
адміністрація 166

кафедра 183

гарант 22

роботодавці 46

здобувачі освіти 17

факультет 82

інше 60

так 461

ні 92

інше 23

Кому належить ініціатива 

започаткування освітньої програми?

Резюме результатів опитування гарантів освітніх програм. 

"Залучення гаранта до формування освітньої програми"

Опитування гарантів освітніх програм ЗВО України розроблене і проаналізоване А. Бутенком та О. Єременко, заступниками голови 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в межах системи забезпечення якості діяльності Національного агентства 

(з наданням організаційного супроводу відділу зв’язків з громадськістю та міжнародної співрпаці секретаріату Національного 

агентства).

Опитування складається з 24 питань: 3 питання відкритого типу, 9 питань із запропонованими варіантами відповіді (з них 6 питань з 

можливістю вибору кількох варіантів відповіді) та 12 питань з закритими варіантами відповідей (“так” або “ні”). До всіх типів запитань 

надано можливість запропонувати власні варіанти відповіді через опцію “інше”. Опитування було проведене у період з 23.11.2020 року 

по 15.01.2021 року. У опитуванні узяли участь 576 респондентів з усіх регіонів України.

Змістовно питання спрямовані на усі етапи формування освітньої програми в аспекті подальшого забезпечення якості освітньої 

діяльності за нею. Дане резюме складається з 14 узагальнених слайдів, що відображають головну інформацію отриману внаслілок 

даного опитування. 

Чи володіли Ви на той час достатньою 

інформацією про необхідні матеріальні 

ресурси для функціонування ОП?

29%

32%

4%

8%

3%

14%

10%

адміністрація

кафедра

гарант

роботодавці

здобувачі освіти
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461

92 23

ТАК НІ ІНШЕ

Володіння гарантом достатньою 
інформацією щодо матеріальні 
ресурси для освітньої програми



так 510

ні 52

інше 14

освітні компоненти 351

програмні результати навчання 225

система вибірковості 180

гуманітарна складова 86

так 534

ні 26

інше 16

Чи були Ви включені до групи 

забезпечення ОП на етапі формування 

ОП?

Якщо Ви брали до уваги закордонні освітні 

програми при формуванні планованої ОП, 

які елементи Вами були залучені?

Чи визначали Ви, які українські освітні 

програми варто вивчити при формуванні 

планованої ОП?

510

52 14

ТАК НІ ІНШЕ

Включення гаранта до групи 
забезпечення на момент формування 

освітньої програми
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Елементи закордонних освітніх 
програм, до яких зверталися гаранти

освітні компоненти

програмні результати 
навчання

система вибірковості

гуманітарна складова

534

26 16

ТАК НІ ІНШЕ

Участь гаранта у визначенні 
українських освітніх програм для 

вивчення досвіду



як учасник 278

як лідер 271

не задіювали 20

інше 7

Так 518

ні 42

інше 16

Яким чином Ви брали участь у формуванні 

проєкта навчального плану ?

Чи вивчали Ви заздалегідь очікування 

роботодавців від випускника такої ОП?
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Участь гаранта у формуванні 
навчального плану за освітньою 

програмою
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Вивчення очікування роботодавців 

Так

ні

інше 



так 477

ні 67

інше 32

так 505

ні 53

інше 18

Чи погоджували з Вами можливість 

відкриття ОП до початку її 

формування?

Чи володіли Ви на той час достатньою 

інформацією про необхідні кадрові ресурси 

для функціонування ОП?

477

67 32

ТАК НІ ІНШЕ

Погодження з гарантом 
започаткування освітньої програми

505

53 18

ТАК НІ ІНШЕ

Володіння гарантом досвітньою 
інформацією щодо кадрових 

ресурсів для освітньої програми 



так 432

ні 122

інше 22

освітні компоненти 472

програмні результати навчання 364

система вибірковості 263

можливості працевлаштування 196

Чи визначали Ви, які закордонні 

освітні програми варто вивчити при 

формуванні планованої ОП?

Якщо Ви брали до уваги закордонні освітні 

програми при формуванні планованої ОП, які 

елементи Вами були залучені?

Якщо ви брали до уваги українські 

освітні програми при формуванні 

планованої ОП, які елементи Вами 

були залучені?

432

122

22

ТАК НІ ІНШЕ

Участь гарантів у визначенні 
зарубіжних освітніх програм для 

вивчення досвіду.
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Елементи закордонних освітніх 
програм, до яких зверталися 

гаранти
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Елементи українських освітніх 
програм, використані гарантами при 

вивченні досвіду



фахові освітні компоненти 479

вибіркові освітні компоненти 390

практична підготовка 259

атестація 149

форми контролю 133

Цілей програми 83

Теоретичної складової 161

Практичної складової 325

Зауважень не виникло 133

інше 32

Які складові навчального плану 

вимагали Вашої найбільшої уваги?

Якщо на етапі формування виникли 

зауваження від роботодавців, то вони 

стосувалися
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Елементи навчального плану, які 
вимагали особливої уваги гаранта
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Основні зауваження від роботодавців

Цілей програми

Теоретичної складової

Практичної складової

Зауважень не виникло

інше


