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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про гаранта освітньої програми Львівського торговельно-

економічного університету (далі − Положення) розроблено відповідно до вимог 

Закону України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII (ст. 44. Акредитація 

освітньої програми) та Закону України “Про вищу освіту” (ст. 10. Стандарти 

вищої освіти, ст. 25. Акредитація освітньої програми) та постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти” та Положення про освітні 

програми ЛТЕУ. 

1.2. Це Положення визначає порядок призначення, основні завдання, 

функції, права та обов’язки гаранта освітньої програми, за якою здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, як інструменту внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти у Львівському торговельно-економічному університеті (далі 

– Університет). 

1.3. Основні терміни Положення та їх визначення:  
Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-

творча) (далі – ОП) – це 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. 
Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка.  
Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом вищої 

освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітню програму підготовки 

здобувачів вищої та післядипломної освіти.  
Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет: 

– відповідності стандартам вищої освіти; 

– спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у освітній 

програмі результатів навчання; 

– досягнення заявлених у освітній програмі результатів навчання. 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей  
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(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується 

відповідним документом про вищу освіту. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти. 

Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи 

провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої 

освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності. 

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 

оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 

навчання за освітньою програмою або окремими освітніми компонентами. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

2.1. Гарант освітньої програми – науково-педагогічний або науковий 

працівник Університету, який працює у закладі освіти за основним місцем роботи, 

призначається наказом ректора з метою організації діяльності щодо реалізації, 

перегляду та моніторингу освітньої програми, а також для забезпечення і 

контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною освітньою 

програмою. 

2.2. Кандидатуру гаранта освітньої програми пропонує для затвердження 

завідувач випускової кафедри. У разі наявності декількох випускових кафедр за 

однією освітньою програмою, кандидатура гаранта має бути погоджена всіма 

завідувачами випускових кафедр. До видання відповідного наказу обов’язки 

гаранта ОП, як правило, покладаються на керівника проектної групи, якщо він не 

є гарантом іншої освітньої програми. 

2.3. Пропозиції щодо зміни гаранта освітньої програми певної 

спеціальності відповідного рівня вищої освіти подаються завідувачем кафедри та 

вносяться на затвердження ректором Університету. 

2.4. Гарант освітньої програми у межах своїх повноважень, які регулює це 

Положення, підпорядковується завідувачу випусковою за відповідною освітньою 

програмою кафедри. Гарант освітньої програми керується цим Положенням, а 

також: Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Постановами, 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 зі змінами, наказами  
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Міністерства освіти і науки України, Положенням про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженим наказом МОН України від 11 липня 2019 р. № 977, нормативно-

правовими документами Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, Статутом Університету, Стратегією розвитку Львівського торговельно-

економічного університету, Положенням про освітні програми в ЛТЕУ, 

внутрішніми нормативними документами, наказами та розпорядженнями ректора 

Університету та іншими законодавчими і нормативними актами. 

2.5. Вимоги до гаранта освітньої програми: 

2.5.1. Гарант освітньої програми – це науково-педагогічний або 

науковий працівник, який працює за основним місцем роботи, несе 

відповідальність за якість освітньої програми, має науковий ступінь та/або вчене 

звання за відповідною чи спорідненою до освітньої програми спеціальністю, або 

належний досвід роботи в галузі. 

2.5.2. Гарант освітньої програми на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти повинен мати: 

– науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою 

спеціальністю; 

– стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 5 років. 

2.5.3. Гарант освітньої програми на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти повинен мати: 

– науковий ступінь та вчене звання за відповідною або спорідненою 

спеціальністю; 

– стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років. 

2.5.4. Гарант освітньої програми на третьому рівні вищої освіти (доктор 

філософії) повинен мати: 

– науковий ступінь доктора наук та вчене звання (доцент, професор) за 

відповідною або спорідненою спеціальністю; 

– стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років. 

2.6. Гарант освітньої програми відповідає за реалізацію освітньої програми 

на всіх її етапах та під час проведення акредитації. 

2.7. Гарант 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 

кваліфікаційного рівня; 
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– досягнення унікальності та інноваційності, врахування галузевих і 

регіональних особливостей змісту освітньої програми, що надає їй необхідні 

конкурентні переваги під час позиціонування на ринку освітніх послуг України та 

за кордоном; 

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ГАРАНТА  

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

3.1. Основними завданнями гаранта освітньої програми є: 

– забезпечення відповідності змісту програми стандарту вищої освіти; 

– загальне керівництво змістом освітньої програми: актуалізація освітньої 

програми у відповідності до потреб ринку праці, програм міжнародної 

академічної мобільності та академічної доброчесності; 

– координація роботи з розробки освітньої програми та її навчально-

методичного забезпечення; 

– визначення кадрового забезпечення й умов реалізації освітньої програми; 

– організація заходів, спрямованих на вивчення думок та врахування 

пропозицій стейкхолдерів, щодо конкурентоспроможності освітньої програми на 

ринку праці та її актуальності з урахуванням сучасних вимог; 

– організація самоаналізу освітньої програми з метою контролю якості 

підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до системи управління якістю 

освіти. 

3.2. До основних функцій гаранта ОП щодо забезпечення якості освіти 

належать: 
– контроль за дотриманням ліцензійних умов у галузі вищої освіти щодо 

кількісних та якісних показників кадрового, навчально-методичного, матеріально-

технічного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності; 

– визначення цілей програмних результатів навчання відповідно до 

стандарту вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій, реалізації місії і 

стратегії Університету та можливості запровадження освітньої програми в 

сучасних умовах; 

– аналіз тенденцій ринку праці та відмінностей/подібностей освітньої 

програми аналогічним вітчизняним та іноземним програмам; 

– урахування галузевого та регіонального контекстів у формулюванні цілей, 

програмних результатів та загальних і спеціальних компетентностей освітньої 

програми; 

– формування освітньої програми спільно з проєктною групою, з 

урахуванням вищезазначеного, думки та пропозицій зовнішніх та внутрішніх  
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стейкхолдерів та відповідно до тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, 

галузевого та регіонального контексту; 

– визначення структурно-логічної послідовності при формування освітніх 

компонент для здобуття відповідних компетентностей за кожним освітнім рівнем; 

– проведення аналізу і контролю щодо забезпечення освітньої програми 

необхідними інформаційними ресурсами, навчально-методичною літературою, 

устаткуванням, обладнанням, технічними засобами навчання тощо та якості 

навчально-методичного контенту освітньої програми; 

– здійснення організаційних та координаційних функцій щодо забезпечення 

освітньої програми необхідними інформаційними ресурсами, навчально-

методичними матеріалами, устаткуванням, обладнанням, технічними засобами 

навчання тощо; 

– оновлення та перегляд цілей освітньої програми внаслідок опитувань та 

пропозицій зацікавлених сторін з урахуванням тенденцій змін на ринку праці; 

– здійснення контролю та швидкого корегування даних щодо кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення реалізації ОП спеціальності в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), та інформації щодо 

інформаційного забезпечення - на офіційному веб-сайті ЛТЕУ.  

3.3. До основних функцій гаранта ОП щодо забезпечення та контролю 

якості підготовки здобувачів вищої освіти належать: 
– контроль та координація забезпечення якості навчально-методичного 

забезпечення освітньої програми; 

– контроль за дотриманням Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності щодо кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, 

інформаційного забезпечення ОП; 

– організація та проведення самооцінювання освітньої програми, 

проведення планових перевірок внутрішнього контролю якості з метою 

удосконалення освітньої програми робочими групами з якості ОП; 

– звернення до ректорату Університету з пропозиціями щодо покращення 

матеріально-технічного, інформаційного та технічного забезпечення ОП; 

– контроль та вдосконалення практичної підготовки студентів, які 

навчаються на ОП, визначення баз практик, організація співпраці зі 

стейкхолдерами; 

– контроль за своєчасним розміщенням на офіційному веб-сайті кафедри 

інформації щодо реалізації, моніторингу та періодичного перегляду освітньої 

програми. 
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3.4. До основних функцій гаранта ОП щодо її акредитації належать: 

– здійснення загального керівництва підготовкою відомостей про 

самооцінювання ОП та розміщення їх на офіційному веб-сайті Університету; 

– передача до НАЗЯВО відомостей про самооцінювання ОП та супровідних 

документів; 

– узгодження та розміщення на офіційному веб-сайті Університету 

програми виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи; 

– ознайомлення та розміщення на офіційному веб-сайті Університету звіту 

групи експертів за результатами акредитаційної експертизи ОП; 

– участь (в разі необхідності) у засіданнях галузевої експертної ради та 

засіданнях НАЗЯВО, під час яких розглядається відповідна акредитаційна справа. 

 

4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

4.1. В межах своїх повноважень гарант ОП має право: 

– вносити пропозиції щодо затвердження, перегляду або оновлення ОП та 

навчального плану для відповідного рівня вищої освіти та спеціальності; 

– подавати обґрунтовані пропозиції щодо формування та зміни кадрового 

складу науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес з 

дисциплін загальної та фахової підготовки навчального плану ОП; 

– приймати участь у визначенні умов реалізації ОП, розробці навчальних 

планів, робочих навчальних планів, програм практик та інших документів щодо 

навчально-методичного забезпечення ОП; 

– брати участь у засіданнях екзаменаційних комісій з атестації здобувачів 

вищої освіти, які навчалися за відповідною ОП спеціальності; 

– бути присутнім та висловлювати свою думку на засіданнях робочої групи 

з якості ОП, випускових кафедр, комісії з якості інституту/факультетів, вчених 

рад інституту/факультетів, ради з якості Університету, вченої ради Університету, 

на яких розглядаються питання, що стосуються або можуть вплинути на 

реалізацію ОП; 

– вносити пропозиції щодо заохочення працівників, які задіяні до реалізації 

відповідної ОП; 

– отримувати від будь-якого структурного підрозділу Університету 

інформацію стосовно реалізації ОП та заповнення відомостей (звіту) 

самооцінювання освітньої програми. 
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4.2. В межах своїх повноважень гарант ОП зобов’язаний: 

– здійснювати періодичне самооцінювання якості освітньої програми та 

освітньої діяльності з її  матеріально-технічного, організаційного та 

інформаційного забезпечення; 

– визначати зміст освітньої програми, а також процес надання якісних 

освітніх послуг з підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною ОП 

спеціальності та у відповідності до потреб та вимог ринку сучасних освітніх 

послуг у співпраці зі стейкхолдерами; 

– дотримуватися норм етичної поведінки, академічної доброчесності та 

запобігання виникненню конфліктних ситуацій, відповідно до Положення про 

дотримання академічної доброчесності у ЛТЕУ та Положення про розв’язання 

конфліктних ситуацій у ЛТЕУ на усіх етапах реалізації освітньої програми та 

здійснювати заходи щодо забезпечення дотримання цих норм усіма учасниками 

освітнього процесу. 

4.3. Гарант освітньої програми несе відповідальність за: 

– якість реалізації освітньої програми разом з робочою групою з якості, 

групою забезпечення спеціальності та іншими співробітниками Університету, які 

відповідають за виконання освітньої програми; 

– результати проведення процедури акредитації освітньої програми на 

відповідність критеріям, визначеним чинним законодавством України; 

– формування і зберігання паперових та електронних версій портфоліо 

освітньої програми; 

– актуальність інформації в ЄДЕБО та на офіційному сайті ЛТЕУ. 

 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

З метою забезпечення ефективного функціонування освітньої програми 

гарант ОП взаємодіє з: 

– навчальним відділом в частині розроблення, впровадження та 

супроводження ОП та навчальних планів; 

– завідувачами кафедр, керівниками й членами групи забезпечення 

спеціальності в частині забезпечення належного рівня викладання навчальних 

дисциплін та керівництва практикою, виконанням курсових робіт, 

кваліфікаційних робіт тощо; 

– відділом моніторингу якості освіти та акредитації для здійснення 

підготовки процесу ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм і 

впровадження інноваційних підходів при їх реалізації; 
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– комісією з якості факультету/інституту, радою з якості Університету в 

частині визначення якості освітніх програм в процесі їх реалізації та за 

результатами моніторингу, перегляду й модернізації; 

– органами студентського самоврядування в частині, що визначена 

Положенням про стейкхолдерів освітніх програм ЛТЕУ; 

– деканами (заступниками деканів)/директором інституту (заступниками 

директора) в частині організації освітнього процесу, управління матеріально-

технічним і інфраструктурним забезпеченням, надання доступу до 

інформаційних, бібліотечних та інших загальних ресурсів факультету (інституту); 

– зовнішніми стейкхолдерами в частині, що визначена Положенням про 

стейкхолдерів освітніх програм ЛТЕУ; 

– адміністрацією ЄДЕБО, відділом кадрів, науковим відділом в частині 

забезпечення актуальності інформації в ЄДЕБО та на офіційному сайті 

Університету; 

– іншими структурними підрозділами Університету та зацікавленими 

особами, що забезпечують якість освітньої програми та освітнього процесу в 

частині їх повноважень. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Відомості про освітні програми розміщуються на офіційному сайті 

Університету в розділі “Студентам” та на сторінці відповідної кафедри. 

Відповідальними за повноту й своєчасність розміщення інформації про 

освітню програму на сайті Університеті є гарант освітньої програми та робоча 

група з якості ОП. 

6.2. Відповідальними за формування і зберігання паперових версій 

портфоліо ОП є її гарант та декан факультету (директор інституту). 

6.3. Це Положення затверджується вченою радою Університету та набирає 

чинності з дати введення його в дію наказом ректора Університету. 

6.4. Зміни та доповнення до цього положення розглядаються і 

затверджуються вченою радою Університету та вводяться в дію наказом ректора. 
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