямованих I{a досягнення передбачених TaKoIo

програмою результатiв навчання, що лае право Ila отримання визначеноi

ocBiTrlboi або освiтцьоi та rlрофесiйноi (професiйних) квалiфiкацii

(квалiфiкацiй). Освiтня програма може визнаЕIати едину в ii межах

спецiа-гliзацiю або не передбачати спеr\iалiзацii.

П р о екm Т UNI N G - просlff европеr-tськоi KoMi cii <Налаштування ocBiTltix

структур в европi> (TUNING Есluсаtiопаl Stпlctures iп Europe), що

реалiзуетLся з 2000 р. европеI"lськими унiверслrтетами прII взаемодiТ зi сфероIо



працi та crrp,.II\{0BaIILII"I }{а форý.l}ьilllн;I загilлъr{()Т методологii порiвнюваностi

та cyMicHocTi piBHiB i змiсrу ocbiTrIiK програNl у рiзних предметIIих г€Lлузях

вищоТ ocBiTtl.

Резульmаmu навlлання (проzралшi) - знання, умiння, навички, способи

мислення, погляди, цiнностi, iнlшi особltстi якостi, набутi у процесi навчання,

виховання та розвитку, якi можна iдеrIтифiкувати, спланувати, оцiнити i

вимiрятlI та якi особа здатна Irpolleмoнclpyl}aTи пiсля завершення ocBiTHboi

програми аOо окремих ocBll,tllx компонеrtтtВ.

результатiв IIавчання вимогам,

стандартом вищоi освiти та/або

Спецiапiзацiя - складова спецiальtлостi, шIо визначасться закJIадом вищоi

ocBiTll та передбачае профiльну спецiалiзовану освiтrtю програму пiдготовки

здобувачiв вищоi та пiслядипломноi освiти.

Якiсmь вutцоt освi.mu - вiлповiднiсть

встановленим законодавством, вiдповiдним

договором про IIадаI,Iня ocBiTHix послуг.

2. Порядок розроблення та затвердження ОНП

2.|. Запровадженню lroBoI ocBiTHboi програми передус аналiз та

оцiлrIовання доцiлыlостi ii запровадження. Нову ОНП розробляють за

iнiцiативою керiвництва Iнституту, сlруктурного пiдроздiлу таlабо

iнiцiативноi групи. .Що складу iнiцiативноi групи можуть входити: здобувачi

виrтIоi освiти, представники ради молодих учених, випускники, роботодавцi,

акалемiчtrа спiльнота та iншti заiнтересоваlli особи.

2.2. Анаsliз та оцiнrованrrя доцiльностi запровадження ОНП проводиться

з MeToIo встаноtsленIц суспiлыIоТ поцэеби в ОНП, монiторингу ринку ocBiTHix

послуг та Iuожливостi позиlдiонуtsання }Ia HboNIy ОНП.

2.З. За результатаI\{и аrrаrriзу та оцirшоваItlш доцiльностi запровадження

ОНП irriцiатори звертаIоться до керiвництва IHcTrtTyTy з обцрунтованим

клопотанIшNI про розгляд пIlтаFlItя tIa B.rertit"t радi Iшституту (або керiвництво

Iнстиryту ви}Iосить питаtlIiя }Ia вчеIIу раду Iнституту) щодо запровадження

вiдповiдноi ОI]П.



За ОСНОВIIиNI плiсцепt роботи та MaIoTb вiдповiдrrу спецiальнiсть, piBeHb

НаУКОВОi та професiЙIIоТ активностi якttх засвiдчусться виконанням за ocTaHHi

ЗалеlIсrrо вiд

II'я,гt, poKiB Ilё ллеrrrпе п'ятLI yN{olr з вIlмог до визIIачення рiвня науковоi та
- активноiтi IIауково-педагогiчних (наукових) працiвнl.tкiв,rrрофесiйrlоi

ПеРеДбаЧеНИХ ПУнкТом 27 Лiцензiйних умов, i якi не входять (входили) до

жодпоi групи забезпеченнrI цього або iншого вищого навччшьного закJIаду в

ГtОТО'lНбМУ наВЧ€Lлъному роцi (KpiM групIr забезпечення з цiеi самоi

спецiальностi в цьому навч€tльному закладi).

- Керiвником проектноi групи (гарантом ОFШ) приз}Iачаеться один з ii
членlв, який мае науковий ступiнь i стаж науково-педагогiчноi та/або

науковоi роботи не меIIш як десять poKiB для освiтньо-наукового ступеня

доктора фiлософiТ. Керiвник проектноi групи (гарант ОFШ) не може

iншими проектними групами.

рiвня освiти до складу проектноi групи вста}IовлюIоться

одночасIIо керувати

додатковi вимоги, а саме: для освiтньо-IIаукового ступеня доктора фiлософii

у скrrадi повиннi бу,ги [Ie менш як три особи, якi мають науковий ступiнь та

вчене званнrI, з них не менпIе двох доктоlэiв }IayK таlабо професорiв.

2.5. За запитом проектноi групи вiдповiднi cTpyKTypHi пiдроздiли

IIlcTllTyTy зобов'язанi надати у визначениI"l керiвником проектноi групи

(гараrrтом оFш) строк вiдомостi, якi rrеобхiднi для розробленIrя онп.
2.6. Проектна група розробляс оНп (змiни до оFш) та Irадае на

обговорення на засiданнях сlруктурних пiдроздiлiв Iнституту.

2.7.Пiд,rас обговорення оНП (змiн до оНП) узгiдIIIоtоть:

- рсзультатI{ навча[Iня та програIинi копtпетентностi;

- ПРОГРаNrНi резУльтати I{авIIання з НацiонztльноIо рамкою квалiфiкацiй;



- проц]амнi результатII IIавчаIIIш зi стаIIдартами виII{оТ освiти (за

lIMBпocTi);

- результати вивченIц ocBiTltix компонент (навчалыlих дисциплiн) з

програI\IIIими результатамIл IIавчання;

- модулыli результати навчаIIня з проlрамними компетеIIтностями;

- }1етоди викJIадання з вiдповiдttипllt результатами навчання для

досягIIенtlя бажаних результатiв [IавчаЕня;

- I\1ВтодrI оцiнювання вiдповiдно з модульними та IIрограмними

результатами навчання.

За результатами обговорення формують пропозицiТ та зауваження до

ОНП (змiн до ОНП) для проектноi групи.

.Щля визlIаченIuI порiвrrюваностi та cyMicllocTi зплiсту ocBiTHix програм у

рiзних предметнIrх гЕlлузях вищоi освiти необхiдно керуватися положеннями

ПРо€кТУ TLINING, який с ocFIoBoIo для розробки контрольних опорних точок
a..на piBrri прOдметноТ галузi, що IIoBиI-IHo забезпечити порiвняльнiсть,

cyMicHicTb та прозорiсть ocBiTHix програм у европейському просторi вищоi

ocBiTlt.

Проект TUNING виходить з того, ш{о академiчнi ступенi (кваrriфiкацii) у
мiжtlародному планi NIожуть бути' порiвIшними i сумiсними, якщо

пОрiвнюване те, що здатнi (компетентнi) викоIIати ix власники, та якщо

порiвнюваtli вiлповiднi профiлi програм. За проектом визпачено ключовi

Загальнi та предметно-специфiчrri (фаховi) компетеIIтностi для окремих

2.8. Проектна lрупа пiл час розроблення, затвердженIIя, монiторинry та

ПеРiОдичного перегляду ОНП, зобов'язана врахувати Bci обrрунтованi

iHTepeclt, llропозицii та зауваження заilIтересованих cTopiH.

2.9. ОНП затверджують ухв?tлоIо вченоi ради Iнституту. Y.teHa рада

IlrС'гltтуту може прийlIятit pirrleIlHя про ii затверджеIIIш або скеруваIIня на

доопрацIоваIIня, або про вiдмову в затвердженнi.



2.|0. Рiшеrtllя вчеtлоi ради IltcTlrT.vTy про затверд,ження ОНП е пiдставою

для розроблеллrr:t навчальFIого Ilлa}Iy пiдготсrвкtt здобувачiв вищоi освiтlt за

вiдповЦною ОНП.

2.||. Затверджену ОНП проектItа група оприлюднIос на офiцiйному

сайтi IIлституту.

3. Порядок реалiзацii освiтньоi програми

3 . 1 . УправлiIrI,rя реалiз ar ti ею о cBiTlrboi про грами здiIYtс Ilюсться :

- KepiBrrltKoNI проектноi груrIи (гараrtтом ОНП): органiзацiя розроблеtIня,

затвердження, монiторинry та перiодичного перегляду ОНП; аналiз та

впровадженIш кращого досвiду cBiToBoi та вiтчизняноi вищоi освiти в змiст i

технологiю реалiзацii ОНП; контроль вiдповiдностi групи забезпечення

ocBiTlrboi програми лiцензiйним умовам згiдrо iз законодавством; проведення

самооцiнюваIIня ОНП та ocBiTllboi дiялыIостi;

- керiвником структурного пi;lроздiлу: матерiально-технiчне

забезпечеttня; iнформацiйне та навчzшьно-методичне забезпечення;

профорiентацiйна робота з потенцiйпими встуIIниками; забезпечення якостi

ОНП, що реалiзуеться; органiзаlцiя проведення самооцiнювання ОНП та

ocBiTHboi дiяльностi.

3.2. Упродовж усього перiоду реалiзацii ОНП Iнститут зобов'язаrtий

викоIrувати лiцеrIзiйнi уп,rови вiдповiдно до чинного законодавства.

4. Монiторинг та перiодичний перегляд ОНП
4.1. Монiторинг та перiодичний перегляд ОНП проводиться з метою

удоскон€tлення якостi ocBiTHboT дiяльностi та якостi вищоi освiти.

4.2. Моrriторинг та перiодичний перегляд ОНП здiйснrосться за участю

здобувачiв вищоi ocBiTrt, представникiв ради молодих учених, випускникiв,

аКаЛеIчllЧНО1 СПlЛЬНОТ}I Та IHIIIIIX ЗаIIIТеРеСОВаIIИХ CTOPIH.

,1.3. Перегляд ОНП здiйснюеться це рiдше HirK раз на 5 poKiB.

Обrрунтованi змit{и чи доповнення до ОНП вносять в разi необхiдностi в



тому самому порядку що i.'I пiд.lд. розробки та затвердження ОНП вiдповiдно

до цLого Положеrtrrя.

ОНП може оновлюватися частково у буль-якiй частинi будь-якого

структурного елемента програми, KpiM пункту про особливостi освiтньоi

проtрами, ii мети, цiлеI? i програплIIих резуль,гатiв навчання.

4.4. Пiдстави для перегJIяду ОНП:

- iнiцiатива проектноi групи таlабо групи забезпе.rення вiдповiдноi

ОЕtП, керiвництва Iнституту, структурного пiдроздiлу Iнституту,

заiнтересованих cTopiH;

- результати обговорення зi здобувачами вищоi освiти, якi навчаються

за ОНП;

- об'ектl.tвнi змiни iнфраструктурного, кадрового характеру таlабо

ilrших ресурсних умов реалiзацii ОНП;

- затвердженнrI Стандарту вищоi освiти за спецiальнiстю, до якоi

н€Lлежить ОНП;

- наявнiсть висновкiв про недостатIIьо високу якiсть ОНП за

результатами оцitлки якостi ОНП;

- rIаявнiсть недолiкiв та зауважень за результатами самооцiнюваIIня

ОНП та освiтньоi дiяльностi.

Пiдстави для перегляду ocBiTHboi програIии FIe е вичерпними.

4.5. Пiсля перегляду та затвердження ОНП проектна група розмiщуе

ОНП lIa офiцiiillому сайтi IrlcTllTyTy.

5. Сапrооцiнювання ОНП та освiтньоi дiяльностi

5.1. Оцirtловання ОНП ,га ocBiTlrboi дiяльностi за ОНП здiйснюеться

вiдповiдно до критерiiв, затверджеIIих Нацiональним аге}Iтством iз

забезпечепня якостi вищоi ocBiTIl.

5.2. З MeToIo забезпечеII}Iя якостi вищоi освiти та вчасного реаryвання на

виявленi недолiклt, зауважеIII{я та uропозлrцii в ОНП таlабо освiтнiй



,l{iлJibнocTi з реалiзацiТ OI-m Illстlлт:у,г IIроводить самооцiнlовання ОНП та

освiтньоi дiяльностi.

б. Закриття ОНП

6.1. Рiшення про закриття ОНП пlrиймае вчена рада Iнституту.

б.2. Освi,гня програма може бутr.r закрлIта з TaKItx причIlн:

7. Прозорiсть та публiчнiсть ОНП
7.1. Прозорiсть та публiчнiсть ОIfГI досягасться вiдкритiстю дiяльностi

Iнституту через виконаI{ня своеi суспiльноI пlicii та iнфорплування

зацiкавлених cTopiH про Bci аспекти освiтнього процесу в Iнститутi.

7.2. Внутрiшнi нормативIrо-правовi акти та документи, якi реryлюю,гь

ПРаВа Та обов'язки ycix у.Iасникiв освiтнього процесу, оприлюдненi на

офiцiйному сайтi Iнституту.

7.3. Розроблення, затвердження, монiторинг та перiодlлчний перегляд

ОFШ (проектiв ОFШ) в Iнститутi здiйсltлоеться вiдповiдно до цього

ПолохсеIIня, прозоро та публi.tlrо.

7.4. IHcTlITyT через KepiBItltKa проектноi групи (гаранта ОНП) вчасно

ОПРиЛюДнIое на офiцiЙному саЙтi точIIу та достовiрну iнформацiIо про ОНП
(зокрема цiлi, очiкуванi резуль,гати IIавчання та компонеrtти) в обсязi,

заiнтересованих cTopiH таirrформуваIIIш вiдповiдних

7.5. КерiвIlик проектноi lрупlл (гарагrт ОFIП) у процесi оприлюднення FIа

i.офiцiйпоп,lу сайтi Iнституту iнформацii про ОНП, зобов'язаний виконувати

вимогI{ чинних законiв Украihи кПро iнформацiю>, кПро доступ до

публiчноi iнформацii>>, зокрема пIодо використання iлrформацii з

обшtеженим доступом.

достатньому для

суспiльства.



7.6. У разi наявностi у lllry,гpimllboьty ltорN{ативIIо-правовоIlIу aKTi або

докуN{ентi iнформацii з обмеясеIILI\{ доступом, Ittститут lrублiкуе такий

докуме}Iт за виtlяткопr iнформацii, досlуп до якоi обмежено.


