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Критерії акредитації
освітньої програми

Компетентності і 
результати: як 

визначати

Що маємо
переробити у 

робочих
програмах

Що таке soft skills, 

що маємо врахувати



СТАНДАРТИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ТА КРИТЕРІЇ 
АКРЕДИТАЦІЇ 



Стандарт освітньої діяльності - це 
сукупність мінімальних вимог до 

кадрового, навчально-методичного, 
матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення освітнього 
процесу ВЗО.

Стандарти вищої освіти -
сукупність вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності 
ВНЗ за кожним рівнем вищої освіти 

у межах кожної спеціальності.

Закон про вищу освіту України



визначає такі вимоги до 
освітньої програми: 

обсяг кредитів ЄКТС, 
необхідний для 

здобуття відповідного 
ступеня вищої освіти;

перелік 
компетентностей 

випускника;

нормативний зміст 
підготовки здобувачів 

вищої освіти, 
сформульований у 

термінах результатів 
навчання;

форми атестації 
здобувачів вищої 

освіти;

вимоги до наявності 
системи внутрішнього 

забезпечення якості 
вищої освіти;

вимоги професійних 
стандартів (у разі їх 

наявності).

Стандарт вищої освіти: освітня програми
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СУЧАСНА ПАРАДИГМА ВИЩОЇ ОСВІТИ:

Студентоцентроване

навчання

(student-centered 
education)

Навчання, 
орієнтоване на вихід

(output-oriented 
study programme)

Компетентнісний
підхід

в побудові та
реалізації навчальних

програм
(competence-based 

approach)

Навчання, 
орієнтоване на
результати

(result-based 
education)



Критерії оцінювання якості освітньої програми

Критерій 1.

Проектування та цілі
освітньої програми

Критерій 2. 

Структура та зміст
освітньої програми

Критерій 3. 

Доступ до освітньої
програми та визнання
результатів навчання

Критерій 4. 

Навчання і викладання
за освітньою
програмою

Критерій 5. 

Контрольні заходи, 
оцінювання здобувачів

вищої освіти та
академічна

доброчесність

Критерій 6. 

Людські ресурси

Критерій 7. 

Освітнє середовище та
матеріальні ресурси

Критерій 8. 

Внутрішнє
забезпечення якості
освітньої програми

Критерій 9. 

Прозорість та
публічність

Критерій 10. 

Навчання через
дослідження



Можливі результати і наслідки акредитації : A B E F

Рішення про акредитацію освітньої програми ухвалюється за умов, якщо
освітня програма відповідає всім критеріям за рівнями «A» або «B».

Якщо відповідність за рівнем «A» встановлено щодо п’яти і більше критеріїв, 
рішення про акредитацію освітньої програми ухвалюється з визначенням «зразкова».

Рішення про умовну (відкладену) акредитацію ухвалюється, якщо встановлено
відповідність за рівнем «Е» щодо одного або двох критеріїв і за жодним із

критеріїв не встановлено відповідності за рівнем «F».

Рішення про відмову в акредитації ухвалюється, якщо принаймні за одним 
критерієм встановлено відповідність за рівнем «F» або встановлено відповідність за 

рівнем «E» щодо трьох і більше критеріїв.



ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕНИХ ПОКАЗНИКІВ : A B E F

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній

програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам

студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація

щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в

межах окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб).

3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації

освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої

програми.

4. Науково-педагогічні працівники оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і

сучасних практик у відповідній галузі.

5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності

закладу вищої освіти.



Компетентності : визначення 

динамічне поєднання знань, розуміння, навичок, 
умінь та здатностей

розвиток компетентностей є метою освітніх програм; 

компетентності формуються в різних навчальних дисциплінах і оцінюються на різних етапах

Знань

і умінь
Ставлень

Цінностей, 
емоцій

Поведінкових
компонентів

Компетентність  

побудована на поєднанні:
Все, що мобілізує для активної дії

A B E F



Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ВК 1 ВК 2 ВК3

ЗК1

ЗК 2

ЗК 3

ФК1

ФК2

ФК 3

………



Освітня програма «Публічне управління та адміністрування у галузі 

охорони здоров’я»
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• Здатність до подальшого навчання,
яке значною
мірою є автономним та самостійним;
до безперервного професійного
розвитку лікаря і менеджера (ЗК-1).
• Здатність адаптуватися до змінних
умов управлінської діяльності,
генерувати нові ідеї й нестандартні
підходи до їх реалізації, розробляти та
управляти проектами у складних і
непередбачуваних умовах (ЗК-2).
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• Здатність організовувати діяльність органів
публічного управління та закладів охорони
здоров’я різних форм власності на різних
стадіях розвитку та у кризових ситуаціях (ФК -
1).
• Здатність працювати в нормативно-
правовому полі законодавства України,

надавати експертну оцінку нормативно-
правовим актам на різних рівнях публічного
управління та адміністрування, самостійно
готувати професійні тексти (аналітичні довідки,
угоди, контракти) і здійснювати нормативно-
правові процедури (ФК -2).



Робоча програма з дисципліни

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою навчальної дисципліни “Методологія та методика наукових досліджень” є формування у здобувачів вищої 
освіти здатності проводити наукове дослідження з публічного управління та адміністрування в галузі охорони здоров’я та 
презентувати його результати, демонструючи сформовані компетентності.   

• 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є : 

Формування загальних і професійних компетентностей у здобувача ступеню магістра, що свідчать про його 
здатність проводити наукове дослідження з публічного управління та адміністрування;

досягнення програмних результатів, за якими оцінюють рівень успішність оволодіння змістом компоненту 
освітньої програми;

розширення гнучких навичок у випускника освітньої програми (комунікації, розв’язання проблеми, критичного 
мислення, відповідальності за якість дослідження і представлені результати).



Робоча програма з дисципліни

Результати навчання за дисципліною згідно з вимогами освітньо-професійної програми

• Набуті здатності :

до безперервного навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним;

використовувати сучасні інформаційні ресурси та технології у підготовці та презентації результатів дослідження;

надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам для різних рівнів публічного управління та адміністрування;

вести дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування з використанням різних джерел
інформації, даючи критичну оцінку для своїх висновків у формі наукового тексту (статті, тез, кваліфікаційної роботи).



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

❑ На очікуваних досягненнях студента;

❑ На тому, що повинен би продемонструвати (знає, розуміє, здатен зробити) 

студент/здобувач освіти після завершення навчання.

Сфокусовані

Сукупність знань, умінь, навичок, 

інших

компетентностей, набутих

особою в процесі навчання за 

певною

освітньо-професійною, які можна

ідентифікувати, кількісно

оцінити та виміряти.

компетентності (знання, 

розуміння, уміння, цінності, інші

особисті якості), які набуває

та/або здатна

продемонструвати особа після

завершення навчання.

Національна рамка 

кваліфікацій України



V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання

Результати навчання Шифр 

результату 

навчання

Знання сучасних підходів до публічного управління та адміністрування, концепції, теорії

управління людськими ресурсами для розв’язання професійних задач, підвищення

ефективності управлінської праці.

РН 1

Знання теоретичних та прикладних засад публічної політики, фінансів, медичного права,

основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами у сфері охорони

здоров’я.

РН 2

Знання ділової української мови для вільного спілкування і ведення діловодства у межах

посадових обов’язків.

РН3

Знання іноземної мови на рівні В2 (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з

мовної освіти).

РН4

Знання законодавства України про охорону здоров’я, нормативно-правових актів, що

регулюють сферу публічного управління та адміністрування, нормативних документів, які

регламентують професійну діяльність керівника закладу охорони здоров’я

РН5

Уміння …..



Освітня програма «Публічне управління та адміністрування 
у галузі охорони здоров’я»

Програмні результати навчання (15-20)

Знання та 

розуміння

• сучасних підходів до публічного управління та адміністрування, концепції, теорії управління людськими

ресурсами для розв’язання професійних задач, підвищення ефективності управлінської праці (ПРН-1).

• теоретичних та прикладних засад публічної політики, фінансів, медичного права, основ та технологій

прийняття управлінських рішень, управління ресурсами у сфері охорони здоров’я (ПРН-2).
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• Вміти визначати та характеризувати основні історичні етапи розвитку державного управління в Україні, аналізувати позитивні

тенденції, проблеми, зокрема у період масштабної пандемії та подолання її негативних наслідків, перспективи виходу із кризових

ситуацій (ПРН-7).

• Уміти аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров’я в Україні, механізми діяльності функціональної

підсистеми медичного захисту населення; визначати проблеми і оцінювати переваги у період динамічного розвитку, можливі

загрози на різних рівнях управління у період надзвичайної ситуації (ПРН-8).
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• Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здійснювати етично виправдану професійну поведінку в різних ситуаціях

управлінської діяльності (ситуаціях ризику, надзвичайного стану, конфлікту, морального вибору) (ПРН-16).

• Здатність здійснювати ефективну комунікацію з різними суб'єктами комунікативного простору на засадах соціальної

відповідальності та управлінської деонтології (ПРН-17).

• Здатність організовувати діяльність закладу охорони здоров”я у надзвичайних ситуаціях (у режиму надзвичайного стану),

розробляти та реалізовувати заходи щодо підтримання готовності усіх підпорядкованих ланок до операціональних дій за

призначенням (ПРН – 18).



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

ОК 1 ОК 1 ВК 1 ВК2

ПР 1

ПР2

ПР 3



МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) 
ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
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Приклад : як працювати з матрицею для робочої 
програми

ПР 1. Знання теоретичних та 
прикладних засад публічної політики, 
фінансів, медичного права, основ та 
технологій прийняття управлінських 

рішень, управління ресурсами у сфері 
охорони здоров’я. 

ПР 14. На основі принципів системного 
аналізу та комплексного підходу уміти
готувати документи, розробляти бізнес-

плани щодо розвитку публічного 
урядування та адміністрування 

закладами охорони здоров’я



Приклад

Результати навчання за дисципліною згідно з вимогами освітньо-професійної програми

Здобувачі повинні  Знати та розуміти:

• ділову українську мову для підготовки наукового тексту та презентації результатів наукового

дослідження;

• напрями наукових досліджень у галузі публічного управління та адміністрування;

• термінологічний апарат навчальної дисципліни: академічна доброчесність, академічне письмо,

методологія наукового дослідження, рівні методології, компоненти наукового дослідження,

методи дослідження, форми презентації результатів дослідження; фахові видання;

Уміти :

• презентувати для широкого загалу результати наукового дослідження та практичної діяльності

закладу охорони здоров'я;

• використовувати методологію наукового дослідження з публічного управління та адміністрування

у сфері охорони здоров’я;



ЯК ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ РЕЗУЛЬТАТИ

Структура 

Компоненти

Компетентності

(таблиця)

Результати

(таблиця) 

Освітня 
програма

Компетентності

з ОП

Результати 

з ОП для 
дисципліни

Зміст 

(контент 
дисципліни)

Дисципліна
Визначити 
результати 

за всіма 
модулями

Порівняти з 
програмними 
результатами 

Дисципліна

Результати за
модулями

Об’єкти для
контролю – це

визначені
результати

Тематичний 
модуль

По завершенні вивчення дисципліни здобувач буде
здатен:

Дієслово дії -- об’єкт дієслова, а далі – фраза, яка формує контекст

NB!!!  Результати дисципліни співвідносяться із загальними результатами освітньої
програми



Soft skills Must have сучасного професіонала



Освітня програма : формуємо м’які навички

КОМПЕТЕНТНОСТІ

• Здатність працювати у команді, налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, виявляючи  навичками 
публічного мовлення (ЗК-5).

• Здатність управляти різнобічною комунікацією, до самоаналізу та коригування управлінської діяльності, 
ефективного самоменеджменту, саморозвитку (ЗК-6).

• Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної реакції на зауваження (ЗК -7). 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здійснювати етично

виправдану професійну поведінку в різних ситуаціях управлінської діяльності

(ситуаціях ризику, конфлікту, морального вибору)

РН16

Здатність здійснювати ефективну комунікацію на засадах соціальної 

відповідальності

РН17

Результати навчання



Таблиця 3. 

Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, 
методів навчання та оцінювання

Методи навчання

Словесні (тематичні лекції, бесіди, пояснення, коментування,  розповіді-описи, робота з 
нормативними документами,  пояснення, коментування)

Наочні методи (ілюстрації, демонстрації)

Проблемного викладу матеріалу

Практичні (ситуаційного моделювання, розробка бізнес-планів, робота з інформаційними ресурсами 
для аналізу даних, складання таблиць )

Комунікативні (дискусії, бесіди, обмін думками)

Методи економічного аналізу

Моделювання 

Розв’язання практичних завдань з коментуваннями, розробка документів 



ЩО маємо враховувати при виборі методів?
Чому маємо обрати такі методи ?

ДЗПН 5 Інституціональне забезпечення публічної влади

ПРН1 Знання сучасних підходів до публічного управління

та адміністрування, концепцій, теорії управління….

ПРН 2 Знання теоретичних та прикладних засад публічної

політики,

ПРН 5 Знання законодавства

ПРН 10 Уміти творчо застосовувати фінансово-економічні

і юридичні знання в управлінській діяльності керівника

закладу охорони здоров’я на творчому рівні, виявляючи

наполегливість у досягненні мети, відповідальність за

розвиток колективу

ПРН 16. Здатність діяти на основі етичних міркувань

(мотивів), здійснювати етично виправдану професійну

поведінку в різних ситуаціях управлінської діяльності

(ситуаціях ризику, конфлікту, морального вибору)

Словесні методи (тематичні і проблемні 
лекції, пояснення, робота з нормативними 

документами)

Наочні методи (ілюстрації, 
демонстрації)

Ситуаційного моделювання

Розв’язання практичних завдань

Комунікативні

(дискусії, бесіди, обмін думками)



Як визначаємо у робочій програмі 

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ 

Основні види навчальних занять: лекція (лекція-дискусія, проблемна

лекція, лекція-конференція, мультимедійна лекція); практичне, семінарське

заняття (семінар-колоквіум, семінар-конференція, семінар-практикум);

консультація перед іспитом.

Основні методи навчання: тематична бесіда, колоквіум, проєктування,

моделювання, рецензування, тестування…… ПОВНА

ВІДПОВІДНІСТЬ ТАБЛИЦІ



Методичні вказівки до …….      

Самостійної роботи …….

Практичних занять 

Семінарсько-практичних занять 

Виконання проєктів

Підготовки до колоквіуму 



СИЛАБУС : методична основа організації навчання з дисицпліни

Титул

•Опис навчальної дисципліни. Вказується назва і код дисципліни, її характеристика; кількість

кредитів, модулів та змістових модулів, загальна кількість год. вивчення дисципліни (ці дані беруться із

навчального плану спеціальності); рік, курс та семестр вивчення; галузь знань, шифр та назва

спеціальності; кафедра, за якою закріплена дисципліна;

•Мета вивчення дисципліни. Завдання : перелік знань, умінь, навичок, задтностей;

•Календарно-тематичний план. Складається у вигляді таблиці з зазначенням теми заняття, форми

роботи, строків виконання проміжних завдань та модульного контролю.

•Література для вивчення дисципліни.

•Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, СР та бали

підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків; користування мобільним телефоном,

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; списування та плагіат; несвоєчасне

виконання поставленого завдання і т. ін.

•Вимоги викладача. Кожен викладач ставить студентам систему вимог та правил поведінки студентів

на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт. Все це

гарантує високу ефективність навчального процесу і є обов’язковою для студентів.

•Питання до заліку чи екзамену.



ЯК ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ РЕЗУЛЬТАТИ

Структура 

Компоненти

Компетентності

(таблиця)

Результати

(таблиця) 

Освітня 
програма

Компетентності

з ОП

Результати 

з ОП для 
дисципліни

Зміст 

(контент 
дисципліни)

Дисципліна
Визначити 
результати 

за всіма 
модулями

Порівняти з 
програмними 
результатами 

Дисципліна

Результати за
модулями

Об’єкти для
контролю – це

визначені
результати

Тематичний 
модуль

По завершенні вивчення дисципліни здобувач буде
здатен:

Дієслово дії -- об’єкт дієслова, а далі – фраза, яка формує контекст

NB!!!  Результати дисципліни співвідносяться із загальними результатами освітньої
програми



Таксономія Блума

Бенджамін Блум –психолог (Пенсильванський

університет, Чикагський університет)



Формулювання результатів навчання : когнітивна 

(пізнавальна) сфера

Здатність запам'ятати або відтворити
факти (терміни, конкретні факти, методи і
процедури, основні поняття, правила і
принципи тощо ) без необхідності їх

розуміння.

• Знання (knowledge). 

Здатність розуміти та інтерпретувати
вивчене. Це означає уміння пояснити
факти, правила, принципи; перетворити
словесний матеріал на.., ; прогнозувати
майбутні наслідки на основі отриманих

знань.

• Розуміння ( Comprehension).

Здатність використати вивчений матеріал у нових ситуаціях, 
наприклад, застосувати ідеї та концепції для розв'язання

конкретних задач.

• Застосування( Application).



Формулювання результатів навчання : когнітивна 

(пізнавальна) сфера

Здатність

розбивати інформацію на компоненти, 
розуміти їхні взаємозв'язки та
організаційну структуру, бачити

помилки й огрiхи в логiцi міркувань, 
різницю між фактами і наслідками, 

оцінювати значимість даних.

•Аналiз (Analysis).  

Здатність

поєднати частини разом, щоб
одержати цiле з новою
системною властивістю.

•Синтез (Synthesis).

Здатність

оцінювати важливість матеріалу
для конкретної цілі.

•Оцінювання

( Evaluation)





Основні дієслова

свідчать про засвоєння знань студентами

Назвати, впорядкувати, зібрати, 

визначити, описати, знайти, 

перевірити, продублювати, помітити, 

скласти список, повторити, 

відтворити, показати, сказати, 

встановити зв’язок тощо



Основні дієслова
формулювання результатів навчання, що стосуються

розуміння

▪Класифікувати, асоціювати з, змінити, пояснити, 

перетворити, побудувати, описати, обговорити, 

виділити, оцінити, пояснити, виразити, розширити, 

ідентифікувати, ілюструвати, інтерпретувати, 

зробити висновок, пояснити різницю між, 

розпізнати, передбачити, доповісти, вибрати, 

переглянути, знайти рішення



Основні дієслова
формулювання результатів навчання, що 

стосуються застосування знань

▪Застосувати, змінити, обчислити, 

оцінити, вибрати, продемонструвати,

розробити, виявити,завершити, знайти,

ілюструвати, модифікувати,

організувати,передбачити, підготувати,

віднести до, планувати, вибрати,

показати, перетворити,використати,

окреслити



Основні дієслова
формулювання результатів навчання

щодо здатності до аналізу знань

▪Упорядкувати, аналізувати, розділити на 
складові, обчислити, розділити на категорії, 

порівняти, класифікувати, поєднати, 
протиставити, критикувати,дискутувати, 

визначити, зробити висновок, вивести, виділити, 
розділити, оцінити, випробувати, 

експериментувати, ілюструвати, дослідити, 
співвіднести, тестувати тощо



Основні дієслова
При формулювання результатів навчання що

стосуються синтезу

▪Аргументувати, упорядкувати, поєднати,

класифікувати, зібрати, спроектувати,

розробити, пояснити, встановити,

формулювати, узагальнити, інтегрувати, 

модифікувати, організовувати, планувати,

запропонувати, реконструювати,

установити зв'язок із, підсумувати тощо



Основні дієслова
характеризують здатність особи до 

оцінювання знань

▪Оцінити, встановити, аргументувати,

вибрати, поєднати, порівняти, зробити

висновок,зіставити, критикувати,

захищати, пояснити, рейтингу вати,

розбудити, виміряти, передбачити,

рекомендувати, співвіднести до,

узагальнити, ухвалити тощо
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Характеристика програми

а

Мета освітньої програми

Забезпечити поглиблену підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних ідентифікувати і 

розв’язувати складні нестандартні завдання і проблеми у сфері управління охороною здоров’я, ефективно реалізовувати 

професійні функції у ситуаціях невизначеності соціально-економічного середовища, здійснювати адміністрування у 

кризових умовах діяльності закладів охорони здоров’я; сформувати відповідні компетентності для  безперервного 

професійного розвитку управлінця та лікаря. 

Предметна 

область, 

Галузь знань, 

напрям

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

Предметна область: публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я.

Об’єкти вивчення та/або діяльності: принципи і закономірності функціонування системи управління сферою охорони здоров’я

на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях, медичними закладами державної\ приватної власності та різного рівня

підпорядкування відповідно до покладених на них функцій і повноважень у кризових і ситуаціях невизначеності.

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування; механізми управління

на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; адміністрування у сфері охорони здоров’я для забезпечення

стабільного розвитку, ефективного подолання кризових ситуацій і наслідків.

Співвідношення годин: дисципліни нормативної компоненти спеціальності «Публічне управління та

адміністрування у сфері охорони здоров’я» 45 кред. (50%); вибіркові дисципліни – 24 кред. (26%); виробничі

практики, кваліфікаційна робота – 21 кред. (14%)

Методи, засоби і технології: наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки

інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування сферою охорони

здоров’я (eHealth).



Характеристика програми

3 Фокус програми та

спеціалізації
Акцент на публічному управлінні та адмініструванні у сфері охорони здоров’я на регіональному та місцевому

рівнях в умовах трансформаційних змін і кризових ситуацій для забезпечення якості медичних послуг.

4 Особливості програми Програма призначена для здобувачів, що мають певний досвід професійної \ управлінської діяльності, прагнуть до

саморозвитку і самовдосконалення компетентностей, які необхідні у період змін у галузі охорони здоров’я; формує

психологічну готовність до виконання професійних завдань і функцій в умовах кризових ситуацій (у т.ч. у період

пандемії).

Прикладна спрямованість на управління та адміністрування із застосуванням сучасних технологій (зокрема eHealth) і

методів, спрямованих на ефективну діяльність медичних закладів на ринку медичних послуг, а також у непередбачуваних

ситуаціях.



ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА 
ПОСЛІДОВНІСТЬ 

Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки

ОК1 НДЗП 1 Історія публічного управління 3 Екзамен 1

ОК2 НДЗП 2 Медична статистика 3 Залік 1

ОК3 НДЗП 3 Методологія та методика наукових досліджень 3 Залік 2

ОК4 НДЗП 4 Публічна комунікація і ділова мова у публічному управлінні 3 Залік 1

ОК5 НДЗП 5 Право в публічному управлінні 3 Екзамен 1

ОК6 НДЗП 6 Психологія управління 3 Екзамен 2

ОК7 НДЗП 7 Іноземна мова в публічному управлінні та адмініструванні 3 Диф.

залік

1

Цикл професійної підготовки
ОК8 НДПП 1 Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я 6 Екзамен 1

ОК9 НДПП 2 Економічна політика і фінансовий менеджмент в публічному управлінні 3 іспит 1

ОК10 НДПП 3 Управління інформаційними системами у сфері охорони здоров’я 3 Залік 2

ОК11 НДПП 4 Управління людськими ресурсами і комунікаціями у сфері охорони здоров’я 3 Екзамен 2

ОК12 НДПП 5 Державна політика і державне регулювання сферою охорони здоров’я 3 Залік 1

ОК13 НДПП 6 Теорія і практика медичного страхування 3 Залік 1

ОК14 НДПП 7 Регіональне управління сферою охорони здоров’я 3 Екзамен 2

ОК15 НДПП 8 Виробничі практики 11 Диф.

залік

2, 3

ОК16 НДПП 9 Кваліфікаційна робота зі спеціальності 10 іспит 3

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 66 кредитів \ 73 

%



Варіативний компонент  ОП

Вибірковий блок 1 (загальної підготовки
ВК

1.1

ВДЗП 1 Здоров’я у сучасному науковому та політичному дискурсі \ Сучасні здоров’язбережувальні

технології \ Психічне здоров”я особистості у кризовому суспільстві

3 Залік 2

ВК

1.2

ВДЗП 2 Інституціональне забезпечення публічної влади\ Державна політика в соціогуманітарній сфері\ Інформаційне забезпечення

публічного адміністрування у сфері охорони здоров’я

3 Залік 2

ВК 1.3 ВДЗП 3 Психологія ділового спілкування\ Управління конфліктами у процесах публічної політики \ Психологія

лідерства

3 Залік 3

Вибірковий блок 2 (професійної підготовки): вибір із переліку дисциплін за модулями

ВК

2.1

ВДПП 1 Ситуаційний менеджмент у сфері охорони здоров’я / Самоменеджмент керівника закладу ОЗ \ Лідерство в охороні здоров’я 3 Залік 3

ВК

2.2

ВДПП 2 Управління сферою охорони здоров’я у надзвичайних ситуаціях \ Медичний захист населення і територій від надзвичайних ситуацій\ Антикризове управління розвитком

сфери охорони здоров'я

3 Залік 2

ВК

2.3

ВДПП 3 Розробка і прийняття рішень у публічному управлінні \Управління проєктами з використанням сучасних ІКТ \ Упровадження електронного урядування у сфері охорони

здоров’я

3 Залік 3

ВК

2.4

ВДПП 4 Сучасні моделі управління якістю медичної допомоги/ Результативність і ефективність публічного управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я \ Аудит і

оцінювання управлінської діяльності

3 Залік 3

ВК

2.5.

ВДПП 5 Стратегічне управління у сфері охорони здоров’я / Інновації у публічному управлінні сферою охорони здоров’я / Управління змінами у сфері охорони здоров’я 3 Залік 3

Загальний обсяг вибіркових компонент 24 кредити \ 27%

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 кредитів



Структурно-логічна схема ОП

1 семестр 2 семестр 3 семестр

Код дисциплін Кредити\ форма 

контролю

Код дисциплін Кредити\ форма 

контролю

Код дисциплін Кредити\ форма 

контролю

ОК 1 3 Екзамен ОК  3. 3 залік ВК 1.3 3 залік
ОК 2 3  залік ОК 6 3 Екзамен ВК 2.1 3 залік
ОК 4 3  залік ОК  11. 3 Екзамен ВК 2.3 3 залік
ОК 5 3 Екзамен ОК  12. 3 залік ВК 2.4 3 залік
ОК 7 3 д\залік ОК  14. 3 Екзамен ВК 2.5 3 залік
ОК 8. 6 Екзамен ВК 1.1 3 залік ОК 16 6 д\залік
ОК 9. 3 Екзамен ВК  1.2 3 залік ОК 17 10 \ захист
ОК 12 3 Екзамен ВК 1.3 3 залік
ОК 13 3  залік ОК 15 5 д\залік

Усього: 

компонентів\

кредитів

9\ 30 Усього: 

компонентів\

кредитів

9 \ 29 Усього: 

компонентів\

кредитів

7 \ 31



ЗМІСТ :   

ОСВІТИ,   НАВЧАННЯ, НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ

Зміст навчання – це система 
навчальної інформації

навчальний контент – це форма передання інформації, 
культурної та історичної спадщини, обміну життєвим
досвідом і знанням

Зміст освіти являє собою певну систему знань (інтегрованих, 
міждисциплінарних), у процесі оволодіння якими створюються
умови для формування компетентностей, розвитку в особистості
ціннісних орієнтацій та вмінь, необхідних для життєдіяльності в
сучасному співтоваристві, для реалізації професійних функцій і
завдань



Зміст освіти

досвід
пізнавальної
діяльності, 

зафіксованого у
формі її

результатів —
знань

досвід різних
способів

діяльності —

у формі умінь
діяти за зразком

досвід творчої
діяльності — у
формі умінь
приймати

нестандартні
рішення в
проблемних
ситуаціях

Досвід ставлення до навколишньої дійсності — у
формі світоглядних, морально-естетичних орієнтацій. 



СТАНДАРТИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ТА КРИТЕРІЇ 
АКРЕДИТАЦІЇ 



Політика щодо забезпечення якості освітніх програм

Стандарт

Заклади повинні виробити політику щодо

забезпечення якості, яка є публічною і 

складає частину їх стратегічного

менеджменту. 

Внутрішні стейкхолдери залучені до
процесу розробки програм

Взаємна відповідальність за якість

Академічна доброчесність

Стандарт: 

Заклади повинні реалізовувати

процеси розроблення і 

затвердження своїх програм

Цілі програми відповідають
інституційній стратегії якості

Включають заплановані
результати навчання

Відповідають певному рівню НРК, 
РКЄПВО



Стандарти забезпечення якості

Стандарт: Заохочення студентів  брати активну роль у розвитку
освітнього процесу, а оцінювання студентів відображало цей

підхід.

Стандарт: послідовно застосовувати визначені наперед та
опубліковані інструкції, що охоплюють усі стадії «життєвого

циклу» студента, наприклад, зарахування, досягнення, визнання та
атестацію.

Стандарт: відповідне фінансування для навчальної та
викладацької діяльності, забезпечуючи адекватні та

легкодоступні навчальні ресурси і підтримку студентів.

Стандарт: Заклади повинні переконатись у компетентності
своїх викладачів. Повинні застосовувати чесні і прозорі

процеси щодо прийняття на роботу та розвитку персоналу.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Стандарт: 

Заклади повинні забезпечити збір, аналіз і використання

відповідної інформації для ефективного управління своїми

програмами та іншою діяльністю.

• ключові індикатори діяльності

• профіль студентського контингенту;

• рівні досягнень, успішності та відрахування студентів;

• задоволеність студентів освітніми програмами

• наявні навчальні ресурси та підтримка студентів;

• кар’єрні траєкторії випускників



ПОТОЧНИЙ МОНІТОРИНГ І ПЕРІОДИЧНИЙ
ПЕРЕГЛЯД ПРОГРАМ

змісту програми у світлі 
останніх досліджень
у даній галузі знань, 

гарантуючи, що програма
відповідає сучасним вимогам

навчального навантаження 
студентів, їх

досягнень і завершення 
освітньої програми;

ефективності процедур 
оцінювання студентів

Оцінювання

очікувань, потреб і задоволення 

студентів стосовно програми

навчального середовища і послуг з підтримки
студентів, а також їх відповідність меті

програми



СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ: 
ПРОЦЕДУРИ І ЗАХОДИ

визначення принципів та процедур забезпечення якості ВО;

здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх
програм

щорічне оцінювання ЗВО, науково-педагогічних працівників закладу ВО та
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті
закладу ВО, на інформаційних стендах тощо;

забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників;


	Методика проєктування результатів навчання  ЗА компонентАМИ ОП
	ОСНОВНІ  ТЕМАТИЧНІ  ПЛОЩИНИ
	Стандарти забезпечення якості   та критерії акредитації 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	СУЧАСНА ПАРАДИГМА ВИЩОЇ ОСВІТИ: 
	Критерії оцінювання якості освітньої програми
	Можливі результати і наслідки акредитації : A B E F
	ПРИКЛАД ВИЗНАЧЕНИХ ПОКАЗНИКІВ : A B E F 
	Компетентності : визначення 
	Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми
	Освітня програма «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я»
	Робоча програма з дисципліни
	Робоча програма з дисципліни
	РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
	  V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання 
	Освітня програма «Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я»
	Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми
	   МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
	Приклад : як працювати з матрицею для робочої програми
	Приклад
	ЯК ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ РЕЗУЛЬТАТИ
	Slide 25 
	Освітня програма : формуємо м’які навички
	     Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання 
	ЩО маємо враховувати при виборі методів? Чому маємо обрати такі методи ?
	Як визначаємо у робочій програмі 
	Методичні вказівки до …….      
	СИЛАБУС : методична основа організації навчання з дисицпліни
	ЯК ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ РЕЗУЛЬТАТИ
	Таксономія Блума
	Формулювання результатів навчання : когнітивна (пізнавальна) сфера 
	Формулювання результатів навчання : когнітивна (пізнавальна) сфера 
	Slide 36 
	Slide 37 
	Slide 38 
	Slide 39 
	Slide 40 
	Slide 41 
	Slide 42 
	Slide 43 
	Slide 44 
	Slide 45 
	Характеристика програми
	Характеристика програми
	ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
	Варіативний компонент  ОП
	Структурно-логічна схема ОП
	ЗМІСТ :    ОСВІТИ,   НАВЧАННЯ, НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕНТ
	Зміст освіти
	Стандарти забезпечення якості   та критерії акредитації 
	Політика щодо забезпечення якості освітніх програм 
	Стандарти забезпечення якості 
	ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
	Slide 57 
	   СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ:  ПРОЦЕДУРИ І ЗАХОДИ 

