Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 13 листопада 2015 р.

м. Суми

№ 1022-І

Про створення
Робочих проектних груп
з розроблення та
супроводження
освітніх програм

З метою подальшого вдосконалення організаційних механізмів розроблення,
впровадження та супроводження освітніх програм та навчальних планів, розвитку
системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
в університеті, враховуючі досвід європейських вишів у частині створення
організаційної структури означеної системи, та на виконання вимог Закону України
«Про вищу освіту»
НАКАЗУЮ:
1. Розроблення, впровадження та супроводження освітніх програм та навчальних
планів здійснювати відповідними робочими проектними групами (далі - Робочі
проектні групи з розроблення та супроводження освітніх програм, РПГ).
2. Встановити, що вищезазначені групи є учасниками системи внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету на рівні
кафедр, формуються окремо за кожною спеціальністю (спеціалізацією) на період
проведення процедур зовнішнього оцінювання освітніх програм (акредитація,
ліцензування) або самооцінювання або інших процедур, які потребують розроблення
або перегляду освітніх програм.
3. Визначити, що Робочі проектні групи з розроблення та супроводження
освітніх програм виконують такі функції:
•

оцінюють актуальність освітньої програми на основі пропозицій Експертних
рад роботодавців;
•

формують профіль програми (цілі програми, характеристика програми,
програмні результати навчання, перелік загальних та фахових компетентностей з
врахуванням рекомендацій Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти університету (далі - Рада з якості університету) в частині загальних
компетентностей, Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти відповідного інституту (факультету) в частині компетентностей, які визначають
фундаментальну підготовку здобувачів вищої освіти, тощо);

•
розроблюють навчальні плани та інші нормативні документи, що організаційно
супроводжують процес підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною освітньою
програмою з врахуванням рекомендацій навчально-методичного відділу змісту освіти
(далі – НМВ) щодо їх структури;
•

здійснюють аналіз забезпечення освітньої програми необхідними
інформаційними (фонди навчально-методичної та іншої літератури, у тому числі
електронні ресурси) та матеріально-технічними ресурсами (аудиторний фонд,
лабораторії, комп'ютерна база, обладнання, технічні засоби навчання тощо);
•
здійснюють аналіз кадрового забезпечення освітньої програми, у тому числі
через наявність підтвердження кваліфікації, фахового та наукового рівня науковопедагогічних і педагогічних працівників;
•

надають рекомендації Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти відповідного інституту (факультету) щодо вдосконалення існуючих
освітніх програм;
•

спільно з Відділом ліцензування, акредитації та статистики (далі – ВЛАС)
супроводжують процедури зовнішнього оцінювання освітніх програм (акредитація,
ліцензування), які здійснюються Національним агентством з забезпечення якості вищої
освіти, вітчизняними та міжнародними незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти;
•

спільно з адміністратором Єдиної державної електронної бази з питань освіти
(далі - ЄДЕБО) від СумДУ та начальником НМВ забезпечують внесення освітніх
програм та навчальних планів до ЄДЕБО.
4. Визначити такі принципи формування складу та діяльності Робочих проектних
груп:
•
робочі проектні групи формуються випусковими кафедрами з числа
висококваліфікованих науково-педагогічних працівників випускових кафедр та
організаційно підпорядковуються завідувачам кафедрами;
•
до складу групи можуть бути залучені науково-педагогічні працівники інших
кафедр університету за погодженням із завідувачами відповідних кафедр;
•
керівником групи може призначатися науково-педагогічний працівник (у тому
числі і завідувач кафедрою), який має науковий ступінь та (або) вчене звання за
відповідною або спорідненою до освітньої програми спеціальністю;
•
склад кожної проектної групи затверджується розпорядженням директора
інституту (деканом факультету) за поданням завідувача випускової кафедри;
•
керівники груп затверджуються наказом ректора за поданням директора
інституту (декана факультету) за погодженням з головою Ради з якості університету.
•

координацію діяльності Робочих проектних груп здійснюють в частині:

− розроблення, впровадження та супроводження освітніх програм та навчальних
планів – начальник НМВ;

− супроводження процедур зовнішнього оцінювання освітніх програм –
начальник ВЛАС;

− внесення освітніх програм та навчальних планів до ЄДЕБО – адміністратор
ЄДЕБО від СумДУ.
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5. Директорам інститутів, деканам факультетів та завідувачам випускових кафедр
в термін до 01.02.2016 р. у порядку, встановленому п. 4 цього наказу, сформувати
Робочі проектні групи зі спеціальностей (спеціалізацій), які в 2016 році згідно з наказом
по університету від 15.07.2015 р. № 663-1 «Про основні завдання з акредитації,
ліцензування та атестації освітніх програм на 2015/2016 навчальний рік», підлягають
акредитації або ліцензуванню, та з інших спеціальностей (спеціалізацій) для випадків,
передбачених п. 2 цього наказу.
6. Начальнику загального відділу довести наказ в електронному вигляді до відома
директорів інститутів (деканів факультетів), завідувачам випускових кафедр,
керівнику БЗЯВО, адміністратору ЄДЕБО від СумДУ та начальникам НМВ та ВЛАС.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Ректор

А. В. Васильєв

НАКАЗ ВНОСИТЬ:
Начальник організаційно-методичного
управління

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор

__________________В.Б. Юскаєв

_______________ В.Д. Карпуша
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