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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про гаранта освiтньої програми у Відокремленому структурному 

підрозділі «Полтавський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» 

(далі - Коледж) враховує вимоги, що встановленi Законами України «Про освiту», «Про фахову 

передвищу освiту», постановами (розпорядженнями) Кабінету Міністрів України, Ліцензійними 

умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 30 грудня 2015 року №1187 (в редакції постанови Кабінету Мiнiстрiв України вiд 

24 березня 2021 року №365), наказами Міністерства освіти i науки України, Положенням про 

акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України вiд 01 липня 2021 року №749, Національною рамкою 

кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України вiд 23 листопада 2011 

року №1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України вiд 25 червня 2020 року №519), 

нормативно-правовими документами Державної служби якості освіти України, Положенням 

про Коледж, наказами директора Коледжу, іншими законодавчими актами, що встановлюють 

вимоги до освітньо-професійних програм відповідного ступеня фахової передвищої освіти в 

межах спеціальності та стандартiв фахової передвищої освіти.  

 

1.2. В Коледжі реалiзовуються процеси розроблення i затвердження освітньо-

професійних програм таким чином, щоб вони вiдповiдали визначеним для них цiлям. Отриманi 

в результатi навчання за освiтньо-професійною програмою кваліфікації здобувачiв фахової 

передвищої освiти мають вiдповiдати певному рiвню Національної рамки кваліфікацій. 

 

1.3. Метою реалізації цього Положення є вдосконалення органiзацiї розроблення, 

впровадження i реалiзацiї освітньо-професійних програм, удосконалення й розвиток системи 

внутрiшнього забезпечення якостi освiтньої дiяльностi та якостi фахової передвищої освiти в 

Коледжі.  

 

1.4. Це Положення визначає порядок призначення, статус, функцiї, права та обов'язки 

гаранта освiтньо-професійної програми зi спецiальностi.  

 

1.5. Вимоги цього Положення є обов'язковими для всіх структурних пiдроздiлiв 

Коледжу, що забезпечують освітню діяльність за освiтньо-професійною програмою.  

 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ 

 

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти - єдиний комплекс 

освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних 

заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів навчання, що дає право на 

отримання визначеної освітньої та професійної кваліфікації. 

Акредитація освітньо-професійної програми - оцінювання освітньо-професійної 

програми та освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти за цією програмою на 

предмет забезпечення та вдосконалення якості фахової передвищої освіти. 

Спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка. 

Стандарт фахової передвищої освіти - сукупність вимог до освітньо-професійних 

програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх освітньо-професійних програм у 

межах певної спеціальності. 

Якість фахової передвищої освіти - відповідність умов освітньої діяльності та 

результатів навчання вимогам законодавства та стандартам фахової передвищої освіти, 

професійним та(або) міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих 

сторін і суспільства, яка забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та 

зовнішнього забезпечення якості освіти. 

Якість освітньої діяльності - рівень органiзацiї освітнього процесу в закладi фахової 

передвищої освiти, що відповідає стандартам фахової передвищої освiти, забезпечує здобуття 

особами якісної фахової передвищої освіти та сприяє створенню нових знань.  



Лiцензування - процедура визнання спроможності Коледжу провадити освiтню 

дiяльнiсть за певною спеціальністю на певному рівні фахової передвищої освiти вiдповiдно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.  

Нацiональна рамка квалiфiкацiй (НРК) - системний та структурований за 

компетентностями опис квалiфiкацiйних рiвнiв освiти. Кожен рiвень - це завершений етап 

освiти, що характеризується рiвнем складностi освітньої програми, сукупнiстю компетентностей 

особистостi, якi визначенi, як правило, стандартом освiти та вiдповiдають певному рiвню.  

Компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, 

поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну та(або) подальшу навчальну діяльність; 

Стейкхолдери (вiд англ. stаkеhоldегs) освітньо-професійних програм - фiзичнi та(або) 

юридичні особи, зацiкавленi в реалізації конкретної освiтньо-професійної програми, тобто 

певною мiрою залежать вiд неї та(або) можуть впливати на її структуру, змiст та якiсть 

пiдготовки.   

Проектна група спеціальності - визначена наказом директора група педагогічних 

працівників, якi вiдповiдальнi за започаткування освiтньої дiяльностi за спеціальністю на рівні 

фахової передвищої освiти i вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, визначеним Лiцензiйними 

умовами.  

Проектна група повинна складатися з педагогiчних, якi працюють у закладi освiти за 

основним мiсцем роботи та мають квалiфiкацiю вiдповiдно до спецiальностi й не входять (не 

входили) до жодної проектної групи такого або іншого закладу фахової передвищої освiти в 

поточному семестрi (крiм проектної групи з цієї ж спецiальностi в даному закладi освіти).  

Група забезпечення спецiальностi - група педагогічних працівників для яких Коледж 

є основним мiсцем роботи i якi вiдповiдають за виконання освітньо-професійних програм за 

спеціальністю на рівні фахової передвищої освiти, особисто беруть участь в освiтньому процесi 

й вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, визначеним Лiцензiйними умовами провадження 

освiтньої дiяльностi.  

 

3. ПРИЗНАЧЕННЯ ГАРАНТА ОСАВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

 

3.1. Гарант освiтньо-професійної програми зi спецiальностi (далі - Гарант) - це 

педагогічний працiвник Коледжу, призначений наказом директора Коледжу для органiзацiї та 

координацiї дiяльностi щодо розроблення, реалiзацiї впровадження, монiторингу та перегляду 

освiтньо-професійної програми, а також для забезпечення i контролю якостi підготовки 

здобувачiв фахової передвищої освiти за спецiальнiстю в межах окремої освiтньо-професійної 

програми.  

Такий працiвник може бути Гарантом лише однієї освiтньо-професійної програми.  

До видання вiдповiдного наказу обов'язки Гаранта, як правило, покладаються на 

керiвника проектної групи, якщо вiн не є Гарантом iншої освiтньо-професійної програми. 

 

3.2. Гарантом може бути особа, яка вiдповiдає таким вимогам:  

- працює за основним мiсцем роботи в Коледжі на посадi педагогічного працiвника;  

- входить до групи забезпечення цiєї спецiальностi;  

- має стаж педагогiчної роботи не менш як 5 рокiв;  

- не є Гарантом iншої освiтньо-професійної програми .  

 

3.3. Пропозицiя щодо кандидатури Гаранта освiтньо-професійної програми певної 

спецiальностi рiвня фахової передвищої освiти вперше подається керiвником проектної групи з 

числа членiв групи забезпечення спецiальностi та вноситься на затвердження Педагогічної ради 

Коледжу за погодженням з його Дирекцією.  

 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  

ГАРАНТА ОСАВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

4.1. Гарант освiтньо-професійної програми є ідеологом із розроблення i реалiзацiї 

освiтньо-професійної програми, забезпечення й контролю якостi загальної та практичної 

пiдготовки здобувачiв фахової передвищої освiти.  



 

4.2. Завiдувач відділення, голова циклової комісії, Гарант освiтньо-професійної 

програми, педагогiчні працівники дотримуються Лiцензiйних умов пiд час започаткування та 

провадження освiтньої дiяльностi за вiдповiдною освiтньо-професійною програмою. 

 

4.3. Формування складу робочої групи з розроблення освiтньо-професійної програми 

покладається на Гаранта (керівник робочої групи), розглядається на засiданнi випускової 

циклової комісії, на якiй реалiзовується освiтньо-професійна програма. Гарант (керiвник робочої 

групи) входить до складу проектної групи (при вiдкриттi спецiальностi) та групи забезпечення 

спецiальностi (для дiючої спецiальностi) як штатний педагогiчний працiвник.  

 

4.4. Основними завданнями Гаранта освiтньо-професійної програми є:  

1) під час започаткування та розроблення освiтньо-професійної програми у взаємодiї з 

членами робочої групи та зацiкавленими учасниками освiтнього процесу: 

- координує роботу iз розроблення освiтньо-професійної програми, навчального плану 

та навчально-методичного забезпечення освiтнiх компонентiв програми;  

- визначає цiлi освiтньо-професійної програми, що узгоджуються з мiсiсю та стратегiєю 

Коледжу;  

- забезпечує вiдповiднiсть змiсту освiтньо-професійної програми стандарту фахової 

передвищої освiти спецiальностi, а у разi його вiдсутностi вiдповiднiсть програмних результатiв 

навчання дескрипторам Нацiональної рамки квалiфiкацiй для вiдповiдного квалiфiкацiйного 

ступеня;  

- забезпечує досягнення унiкальностi та iнновацiйностi, галузевих i регiональних 

особливостей змiсту освiтньо-професійної програми, що надає їй необхiднi конкурентнi 

переваги пiд час позицiонування на ринку освiтнiх послуг України та за кордоном.  

2) під час реалiзацiї освiтньо-професійної програми:  

- взаємодiє з вiдповiдними структурними пiдроздiлами Коледжу в напрямку 

забезпечення якостi освітньої дiяльностi за вiдповiдною освiтньо-професійною програмою;  

- забезпечує дiяльнiсть iз монiторингу та перiодичного перегляду освiтньо-професійної 

програми з урахуванням пропозицiй стейкхолдерiв, здобувачiв фахової передвищої освiти, 

представникiв студентського самоврядування, органів державної влади та громадськості, 

тенденцiй розвитку спецiальностi, ринку працi, галузевого i регiонального контексту, а також 

позитивного досвiду та реалiзацiї аналогiчних вiтчизняних та iноземних освiтньо-професійних 

програм;  

- здiйснює монiторинг кадрового забезпечення освiтньо-професійної програми, 

вiдповiднiсть педагогічних працiвникiв, якi задiянi в реалiзацiї освiтньо-професійної програми, 

квалiфiкацiйним вимогам, що необхiднi для викладання дисциплiн освiтньо-професійної 

програми, та розробляє вiдповiднi рекомендацiї, формує, пропозицiї та реалiзовує заходи з 

усунення виявлених недолiкiв;  

- своєчасно подає до Дирекцiї спільно із завiдувачем відділення актуальну iнформацiю 

про викладачiв, їх професiйну активність для внесення в ЄДЕБО;  

- подає на розгляд Педагогічної ради Коледжу проект освiтньо-професійної програми 

(змiни до неї) не пiзнiше нiж за мiсяць до її затвердження, з метою оприлюднення на 

офiцiйному веб-сайтi Коледжу для отримання пропозицiй зацiкавлених сторiн;  

- подає для оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Коледжу освiтньо-професійну 

програму, затверджену Педагогічною радою;  

- контролює данi щодо наявностi iнформацiйного і навчально-методичного забезпечення 

освiтньо-професійної програми на веб-сайтi Коледжу;  

- контролює та аналізує рiвень забезпеченостi освiтньо-професійної програми 

необхiдними iнформацiйними, матерiально-технiчними ресурсами, якi є необхiдними для 

викладання дисциплiн освiтньо-професійної програми та, за потреби, розробляє вiдповiднi 

рекомендації з усунення виявлених недолiкiв;  

- оцiнює якiсть навчально-методичних матеріалів разом з методичною радою Коледжу 

та завiдувачем відділення;  

- здiйснює монiторинг та координує дiяльнiсть з оновлення навчально-методичного 

забезпечення освiтнiх компонентiв освiтньо-професійної програми, змiсту та методiв 



викладання навчальних дисциплiн на основi найновiших досягнень i сучасних практик у 

вiдповiднiй галузi;  

- здiйснює загальне керiвництво змiстом освiтньо-професійної програми, забезпечує 

актуальнiсть варiативної компоненти вiдповiдно до пропозицiй стейкхолдерiв, потреб ринку 

працi, програм мiжнародної академiчної мобiльностi;  

- iнiцiює та органiзовує проведення круглих столiв, робочих нарад та iнших 

органiзацiйних заходiв iз стейкхолдерами, спрямованих на удосконалення освiтньо-професійної 

програми;  

- здiйснює заходи iз популяризацiї та дотримання академiчної доброчесностi серед 

викладачiв та здобувачiв фахової передвищої освiти, якi навчаються за вiдповiдною освiтньо-

професійною програмою;  

- спiльно з робочою групою здiйснює самоаналiз освiтньо-професійної програми з 

метою контролю якостi пiдготовки здобувачiв фахової передвищої освiти, за потреби iнiцiює 

перегляд та внесення змiн до освiтньо-професійної програми.  

3) під час акредитацiї освiтньо-професійної програми:  

- здiйснює загальне керiвництво пiдготовкою вiдомостей про самооцiнювання освiтньо-

професійної програми пiд час пiдготовки до акредитацiї;  

- надсилає до Державної служби якості освіти (далi - Державна служба) вiдомостi про 

самооцiнювання освiтньо-професійної програми та iншi матерiали акредитацiйної справи;  

- виконує функцiї контактної особи вiд Коледжу на перiод проведення акредитацiйної 

експертизи освiтньо-професійної програми;  

- при проведеннi акредитацiйної експертизи узгоджує програму вiзиту експертної 

групи;  

- надає для оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Коледжу вiдомостi про 

самооцiнювання освiтньо-професійної програми, програму вiзиту експертної групи, звiт 

експертiв за результатами акредитацiйної експертизи освiтньо-професійної програми, висновок 

галузевої експертної ради та рiшення Державної служби щодо акредитацiї освiтньо-професійної 

програми в термiни, визначенi Положенням про акредитацiю освiтньо-професійних програм, за 

якими здiйснюється пiдготовка здобувачiв фахової передвищої освiти та документи щодо 

акредитацiї освiтньо-професійної програми. 

 

5. ПРАВА ГАРАНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ   
 

5.1. Гарант має право:  

- спiвпрацювати зi структурними пiдроздiлами Коледжу, брати участь у засіданнях 

циклових комісій, методичної ради, Педагогічної ради Коледжу, зiбраннях студентського 

самоврядування та стейкхолдерiв, де обговорюються i вирiшуються питання започаткування, 

реалiзацiї, перегляду, монiторингу та удосконалення освiтньо-професійної програми;  

- вносити на розгляд відділень, циклових комісій, методичної ради, Педагогічної ради 

Коледжу пропозицiї щодо забезпечення ефективної реалiзацiї освiтньо-професійної програми;  

- спiвпрацювати із головою випускової циклової комісії, який бере участь у реалiзацiї 

освiтньо-професійної програми та вносити пропозицiї щодо кадрового та навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу;  

- спiвпрацювати зi стейкхолдерами, здобувачами фахової передвищої освiти, 

представниками громадськостi та активно залучати їх до процесу перегляду та удосконалення 

освiтньо-професійної програми;  

- вносити обгрунтованi пропозицiї щодо формування та змiни кадрового складу 

працiвникiв, якi забезпечують освiтнiй процес з дисциплiн загальної та професiйної пiдготовки 

навчального плану освiтньо-професійної програми;  

- рекомендувати голові випускової циклової комісії кандидатури педагогічних 

працівників для якiсного забезпечення освiтнього процесу та реалiзацiї освiтньо-професійної 

програми;  

- звертатися до керiвникiв структурних пiдроздiлiв Коледжу у випадках, коли голова 

випускової циклової комісії не враховує обгрунтованi пропозицiї Гаранта стосовно 

невiдповiдностi кадрового та(або) навчально-методичного забезпечення вiдповiдних освiтнiх 

компонентiв, з вимогою внесення необхiдних змiн;  



- надавати пропозицiї адмiнiстрацiї Коледжу щодо здійснення поліпшення кадрового, 

iнформацiйного, навчально-методичного та матерiально-технiчного забезпечення освiтньо-

професійної програми;  

- брати участь у роботi екзаменацiйних комiсiй як голови або члена комiсiї для 

проведення атестацiї здобувачiв фахової передвищої освiти, якi навчаються за вiдповiдною 

освiтньо-професійній програмі спецiальнiстю;  

- iнiцiювати збори викладачiв, задiяних у реалiзацiї освiтньо-професійної програми, з 

метою проведення роз'яснювальної роботи стосовно цiлей освiтньо-професійної програми, 

формування програмних результатiв навчання, структурно-логiчної послiдовностi освiтнiх 

компонентів, обговорення зауважень стейкхолдерiв;  

- здiйснювати контроль змiсту робочих програм навчальних дисциплiн та вносити 

пропозицiї щодо змiн з метою здобуття запланованих компетентностей, досягнення програмних 

результатiв навчання здобувачами фахової передвищої освiти;  

- бути поiнформованим про результати опитування учасникiв освiтнього процесу та 

зовнiшнiх стейкхолдерiв;  

- брати участь у визначеннi умов реалiзацiї освiтньо-професійної програми, розробленнi 

навчальних планiв, робочих навчальних планiв, програм практик та інших документiв щодо 

навчально-методичного забезпечення освiтньо-професійної програми;  

- вносити пропозицiї щодо затвердження, перегляду або оновлення освiтньо-

професійної програми i навчального плану для вiдповiдного ступеня фахової передвищої освiти 

та спецiальностi;  

- вносити на розгляд випускових циклових комісій, методичної ради, Педагогічної ради 

Коледжу пропозицiї щодо удосконалення ефективної реалiзацiї освiтньо-професійної програми; 

- розподiляти функцiональнi обов'язки мiж педагогiчними працiвниками в межах 

освiтньо-професійної програми пiд час пiдготовки вiдомостей самооцiнювання та проведення 

процедури акредитацiї, контролювати своєчаснiсть та якiсть їх виконання;  

- отримувати вiд будь-якого структурного пiдроздiлу iнформацiю про забезпечення 

реалiзацiї освiтньо-професійної програми в Коледжі та заповнення вiдомостей самооцiнювання 

освiтньо-професійної програми (звiту з освiтньо-професійної програми);  

- вносити пропозицiї щодо заохочення працiвникiв, якi задiянi у реалiзацiї вiдповiдної 

освiтньо-професійної програми.  

 

6. ОБОВ'ЯЗКИ ГАРАНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

6.1. Гарант зобов'язаний:  

1) нести вiдповiдальнiсть за якiсть реалiзацiї освiтньо-професійної програми;  

2) дотримуватися норм етичної поведiнки, академiчної доброчесностi та запобiгання 

виникненню конфлiктних ситуацiй на всiх етапах реалiзацiї освiтньо-професійної програми та 

здiйснювати заходи щодо забезпечення дотримання цих норм усiма учасниками освiтнього 

процесу; 

3) забезпечувати вiдповiднiсть освiтньо-професійної програми критерiям акредитацiї за 

процедурою Державної служби або мiжнародних акредитацiйних агентств;  

4) нести вiдповiдальнiсть за результати проведення акредитацiї освiтньо-професійної 

програми Державної служби або мiжнародним органом акредитацiї фахової передвищої освiти;  

5) розробляти, формувати та зберiгати документацiю освiтньо-професійної програми 

(опис освiтньо-професійної програми, протоколи круглих столiв, засiдань робочої групи, заяв 

на вибiр дисциплiн тощо);  

6) здiйснювати керiвництво розробленням стратегiї розвитку матерiально-технiчного та 

iнформацiйного забезпечення освiтньо-професійної програми;  

7) своєчасно та в повному обсязi виконувати всi покладенi на нього функцiональнi 

обов'язки;  

8) проявляти iнiцiативу в питаннях оновлення освiтньо-професійної програми;  

9) бути об'єктивним, неупередженим та незаангажованим у питаннях кадрового 

забезпечення освiтньо-професійної програми.  

 



7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Гарант освiтньо-професійної програми, завiдувачі відділень, педагогiчнi та інші 

працiвники обов'язані забезпечувати належну реалiзацiю освiтньої дiяльностi Коледжу за 

вiдповiдною освiтньо-професійною програмою.  

 

7.2. Гарант освiтньо-професійної програми, яка реалiзовується у відділенні взаємодіє із  

завідувачем відділення, який здiйснює керiвну й наглядору функцiю за дiяльнiстю проектних 

груп (груп забезпечення спецiальностi) із розроблення освiтньо-професійних програм i 

вiдповiдає за повну та якiсну їх реалiзацiю.  

 

7.3. Питання морального та матерiального заохочення Гаранта i членiв робочих груп 

освiтньо-професійної програми вирiшує директор Коледжу за поданням заступника директора з 

навчальної роботи наприкiнцi навчального року за результатами виконаної роботи.  

 

7.4. Дія цього Положення поширюється на всiх учасникiв освiтнього процесу Коледжу 

та оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Коледжу.  

 

7.5. Виконання обов'язкiв Гаранта освiтньо-професійної програми припиняється:  

1) за власним бажанням Гаранта;  

2) у разi закриття освiтньо-професійної програми;  

3) за неналежне виконання своїх обов'язкiв - за поданням заступника директора з 

навчальної роботи. 

Про припинення виконання обов'язкiв Гаранта освiтньо-професійної програми директор 

Коледжу видає відповідний наказ. 

 

7.6. Зміни та доповнення до цього Положення оформляються шляхом його викладення в 

новій редакції, яка затверджується Педагогічною радою Коледжу та вводиться в дію наказом 

директора Коледжу, а також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коледжу. 

 

7.7. Після введення в дію у встановленому порядку нової редакції Положення, попереднє 

Положення втрачає чинність. 

 


