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Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми 2020  
1 Освітня програма (ОП) має чітко сформульовані цілі, 

які відповідають місії та стратегії ДНМУ. 

     

2 Цілі освітньої програми та програмні результати 

навчання визначаються з урахуванням позицій та 

потреб галузі ОЗ. 

     

3 Цілі освітньої програми та програмні результати 

навчання визначаються з урахуванням тенденцій 

розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та 

регіонального контексту розвитку ОЗ. 

     

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми 2020 

1 Обсяг ОП та окремих освітніх компонентів  відповідає 

вимогам законодавства щодо навчального 

навантаження для другого рівня вищої освіти. 

     

2 Зміст ОП має чітку структуру; освітні компоненти, 

включені до ОП, становлять логічну взаємопов’язану 

систему та в сукупності дають можливість досягти 

заявлених цілей та програмних результатів навчання. 

     

3 Зміст ОП відповідає предметній області визначеної для 

неї спеціальності. 

     

4 Структура ОП передбачає можливість для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через 

індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти 

навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому 

законодавством. 

     

5 ОП та навчальний план передбачають практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти, яка дає можливість 

здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності 

     

6 ОП передбачає набуття здобувачами вищої освіти 

соціальних навичок (softskills), що відповідають 

заявленим цілям. 

     

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 2020 

1 Форми та методи навчання і викладання сприяють 

досягненню заявлених у освітній програмі цілей та 

програмних результатів навчання.  

     

2 Форми та методи навчання відповідають вимогам 

студентоцентрованого підходу та принципам 

академічної свободи. 

     

Критерій 6. Людські ресурси 

1 Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, 

задіяних до реалізації ОП, забезпечує досягнення 

визначених відповідною програмою цілей та 

програмних результатів навчання 

     

2 Процедури конкурсного добору викладачів є 

прозорими і дають можливість забезпечити потрібний 

рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації 

освітньої програми 

     

3 ДНМУ залучає роботодавців до організації та 

реалізації освітнього процесу на ОП 

     

4 ДНМУ сприяє професійному розвитку викладачів 

через варіативні програми підвищення кваліфікації 

НПП. 

     



5 ДНМУ стимулює розвиток викладацької майстерності.      

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

1 Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, 

інша інфраструктура, обладнання тощо) гарантують 

досягнення визначених освітньою програмою цілей та 

програмних результатів навчання. 

     

2 Підготовлене викладачами навчально-методичне 

забезпечення ОП гарантує досягнення визначених ОП 

цілей та програмних результатів навчання. 

     

3 Деканат ФІПО забезпечує освітню, організаційну, 

інформаційну, консультативну та соціальну підтримку 

здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою 

програмою 

     

4 Випускова кафедра забезпечує освітню, організаційну, 

інформаційну, консультативну підтримку здобувачів 

вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою 

     

 
 


