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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про Гаранта освітньої програми (далі – Положення) 

розроблено відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту» та з метою виконання «Положення про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 

2019 р. № 977 та Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 року № 1187 (зі змінами). Положення розроблено з метою 

удосконалення та розвитку системи внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти в Ізмаїльському державному 

гуманітарному університеті (далі – Університеті).  

1.2. Положення визначає функції, обов’язки, права та відповідальність 

Гаранта освітньої програми (далі – Гарант) при розробленні, реалізації, 

моніторингу та оцінюванні освітніх програм і навчальних планів.  

1.3. Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу та 

всі структурні підрозділи Університету та оприлюднюється на офіційному 

веб-сайті. 

 

2. СТАТУС, ЗАВДАННЯ ТА ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАЧЕННЯ ГАРАНТА 

 

2.1. Гарант освітньої/освітньо-наукової програми – це науково-

педагогічний або науковий працівник, який працює в Університеті за 

основним місцем роботи, несе відповідальність за якість та реалізацію 

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

чи спорідненою до освітньої програми спеціальністю, або належний досвід 

роботи в галузі. 

2.2. Гарант освітньої програми та науково-педагогічні та/або наукові 

працівники ІДГУ дотримуються ліцензійних вимог під час започаткування та 

провадження освітньої діяльності за відповідною освітньою програмою. 

2.3. Гарант освітньої програми входить до складу проєктної групи (при 

відкритті спеціальності) та до групи забезпечення (для діючої) спеціальності. 

2.4. Основними завданнями гаранта освітньої програми та робочої 

групи є: 

− забезпечення відповідності змісту програми стандарту вищої освіти; 

− загальне керівництво змістом освітньої програми; 

− координація роботи з розробки освітньої програми та її навчально-

методичного забезпечення; 



− визначення кадрового забезпечення й умов реалізації освітньої 

програми; 

− організація заходів, відповідно до запитів стейкхолдерів, та 

актуалізація освітньої програми з урахуванням сучасних вимог; 

− здійснення аналізу відповідності ОП Ліцензійним умовам; 

− забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками 

освітнього процесу; 

− організація аналізу освітньої програми з метою контролю якості 

підготовки здобувачів вищої освіти. 
2.5. Науково-педагогічний або науковий працівник може бути гарантом 

тільки однієї освітньої програми.  

2.6. Гарант освітньої програми може працювати на випусковій кафедрі 

або в будь-якому іншому підрозділі Університету.  

2.7. Кандидатуру Гаранта освітньої програми пропонує для 

затвердження завідувач кафедри, який забезпечує підготовку фахівців за 

відповідною ОП. У разі забезпечення ОП декількома кафедрами, 

кандидатуру Гаранта пропонує декан факультету після її погодження з усіма 

завідувачами цих кафедр. 

Пропозиції щодо зміни Гаранта ОП певної спеціальності відповідного 

рівня вищої освіти подаються членами групи забезпечення спеціальності, 

завідувачами кафедр, які забезпечують підготовку фахівців за відповідною 

ОП, або деканами факультетів та вноситься на затвердження Вченою радою 

Університету за погодженням із вченою радою факультету. 

2.8. Пропозиції щодо зміни Гаранта освітньої програми подаються 

завідувачем випускової кафедри або завідувачами випускових кафедр. 

2.9. Гарант освітньої програми призначається наказом ректора 

Університету. 

2.10. Вимоги до особи гаранта. Гарантом може бути особа, яка: 

– працює за основним місцем роботи в Університеті на посаді 

науково-педагогічного або наукового працівника;  

– має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною чи 

спорідненою до освітньої програми спеціальністю, стаж науково-

педагогічної та/або наукової роботи та/або належний досвід роботи в галузі; 

– є членом групи забезпечення відповідної спеціальності;  

– не є гарантом іншої освітньої програми.  

2.11. Гарант освітньої програми одночасно може бути членом групи 

забезпечення іншої спеціальності.  



2.12. Гарант освітньої програми у межах прав та обов’язків, які 

регулює це Положення, підпорядковується завідувачу кафедри, що визначена 

випусковою за відповідною освітньою програмою. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГАРАНТА 

 

3.1. Гарант освітньої програми відповідає за реалізацію освітньої 

програми на всіх її етапах, у тому числі під час проведення акредитації.  

3.2. Гарант освітньої програми організовує діяльність щодо 

розроблення, впровадження, реалізації, моніторингу та перегляду освітньої 

програми, забезпечення і контролю якості підготовки здобувачів вищої 

освіти за відповідною освітньою програмою.  

3.3. Гарант освітньої програми реалізує свої обов’язки в межах 

робочого часу та зазначає їх в індивідуальному плані як організаційну роботу 

відповідно до визначених норм часу з планування та обліку навчальної, 

методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних 

працівників Університету.  

3.4. Під час розроблення, впровадження, реалізації, моніторингу та 

перегляду освітньої програми гарант освітньої програми:  

– координує роботу з розроблення освітньої програми, навчального 

плану та навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів 

освітньої програми;  

– забезпечує відповідність змісту освітньої програми стандарту вищої 

освіти спеціальності, а у разі його відсутності – відповідність програмних 

результатів навчання дескрипторам Національної рамки кваліфікацій для 

відповідного рівня;  

 координує діяльність із періодичного перегляду освітньої програми з 

урахуванням пропозицій стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти та інших 

зацікавлених сторін, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, 

галузевого і регіонального контексту, а також позитивного досвіду реалізації 

аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм;  

– координує заходи, спрямовані на просування освітньої програми на 

ринку освітніх послуг відповідно до потреб ринку праці, програм 

міжнародної академічної мобільності;  

 здійснює моніторинг кадрового забезпечення освітньої програми 

щодо відповідності науково-педагогічних працівників, які задіяні в реалізації 

освітньої програми, кваліфікаційним вимогам, що необхідні для викладання 

дисциплін освітньої програми;  



– здійснює контроль за актуальністю інформації про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення реалізації освітньої програми 

спеціальності в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;  

– здійснює контроль та оновлення даних щодо інформаційного і 

навчально-методичного забезпечення освітньої програми на офіційному 

вебсайті Університету;  

– здійснює контроль та аналіз рівня забезпеченості освітньої програми 

необхідними інформаційними, навчально-методичними, матеріально-

технічними ресурсами, які є необхідними для викладання дисциплін 

освітньої програми;  

3.5. Під час акредитації освітньої програми гарант освітньої програми: 

– здійснює загальне керівництво підготовкою відомостей про 

самооцінювання освітньої програми;  

– подає до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

відомості про самооцінювання освітньої програми та документи, що 

підтверджують наведену в них інформацію;  

– узгоджує програму виїзду експертної групи при проведенні 

акредитаційної експертизи;  

– виконує функцій контактної особи від Університету на період 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми;  

 надає навчально-методичному відділу для оприлюднення на 

офіційному вебсайті Університету відомості про самооцінювання освітньої 

програми, програму виїзду експертної групи, звіт експертів за результатами 

акредитаційної експертизи освітньої програми, висновок галузевої експертної 

ради та рішення Національного агентства щодо акредитації освітньої 

програми;  

– приймає участь (у разі необхідності) у засіданнях галузевої 

експертної ради та Національного агентства, під час яких розглядається 

відповідна акредитаційна справа. 

3.6. Для реалізації своїх завдань гарант освітньої програми має право 

на:  

– забезпечення співпраці зі структурними підрозділами Університету; 

– прийняття участі у робочих групах, на випускових кафедрах, вчених 

радах факультетів, Вченій раді ІДГУ, на яких розглядаються питання, що 

можуть вплинути на реалізацію освітньої програми;  

– прийняття участі у зібраннях зі стейкхолдерами, де обговорюються 

питання започаткування, реалізації, перегляду, моніторингу та 

удосконалення освітньої програми;  



– винесення на розгляд кафедри пропозицій щодо забезпечення 

ефективної реалізації освітньої програми;  

– забезпечення співпраці із завідувачами кафедр, що беруть участь у 

забезпеченні освітнього процесу за освітньою програмою шляхом внесення 

пропозицій щодо кадрового, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу;  

– прийняття участі у визначенні умов прийому на навчання за 

освітньою програмою, реалізацію освітньої програми, розробку навчальних 

планів, робочих навчальних планів, програм практик та інших документів 

щодо навчально-методичного забезпечення освітньої програми;  

– забезпечення співпраці зі стейкхолдерами щодо активного залучення 

їх до процесу перегляду освітньої програми;  

– прийняття участі у засіданнях екзаменаційних комісій з атестації 

здобувачів вищої освіти, які навчаються за відповідною освітньою 

програмою спеціальності;  

– надання пропозицій адміністрації Університету щодо покращення 

кадрового, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення освітньої 

програми;  

– отримання від підрозділів Університету необхідної інформації, 

консультації та сприяння щодо забезпечення реалізації освітньої програми;  

– презентацію освітньої програми на заходах регіонального, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів; 

– зменшення педагогічного навантаження протягом року обсягом 

50 годин в інший час виконання функцій гаранта; 100 годин у рік проведення 

акредитації. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГАРАНТА 

 

4.1. Гарант несе відповідальність за:  
– якість освітньої програми та її відповідність місії та стратегії 

Університету; 
– реалізацію освітньої програми на всіх її етапах та під час 

проведення акредитації;  
– формування навчально-методичного забезпечення освітніх 

компонентів освітньої програми, змісту та методів викладання і оцінювання 

навчальних дисциплін на основі найновіших досягнень і сучасних практик у 

відповідній галузі; 
– результати проведення процедури акредитації освітньої програми 

на відповідність критеріям; 



– актуалізацію змісту освітньої програми з урахуванням 

пропозицій стейкхолдерів, здобувачів вищої освіти та потреб ринку праці;  

–  

– формування, зберігання та оприлюднення на офіційному вебсайті 

Університету інформації щодо реалізації освітньої програми. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Положення підлягає перегляду та оновленню відповідно до змін 

нормативно-правових актів України в сфері вищої освіти.  

5.2. Зміни та доповнення до положення подаються Радою з якості 

вищої освіти ІДГУ на розгляд та затвердження Вченою радою Університету.  

5.3. При завершенні терміну контракту та участі в конкурсі на 

заміщення вакантної посади, Гарант певної освітньої програми має 

першочерговий пріоритет на укладання трудової угоди. 

5.4. Контроль за виконанням цього Положення покладається на 

посадових осіб Університету відповідно до їх функціональних обов’язків. 


