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1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Повна назва
вищого
навчального
закладу та
структурного
підрозділу
Ступінь вищої
освіти та назва
кваліфікації
Офіційна назва
освітньої програми
Тип диплому та
обсяг освітньої
програми

Наявність
акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова викладання

1. Загальна інформація
Харківський національний університет
будівництва та архітектури
Кафедра економіки

Магістр
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Диплом магістра одиничний
Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90
кредитів ЄКТС.
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано
на забезпечення загальних та спеціальних (фахових)
компетентностей за спеціальністю, що визначені Стандартом
вищої освіти.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Акредитаційна комісія України
Сертифікат: НД2188670
Термін дії:1.07.25
Другий (магістерський) рівень
QF for ENEA- другий цикл, EQF for LLL- 8 рівень, НРК
України – 8 рівень
Наявність ступеню бакалавра
Наявність ступеню магістра; освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста
Українська мова. Окремі освітні компоненти викладаються
англійською за узгодженням зі здобувачами вищої освіти.
2025

Термін дії
освітньої програми
www.kstuca.kharkov.ua
Інтернет-адреса
http://kstuca.kharkov.ua/normatyvni_documenty_universytetu/298постійного
розміщення опису osvtn-programi-specalnostey.html
освітньої програми
2. Мета програми
Підготовка
висококваліфікованих
фахівців
в
сфері
підприємництва, торгівля та біржової діяльності, які
володіють креативним мисленням, інноваційним підходом,
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професійними знаннями щодо бізнес діяльності, торгівлі,
біржової справи, soft skills, необхідними для ефективної
діяльності в невизначених умовах.
3. Характеристика освітньої програми
Предметна область Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова
(галузь знань,
діяльність
спеціальність,
Об’єкти вивчення: діяльність суб'єктів господарювання
спеціалізація (за
підприємницьких, торговельних та/або біржових структур з
наявності))
виробництва та обігу товарів і послуг, яка здійснюється з
метою забезпечення їх ефективного управління і розвитку.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати
складні завдання і проблеми у галузі підприємництва, торгівлі
та біржової діяльності або у процесі навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення інновацій за
невизначених умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної області: теоретикометодологічні, науково-методичні і прикладні засади
підприємницької, торговельної та біржової діяльності, які
забезпечують прийняття обґрунтованих професійних рішень.
Методи, методики та технології: система інноваційних
методів, професійних методик та технологій управління.
Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні
системи, прилади та обладнання (комп’ютерна техніка, пакети
прикладних програм, програмні продукти тощо).
Освітньо-професійна програма магістра, орієнтується на
Орієнтація
освітньої програми передові науково-теоретичні дослідження та практичні
потреби в сфері підприємництва, торгівлі та біржової
діяльності.
Загальна програма: «Підприємництво, торгівля та біржова
Основний фокус
освітньої програми діяльність».
та спеціалізації
Програма, окрім надання
фундаментальних теоретикоОсобливості
методичних знань та практичних навичок в сфері
програми
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, орієнтована
на набуття компетентностей щодо здійснення соціального
підприємництва, управління інноваційними, соціальними,
екологічними проектами та проектами в сфері будівництва.
4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Випускник з кваліфікацією «Підприємництво, торгівля та
Придатність до
працевлаштуванн біржова діяльність» відповідно до професійних назв робіт,
кодів та класифікаційних угруповань професій за
я
Національним класифікатором професій ДК 003:2010, може
займати наступні посади:
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Подальше
навчання

Викладання та
навчання

Оцінювання

12 Керівники підприємств, установ та організацій
13 Керівники малих підприємств без апарату управління
241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту,
бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу,
ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та
інтелектуальної власності.
2413.2 Професіонали у сфері біржової діяльності
2441 Професіонали в галузі економіки
2447 Професіонали у сфері управління проектами та
програмами
3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери
(посередники) із заставних та фінансових операцій
3416 Закупники
3417 Оцінювачі та аукціоністи
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні
брокери
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери
23 Викладачі
До цього розділу належать професії, яким відповідає
кваліфікація за дипломом магістра підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності.
Продовження освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем
вищої освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної
освіти.
5. Викладання та оцінювання
Основні підходи, методи та технології навчання, передбачені
освітньою програмою: в процесі навчання поєднуються
проблемно-орієнтоване
навчання,
студентоцентроване
навчання, самонавчання, індивідуальне навчання, навчання з
використання виробничих та навчальних практик. Основними
методами
навчання
є
пояснювально-ілюстративний,
репродуктивний,
метод
проблемного
викладення,
евристичний, дослідницький, метод наочності. Під час
самостійної роботи студентів передбачено такий метод
навчання як blender learning (комбінація онлайн та
аудиторного навчання з викладачем).
Передбачено
елементи
дистанційного
навчання
з
використанням
GoogleClass,
електронних
платформ
«ПРОМЕТЕУС» (https://courses.prometheus.org.ua); ВУМ online(https://vumonline.ua/courses/);
Skills
Academy
(http://skillsacademy.com.ua/courses); Trello.
Методи оцінювання знань:
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–поточний контроль: електронне тестування, контрольні
роботи, розрахункові роботи, презентації. Поточний контроль
проводиться викладачами на аудиторних заняттях усіх видів.
Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня
підготовки студентів до виконання конкретної роботи.
Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного
зв’язку між викладачами та студентами в процесі навчання,
забезпечення управління навчальною мотивацією студентів.
Інформація,
одержана
при
поточному
контролі,
використовується як викладачем – для коригування методів і
засобів навчання, так і студентами – для планування
самостійної роботи. Поточний контроль проводиться у формі
усного опитування або письмового експрес-контролю на
практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів
при обговоренні питань на семінарських заняттях, а також у
формі комп’ютерного тестування. Поточний контроль
проводиться у формі контрольної роботи, тестування,
виконання розрахункового або розрахунково-графічного
завдання та ін.; тестування на платформі дистанційного
навчання GoogleClass та за допомогою електронних додатків
Kahoot, Mentimeter, тощо;
–підсумковий семестровий контроль: екзамени, заліки,
контрольні роботи, курсові роботи, виробнича та
переддипломна практики. Семестровий контроль з певної
дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у
вигляді семестрового екзамену, заліку (диференційованого
заліку), курсової, контрольної роботи в терміни, встановлені
графіком навчального процесу та в обсязі навчального
матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни;
– захист в екзаменаційній комісії кваліфікаційної роботи.
6. Програмні компетентності
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у
компетентність
галузіпідприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності або
упроцесі навчання, що передбачає проведення досліджень
та/абоздійснення інновацій за невизначених умов і вимог.
Загальні
ЗК 1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
компетентності (ЗК) ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної
мети.
ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
знань/видів економічної діяльності).
ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань
і взятих обов’язків.
ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість
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Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності
(СК)

виконуваних робіт
СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію
розвитку підприємницьких, торговельних та/або біржових
структур.
СК 2. Здатність проводити оцінювання продукції, товарів і
послуг в підприємницькій, торговельній та/або біржовій
діяльності.
СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю
суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі
та/або біржової діяльності.
СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття
управлінських рішень у професійній діяльності.
СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних
проектів в підприємницькій, торговельній та/або біржовій
діяльності.
7. Програмні результати навчання
1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність
в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.
2. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.
3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального
заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування
персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети.
4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з
представниками різних професійних груп.
5. Вміти професійно, в повному обсязі й з творчою
самореалізацією виконувати поставлені завдання у сфері
підприємництва, торгівлі та/або біржової діяльності.
6. Вміти розробляти та впроваджувати заходи для
забезпечення якості виконуваних робіт і визначати їх
ефективність.
7. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку
суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі
та/або біржової діяльності.
8. Оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси,
що відбуваються в підприємницьких, торговельних та/або
біржових структурах, і робити відповідні висновки для
прийняття управлінських рішень.
9. Розробляти і приймати рішення, спрямовані на забезпечення
ефективності діяльності суб’єктів господарювання у сфері
підприємницької, торговельної та/або біржової діяльності.
10. Вміти вирішувати проблемні питання, що виникають в
діяльності підприємницьких, торговельних та/або біржових
структур за умов невизначеності та ризиків.
11. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення
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умов для ефективного функціонування та розвитку
підприємницьких, торговельних та/або біржових структур.
8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кількісні та якісні показники рівня наукової та професійної
Кадрове
активності
науково-педагогічних
працівників,
які
забезпечення
забезпечують навчальний процес за освітньою програмою,
повністю відповідають Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності закладів освіти.
Кількісні показники матеріально-технічного забезпечення
Матеріальноповністю відповідають Ліцензійним умовам провадження
технічне
освітньої діяльності закладів освіти.
забезпечення
Обсяг, склад та якість інформаційного та навчальноІнформаційне та
методичного
забезпечення
повністю
відповідають
навчальноЛіцензійним умовам провадження освітньої діяльності
методичне
закладів освіти.
забезпечення
9. Академічна мобільність
Положенням
університету
передбачена
можливість
Національна
національної кредитної мобільності.
кредитна
Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших
мобільність
закладах освіти України.
Положенням
університету
передбачена
можливість
Міжнародна
міжнародної кредитної мобільності.
кредитна
мобільність
Положенням університету передбачені умови вступу та
Навчання
навчання іноземних здобувачів вищої освіти.
іноземних
здобувачів вищої
освіти
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна
послідовність
2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми
Назва циклів дисциплін
1 ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ – всього, в т.ч.:
1.1 Обов’язкові дисципліни загального підготовки – разом, в т.ч.:
ОК.1 ОДЗ.1
Енвайропментологія в підприємницькій діяльності
Соціо-культурні та психологічні основи
ОК.2 ОДЗ.2
підприємницької діяльності
Математичні методи і моделі в управлінні
ОК.3 ОДЗ.3
підприємствами
1.2 Обов’язкові дисципліни фахової підготовки – разом, в т.ч.:
Стратегічне управління інноваційно-інвестиційним
ОК.4 ОДФ.1
розвитком бізнес-структур
ОК.5 ОДФ.2
Міжнародна торгівля та біржова діяльність
ОК.6 ОДФ.3
Управління кадровим потенціалом бізнес-структур
ОК.7 ОП.1
Виробнича практика
ОК.8 ОП.2
Переддипломна практика
ОК.9 ОА.1
Підготовка магістерської дипломної роботи
2 ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ – всього, в т.ч.:
Обирається 4 дисциплін*
ВК.1
ВКФ.1
Логістика у підприємництві та торгівлі
ВК.2
ВКФ.2
Креативна економіка та підприємництво
ВК.3
ВКФ.3
Соціальне підприємництво
ВК.4
ВКФ.4
Організаційний розвиток
ВК.5
ВКФ.5
Аналіз ринків та маркетинг
ВК.6
ВКФ.6
Діагностика бізнес-процесів
ВК.7
ВКФ.7
Організація та проведення публічних закупівель
Кошторисна справа та управління проектами в
ВК.8
ВКФ.8
будівництві
ВК.9
ВКФ.9
Організація стартапів
Обирається 2 дисципліни*
Європейські практики здійснення підприємницької
ВК.10 ВКФ.10
діяльності
ВК.11 ВКФ.11 Безпека бізнесу
ВК.12 ВКФ.12 Тренінг курс «Комунікації в бізнесі»
ВК.13 ВКФ.13 Тренінг курс «Фандрейзинг»
ВК.14 ВКФ.14 Тренінг курс «Грантрайтинг»
ВК.15 ВКФ.15 Тренінг курс «Електронна система закупівель»
ВК.16 ВКФ.16 Антикризове управління в бізнесі
Тренінг курс «Електронна торгівля та ІнтернетВК.17 ВКФ.17
технології у бізнесі»
Загальний обсяг освітньої програми

Кількість
кредитів
ЄКТС
54
13,5
6

Обсяг
часу в
годинах
1620
405
180

3

90

4,5

135

40,5

1215

6

180

6
6
9
3
10,5
36
24
6
6
6
6
6
6
6

180
180
270
90
315
1080
720
180
180
180
180
180
180
180

6

180

6
12

180
360

6

180

6
6
6
6
6
6

180
180
180
180
180
180

6

180

90

2700

* - здобувачі, окрім запропонованого переліку, мають право обрати освітню
компоненту з будь-якої освітньої програми та/або освітнього рівня в межах 36
кредитів ЄКТС відповідно до набутих компетентностей
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2.2 Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми
1 семестр

Енвайропментологія в
підприємницькій
діяльності
Соціо-культурні та
психологічні основи
підприємницької діяльності
Управління кадровим
потенціалом бізнесструктур

2 семестр

3 семестр

Математичні методи і
моделі в управління
підприємством

Переддипломна практика

Виробнича практики

Підготовка магістерської
дипломної роботи

Логістика у підприємництві
та торгівлі

Тренінг курс «Комунікації в
бізнесі

Креативна економіка та
підприємництво

Тренінг курс
«Фандрейзинг»

Соціальне підприємництво

Тренінг курс
Грантрайтинг

Організаційний розвиток

Тренінг курс Електронна
система закупівель

Аналіз ринків та маркетинг
Стратегічне управління
інноваційно-інвестиційним
розвитком бізнес-структур

Діагностика бізнеспроцесів

Міжнародна торгівля та
біржова діяльність

Організація та проведення
публічних закупівель

Антикризове управління в
бізнесі
Тренінг курс «Електронна
торгівля та Інтернеттехнології у бізнесі»

Кошторисна справа та
управління проектами в
будівництві

Безпека бізнесу
Європейські практики
підприємницької діяльності

Організація стартапів

Примітка:
-обов’язкові дисципліни
загальної підготовки;

-обов’язкові дисципліни
фахової підготовки;

-вибіркові
компоненти;

тренінгові вибіркові
компоненти;

3. Форми атестації здобувачів другого (магістерського) ступеня
вищої освіти
Форми атестації здобувачів
вищої освіти
Вимоги до кваліфікаційної
роботи

Вимоги до
кваліфікаційного екзамену

Атестація здійснюється у одній із таких форм:
- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи;
- або атестаційного екзамену (екзаменів).
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної
задачі або проблеми в сфері підприємництва, торгівлі та/або
біржової діяльності, що передбачає проведення досліджень
та/або здійснення інновацій за невизначених умов і вимог.
У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного
плагіату, фабрикації та фальсифікації.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному
сайті закладу вищої освіти або його підрозділу, або у
репозитарії закладу вищої освіти.
Атестаційний екзамен (екзамени) має передбачати оцінювання
результатів навчання, визначених цим стандартом та
відповідною освітньою програмою.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей
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компонентам освітньої програми
ІК

ЗК1

ЗК2

ОДЗ.1
ОДЗ.2
ОДЗ.3

+
+
+

+
+

+

ОДФ. 1
ОДФ.2
ОДФ.3
ОП.1
ОП.2
ОА.1
ВК.1
ВК.2
ВК.3
ВК.4
ВК.5
ВК.6
ВК.7
ВК.8
ВК.9
ВК.10
ВК.11
ВК.12
ВК.13
ВК.14
ВК.15
ВК.16
ВК.17

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ЗК3

ЗК4

ЗК5

+
+

+

+

ЗК6

+

+
+

+

СК2

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

СК5

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

СК4
+

+
+

СК3

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

СК1

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідними компонентами освітньої програми

ОДЗ.1
ОДЗ.2
ОДЗ.3
ОДФ.1
ОДФ.2
ОДФ.3
ОП.1
ОП.2
ОА.1
ВК.1
ВК.2
ВК.3
ВК.4
ВК.5
ВК.6
ВК.7
ВК.8
ВК.9
ВК.10
ВК.11
ВК.12
ВК.13
ВК.14
ВК.15
ВК.16
ВК.17

ПРН1

ПРН2

+

+

+

ПРН3

+

ПРН4

ПРН5

+

+

ПРН6

ПРН7

ПРН8

+

ПРН9

ПРН10

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

ПРН11

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

6. Система внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти в ХНУБА
6.1 Принципи та процедури забезпечення якості освіти
Визначені в Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VІІ,
«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі
вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.
Принципи забезпечення якості освіти:
відповідність європейським та національним стандартам якості вищої
освіти;
автономія вищого навчального закладу, який несе відповідальність за
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
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здійснення моніторингу якості;
системний підхід, який передбачає управління якістю на всіх стадіях
освітнього процесу;
постійне підвищення якості освітнього процесу;
залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до
процесу забезпечення якості вищої освіти;
відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості.
Процедури забезпечення якості освіти:
удосконалення планування освітньої діяльності: моніторинг та
періодичне оновлення освітніх програм;
якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти;
збільшення частки викладачів з науковими ступенями та вченими
(почесними) званнями;
удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної баз для
реалізації освітнього процесу;
забезпечення необхідних ресурсів для підтримки здобувачів повної
вищої освіти за ступенем магістр
розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності
управління освітнім процесом;
забезпечення публічності інформації про діяльність університету;
створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях;
створення ефективної системи запобігання корупції та хабарництву в
освітньому процесі університету.
6.2 Моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми
Освітній процес здійснюється відповідно до розробленої освітньої програми.
Моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми проводиться за
вимогами відповідного положення.
Критерії, за якими відбувається перегляд освітньої програми, формулюються
як у результаті зворотнього зв’язку із науково-педагогічними працівниками,
студентами, випускниками, роботодавцями, так і внаслідок прогнозування
розвитку галузі, потреб суспільства та ринку праці.
Показниками сучасності освітньої програми є:
оновлюваність;
участь роботодавців у розробці та внесенні змін в освітню програму;
рівень задоволеності студентів (випускників) змістом освітньої
програми;
відгуки роботодавців про рівень підготовки випускників.
6.3 Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти
Оцінювання знань та практичних
умінь студентів здійснюється в
університеті у відповідності до Положення «Щодо оцінювання знань та вмінь
студентів Харківського національного університету будівництва та архітектури за
Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою».
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Система оцінювання якості підготовки студентів включає: вхідний,
поточний, семестровий, підсумковий, ректорський контроль та атестацію
здобувачів вищої освіти.
6.4 Підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти
Підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти забезпечується за
рахунок:
– підготовки учнів за предметами незалежного оцінювання якості освіти
(ЗНО) та випускних випробувань, які здійснюються у центрі довузівської
підготовки університету;
– пошуку та підтримки обдарованих дітей, сприяння їхній подальшій освіті,
що здійснюється у формі проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, ділових ігор
для школярів тощо;
– профорієнтаційної роботи серед школярів, яка проводиться колективом
університету;
– співробітництва із закладами загальної середньої, професійної та
професійно-технічної освіти м. Харкова та області, інших областей України;
– проведення днів відкритих дверей;
– розміщення повної інформації для вступників на офіційному веб-сайті
університету та на офіційних сторінках соціальних Інтернет-мереж;
– організованої роботи приймальної комісії.
6.5 Посилення практичної підготовки
Організація практичної підготовки студентів здійснюється відповідно до
Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному
університеті будівництва та архітектури та Положення про проведення практик
студентів Харківського національного університету будівництва та архітектури.
6.6 Забезпечення якості кадрового складу науково-педагогічних та
педагогічних працівників
Забезпечення якості кадрового складу науково-педагогічних та педагогічних
працівників спрямоване на:
− формування визначальної ролі викладачів у створенні якісного досвіду для
студентів та забезпеченні умов для набуття ними компетентностей;
− зміну ролі викладача в контексті впровадження студентоцентрованого
підходу до навчання і викладання;
− встановлення чітких, прозорих і справедливих процедур набору науковопедагогічних та педагогічних працівників;
− створення можливостей та стимулів для професійного розвитку
викладацького складу;
− заохочення до наукової діяльності задля посилення зв'язку між освітою та
дослідженнями;
− заохочення до застосування інноваційних методів викладання та нових
технологій.
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6.7 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників
Науково-педагогічні співробітники університету регулярно підвищують
кваліфікацію в Україні і за кордоном.
Університет забезпечує різні форми підвищення кваліфікації науковопедагогічних не рідше одного разу на 5 років відповідно до плану-графіку, який
затверджується Вченою радою університету та вводиться в дію наказом ректора.
6.8 Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу
Ресурсами для організації освітнього процесу в університеті є:
робочий навчальний план;
робочі програми навчальних дисциплін та практик.
Відповідно до діючих ліцензійних умов:
належне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін;
сучасні інформаційні джерела та комп’ютерна техніка;
власна веб-сторінка;
інтернет-зв’язок;
бібліотека із сучасною навчальною літературою, науковими,
довідниковими та фаховими періодичними виданнями;
технічні засоби навчання;
наявність практичних баз для проведення всіх видів практики;
належне кадрове забезпечення викладання навчальних дисциплін.
6.9 Наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом
Електронна система збору і аналізу інформації (ЄДЕБО). Система
електронного документообігу. Електронна скринька.
6.10 Публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та
кваліфікації
Наявність офіційного сайту університету.
На офіційному сайті університету оприлюднюються: статут, власні
положення, правила прийому, ступені вищої освіти, за якими проводиться
підготовка фахівців, дані про освітні програми тощо.
6.11 Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками
закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти
Процедури та заходи:
формування колективу університету, який не сприймає і не допускає
академічну нечесність;
створення умов нетерпимості до випадків академічного плагіату;
впровадження програмного середовища «Антіплагіат»;
виявлення та притягнення до відповідальності винних у академічному
плагіаті.
Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням
закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із забезпечення якості
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вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям
щодо забезпечення якості вищої освіти.
7. Прикінцеві положення
Освітня програма оприлюднюється на офіційному веб-сайті університету до
початку прийому абітурієнтів в університет відповідно діючим «Правил прийому».
Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості вищої
освіти несе гарант освітньої програми.
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