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1. Загальнi полоrrtення

1.1. Положення про гараЕта ocBiTHbo-HayKoBoi програми (далi *
Положення) в Iнстиryтi бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря
Нацiона;rьноi академii наук УкраiЪи (далi - Iнститlт) розроблене вiдповiдно
Положення про акредитацiю ocBiTHix прогрЕIм, за якими здiйснюеться
пiдготовка здобувачiв вищоi освiти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти
i науки УкраiЪи вiд l1 липня 2019 року N9 977, Лiцензiйних умов провадження
ocBiTнboi дiяльностi закладiВ освiти, затверджених постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30 грудня 2015 р. Ns l187 (в редакцii постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 10 травня 2018 р. ЛЬ 347).

1,2. Ще ПолОження визЕачас порядоК призначення, ocHoBHi завдання,
права та обов'язки гаранта ocBiTHbo-HayKoBoi програми зi спецiальностi (далi -
Гарант).

1.3. Метою Положення е вдоскон€}лення органiзацii розроблення,
впровадженюI та реалiзацii освiтньо-наукових програм (д*i - онп),
вдоскон€IленIUI та розвиток системи внутрiшнього забезпечення якостi ocBiTHbo-
HayKoBoi дiяльностi та якостi вищоi освiти в Iнститутi.

1.4. Вимоги до цього Положення е обов'язковими для Bcix структурних
пiдроздiлiв Iнституту.

2. OcHoBHi термiни

освimньо-наукова проzрама - система ocBiTHix компонентiв на
вiдповiдному piBHi вищоi освiти в межах спецiальностi, що визначае вимоги до
рiвня освiтИ осiб, якi Moxq/Tb розпочатИ навчанЕя за цiею програмою, перелiк
навчальЕиХ дисциплiН i логiчнУ послiдовнiстЬ ix вивчення, кiлькiсть кредитiв
сктс, необхiдних дJuI виконанIuI цiеi програми, а також очiкуванi результати
навчаднЯ (компетентнОстi), якимИ повинеЕ оволодiти здобувач.

Проекtпна ?рупа - визначена цакЕIзом керiвника Iнотитуту rрупа
Irауково-педагогiчних та,/або наукових працiвникiв, якi вiдповiдальнi за
започаткуванця ocBiTHbo-HayKoBoi дiяльностi за спецiальнiстю i вiдповiдають
квалiфiкацiйним вимогам, визЕаченим Лiцензiйними умовами.

проектна група повинIlа складатися з науково-педагогiчних та./або
науковиХ працiвникiв, якi працюють в Iнститутi за осЕовним мiсцем роботи та
мають квалiфiкацiю вiдповiдно до спецiальностi i не входять (входили) до
жодноi проектноi групи iншого закJIаду вищоi освiти в поточному ceMecTpi.

Гаранm ocBimHbo-HayKoBo'i про?ралrч - науково-педагогiчний та,/або
науковиЙ працiвник, який працюе в Iнститутi за осЕовним мiсцем роботи, мае
квалiфiкацiю вiдповiдно до спецiальностi, науковий ступiнь та,/або вчене звання
за вiдповiдною або спорiдценою до ocBiT'bo-HayKoBoi програми спецiальнiстю.



3. Призначення гаранта ocBiTHbo-Hayкoвoi програми та його ocHoBHi
завдання

З.l. Гарант ocBiTHbo-HayKoBoi програми - науково-педагогiчний або
науковий працiвник Iнституту, який мае науковий ступiнь та,/або вчене звання
за вiдповiдною або спорiднеЕою до ocBiTHbo-HayKoBoi црограми спецiа.пьнiстю,
стаж науково-педагогiчноi або HayKoBoi роботи Ее менце 10 poKiB. Гарант
ОНП виступае iдеологом з розробки i реалiзацii ОНП, забезпечення i конlролю
якостi загальноi та практичноi пiдготовки здобувачiв вищоi освiти.

3.2. Обов'язки Гаранта ОНП, як правило, покJIадаються на керiвника
проектноi групи або члена групи забезпечення спецiальностi, якщо BiH не е

Гарантом iншоi ОНП.
з.3. Пропозицiя щодо кандидатури Гаранта онП спецiальностi

вiдповiдного рiвня вищоi освiти вперше подаеться керiвником проектноi
групи з числа членiв групи забезпечення спецiальностi та вноситься на
затвердження вченою радою Iнституту.

з.4. Пропозицii щодо змiни Гаранта онп розглядаються та
затверджуються вчеЕою радою Iнституту.

3.5. OcHoBHi завдання Гаранта ОНП у взаемодii з членами проектноi
групи та зацiкавленими учасникutми освiтяього процесу:

- вiдповiдае за реалiзацiю ОНП на Bcix ii етапах;

- забезпечуе вiдповiднiсть змiсту онп стандарту вищоi освiти
спецiальносТi, а у разi його вiдсутНостi - вiдпоВiднiсть програмних результатiв
навчання дескрипторам Нацiональноi рамки квалiфiкацiй для вiдповiдного
квалiфiкацiйного рiвня та актуалiзацiя варiативноi компоненти у вiдповiдностi
до потреб ринку працi, програм мiжнародноТ академiчноi мобiльностi;

- визначае цiлi ОНП, що мають узгоджуватися з мiсiсю та стратегiею
Iнституту;

-забезпечуе досягненнrI унiкальностi та iнновацiйностi, врахування
гаJIузевих i регiональних особливостей змiсту ОНП, що надае iй необхiднi
KoHKypeHTHi переваги пiд час позицiонування на ринку ocBiTнix послуг Украiни
та за кордоном;

- здiйснюе монiторинг кадрового забезпечення онп, вiдповiднiсть
науково-педагогiчних працiвникiв, якi задiянi в реапiзацii ОНП, квалiфiкацiйним
вимогам, що необхiднi для викладання дисциплiн ocBiTHbo-HayKoBoi програми;

- координуе роботи iз розробки ОНП, навчальЕого плану та навчzIльно-
методичного забезпечення ocBiTнix компонентiв онп.



4. Функцii Гаранта ocBiTHbo-HayKoBoi програми

4.1. Функцiональнi обов'язки Гаранта ОНП щодо забезпечення якостi
освiти:

- контроль дотримання лiцензiйних умов у сферi вищоi освiти щодо
кiлькiсниХ та якiсних показникiв кадрового, навччUIьно-методичного,
матерiа-тtьно-технiчного, iнформацiйнОго забезпечення ocBiTHboi дiяльностi;

- визначенцrI цiлей програмних результатiв навчання на вiдповiднiсть
стандарту вищоi освiти, Нацiональнiй рамцi квалiфiкацiй, реалiзацii Micii i
стратегii Iнститугу та можливостi запроваджеЕня ОНП;

- аналiз тенденцiй ринку працi та вiдмiнностей/подiбностей онп
аналогiчним вiтчизняним та iноземним програмам;

*л _л*: л--л _- --__- урахування галузевого та регlонаJIьного KoHTeKcTiB у формулюваннi
цiлей та про!рамних результатiв ОНП;

- формування онп спiльно з робочою групою, з урахуванням
вищезазначеЕого, зацiкавлених cTopiH та здобувачiв вищоi освiти;

- визначенЕrI структ}?цо-логiчноi послiдовностi при формуваннi
ocBiTHix компоненТ для здобуття вiдповiдних компетентностей за кожним
ocBiTHiM piBHeM;

- здiйсненНя аналiзу, конц)олю щодо забезпечення оНП необхiдними
iнформацiйнимИ рес}рс€rми, навч Iьно-методичною лiтературою,
устаткуванням, обладнанням, технiчними засобами навчання тощо та якостi
навчаJIьно-методичцого контенту ОНП;

- здiйснення органiзацiйних та
забезпеченrrя ОНП необхiдними iнфор

координацiйних функцiй щодо
мацiйними ресурсами, навчально-

методичними матерiалами, устаткуванням, обладнанням, технiчними засобами
навчання тощо;

- коЕтролЬ дотримаЕшI норМ етичноi поведiнки, академiчноi
доброчесносТi та запобiГання виникНенню конфЛiктних ситуачiй на ycix
етапах реалiзацii онп та здiйснепня заходiв щодо забезпечення дотримання
цих норм yciMa учасниками освiтнього процесу;

- оновлення та перегляд цiлей Онп внаслiдок рекомендацiй, опитувань
зацiкавлених cTopiH з урахуванням тенденцiй змiн на ринку працi.

4.2. Функцii Гаранта щодо акредитацiТ ОНП:
- заг€UIьне керiвництво пiдготовкою вiдомостей про самооцiнювання

ОНП та розмiщення ix на офiцiйному веб-сайтi Iнституту;
- передача до НАзяво вiдомостей про самооцiнювання онп та

сулровiдних документi Bl

- узгодженЕя та розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Iнституту програми
виiЪду експертноi групи пiд час проведення акредитацiйноi експертизи;

- виконаЕня функцiй контактноi особи вiд Iнституту з питань, пов'язаних
з акредитацiею ОНП;

- озцайомленнrI та розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Iнстиryту звiту
гпчпи експептiп зя пезчпьтятями аRпепитятriйноi експептизи оНП:



- 1пrасть (у рчзi необхiдностi) у засiданнях галузевоi експертноi ради та

засiданняХ ндзяво, пiд чаС яких розглядаеться вiдповiдна акредитацiйна

справа.
4.3. означенi функцii Гарант виконуе в межах робочого часу науково-

педагогiчного або наукового працiвника.

5. Права та вiдповiдальпiсть

5.1. Гарант ocBiTHbo-HayKoBoi програми мас право:

- братЙ )ласть у роботi структурних пiдроздiлiв i органiв управлiння
Iнстиryту, де обiоворюються i вирirrтуоться питання реалiзацii ОНП;

- вносити пропозицii щодо затвердження, перегляду або оновлення

ОНП та навчЕIльfiого плану;
_братиУчасТьУВиЗначеннiУмовреалiзаЦiiоНП,розробцiнаВчаJIЬних

планiв, програм практик та iнших документiв щодо навчально-методичного

забезпечення ОНП;
- розподiляти функцiональнi обов'язки мiж науково-педагогiчними

та"/або науковими працiвниками в межах онп, коЕтролювати своечаснlсть та

якiсть ix виконання;
_рекоМенДУВатикандиДаТУринаУкоВо-педагогiчнихта,/абонаУкових

працiвникiв для якiсного забезпечення ocBiTEboi дiяльностi та реа.,riзацii ОНП;
братиуrастьУзасiданняхекзаМенацiйнихкомiсiйзатестацii

здобувачiв ЪищоТ освiти, якi навчаються за вiдповiдною оНП спецiальностi;

бути присутнiм та висловлювати свою думку на засiданнях робочих
груп, вченоi ради Iнстиryту, Еа яких розглядаються питання, як1 стосуються

або можуть вплинути на реалiзацiю ОНП;

- вносити на розгляд проектноi групи пропозицii щодо удоскон€rлення
та забезпечення ефективноi реа:riзачii ОНП;

- вIIосити пропозицii щодо заохочення працiвникiв, якi задiянi у
реалiзацii вiдповiдноi ОНП;

- отримувати вiд будь-якого структурЕого пiдроздiлу Iнституту

iнформацiю "io"o"*ro реалiзацii оНП та заповнення вiдомостей (звiту)

самооцiнювання ОНП.
5.2. Вiдповiдальнiсть Гаранта ОНП за:

- якiсть ii реалiзацii спiльно з групою забезпечення спецiальностi та

науково-педагогiчними та"/або науковими працiвниками, якi вiдповiдають за ii
виконаннrI;

- результати проведення процед}ри акредитацii оНП на вiдповiднiсть
критерiям;

- формування i зберiгання паперових та електронних версiй портфолiо

онп.



б. Взасмовiдносинп з iпшими пiдроздiлами

6.1.ГарантоНПвзаемодiезiстрУктУрнимипiдроздiламиIнститУтУДля
органiзацiЙнОго та нормативно-правового забезпечення, що спрямованi на

"ф.*r"""" фупкцiонування оНП i пiдвищення якостi навчального процесу в

частинi його повноважень.
б.2. Гарант ОНП взаемодlе 1з керlвниками

спецiальностi Iнституту у своiй дiяльностi,
6.3. Гарант ОНП спiльно з адмiнiстратором

забезпечують акryальнiсть iнформачii в С.ЩЕБО

Iнституту.

та членами групи забезпечення

СШБО, вiддiлом кадрtв
та на офiцiйному сайтi


