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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення регламентує порядок розроблення, затвердження, 

моніторингу, перегляду та закриття освітніх програм, навчальних планів та 

робочих навчальних планів (далі – Положення) для всіх освітніх ступенів і форм 

навчання в Українській академії друкарства (далі – Академії). 

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 

№1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. 

№ 365), Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1341  (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519), інших нормативно-правових 

актів у сфері вищої освіти. 

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка. 

Гарант освітньої програми - визначений за наказом керівника закладу 

вищої освіти науково-педагогічний працівник, який/яка працює за основним 

місцем роботи, несе відповідальність за якість освітньої програми, має науковий 

ступінь та/або вчене звання за відповідною чи спорідненою до освітньої 

програми спеціальністю, або належний досвід роботи в галузі. 

Здобувачі вищої освіти - особи, які навчаються у закладі вищої освіти на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (далі 

ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n10
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Індивідуальна освітня траєкторія - персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його 

здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на 

виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів 

освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних 

дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.  

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти. 

Навчальний план - документ, що містить інформацію про перелік та обсяг 

навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми проведення 

навчальних занять та кількість годин, графік освітнього процесу, форми 

поточного і підсумкового контролю.  

Національна рамка кваліфікацій - це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. 

Освітня програма (далі - ОП) - система освітніх компонентів на І, ІІ та ІІІ 

рівнях вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних 

дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, 

необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти.  

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 

освітньо-професійною,  освітньо-науковою програмами, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 
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Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти. 

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом вищої 

освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи 

освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти. 

 

 

ІІ ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 

Освітні програми є нормативними документами закладу вищої освіти.  

Освітня програма повинна забезпечувати реалізацію цілей вищої освіти, 

визначених Рекомендаціями Комітету Ради Європи щодо державної 

відповідальності за вищу освіту та науково-дослідну діяльність, а саме, 

підготовку здобувачів вищої освіти як активних громадян демократичного 

суспільства; підготовку до працевлаштування та майбутньої кар’єри; підтримку 

особистісного розвитку; побудови широкої і розвиненої бази знань та 

стимулювання досліджень. Освітня програма повинна також забезпечувати 

можливість поступового навчального прогресу здобувачів вищої освіти. 

Освітні програми розробляються відповідно до визначених програмних 

цілей, співзвучних стратегії УАД, на підставі стандартів вищої освіти за кожним 

рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності або спеціалізації (у випадку їх 

запровадження) і повинні чітко визначати очікувані програмні результати 

навчання. 

Освітні програми мають забезпечити здобуття особами, які навчаються: 

компетентностей та очікуваних програмних результатів навчання, які визначені 

стандартом вищої освіти для даної спеціальності, а також компетентностей та 

очікуваних програмних результатів навчання, які визначені УАД для цієї 

освітньої програми (спеціалізації). 

Здобуття компетентностей та результатів навчання особами, які 

навчаються, відбувається за результатами поступового опанування ними усіх 

елементів освітньої програми (навчальних дисциплін, модулів, практик). 
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Очікувані результати навчання з окремих елементів освітньої програми 

(навчальних дисциплін, модулів, практик) є основою для набуття здобувачами 

вищої освіти компетентностей та очікуваних результатів навчання за освітньою 

програмою в цілому. 

Кваліфікації, що здобуваються за результатами опанування освітніх 

програм, повинні бути чітко сформульовані і роз’яснені, відповідати вимогам 

Закону України «Про вищу освіту», а також певному рівню Національної рамки 

кваліфікацій та Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра відповідає першому 

рівню вищої освіти та шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки 

кваліфікацій. Програма передбачає здобуття особою теоретичних знань, 

практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних 

обов’язків за обраною спеціальністю. Обсяг такої програми становить 240 

кредитів ЄКТС. 

Освітня (освітньо-професійна або освітньо-наукова) програма підготовки 

магістра відповідає другому рівню вищої освіти та сьомому кваліфікаційному 

рівню Національної рамки кваліфікацій.  

Освітньо-професійна програма підготовки магістра передбачає здобуття 

особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за 

обраною спеціальністю (спеціалізацією), інших компетентностей, достатніх для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності Обсяг такої програми підготовки магістра становить 90 

кредитів ЄКТС. 

Освітньо-наукова програма підготовки магістра також передбачає здобуття 

особою теоретичних знань, умінь, навичок науково-дослідницької, 

науково-педагогічної діяльності та загальних засад методології наукових 

досліджень. Обсяг освітньо-наукової програми підготовки магістра 120 кредитів 

ЄКТС. Освітньо-наукова програма підготовки магістра обов’язково включає 

дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії відповідає 

третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти та восьмому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій. Програма містить в 



6 

 

собі освітню та науково-дослідницьку складові. Освітня складова програми 

передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем у сфері професійної, інноваційної та/або дослідницької 

діяльності, оволодіння загальною методологією наукової та науково-педагогічної 

діяльності. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки 

доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. 

Науково-дослідницька складова програми підготовки доктора філософії 

фокусується на здобутті особою компетентностей, необхідних для проведення 

власного дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення. 

ІІІ СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Освітня програма оформлюється як окремий документ Академії (зразок 

титульного аркушу освітньої програми наведено у Додатку А). 

Складові освітньої програми: 

І. Лист погодження 

ІІ. Профіль освітньої програми 

ІІІ. Перелік компонент ОП та їх логічна послідовність 

Даний розділ містить відомості про: 
 

- перелік компонент ОП вищої освіти із спеціальності; 

- структурно-логічна схема ОП. 

ІV. Наукова складова (для ОНП PhD) 

V. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

В розділі, крім вказання форм атестації здобувачів вищої освіти, 

визначаються вимоги до процедури атестації, вимоги до заключної 

кваліфікаційної роботи/ дисертації та її публічного захисту (демонстрації) (за 

наявності). 

VІ. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти. 
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В цьому розділі відображаються: 

- принципи та процедури забезпечення якості освіти; 

- моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм; 

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти; 

- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

- наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; 

- наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

- публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; 

- запобігання та виявлення академічного плагіату. 
 

VІІ Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК. 

VІІІ. Матриця зв’язків програмних компетентностей компонентам ОП. 

ІХ. Матриця забезпечення програмних результатів навчання компонентами 

ОП. 

Х. Рецензії-відгуки стейкхолдерів. 

Невід’ємною частиною ОП є Профіль ОП, який повинен мати такі розділи: 

1. Загальна інформація 

- повна назва закладу вищої освіти, який присуджує кваліфікацію; 

- ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу; 

- офіційна назва освітньої програми; 

- тип диплому та обсяг ОП; 

- ліцензія; 

- наявність акредитації; 

- акредитаційна установа; 

- ціль/рівень програми; 

- передумови; 

- мова(и) викладання; 

- термін дії освітньої програми; 
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- Інтернет-адреса постійного розміщення ОП. 
 

2. Мета освітньої програми 

3. Характеристика освітньої програми 

- предметна область, напрям; 

- орієнтація програми; 

- основний фокус освітньої програми та спеціальності; 

- особливості програми. 

4. Придатність випускників до працевлаштування 

- працевлаштування; 

- продовження освіти. 

5. Викладання та оцінювання 

- підходи до викладання та навчання; 

- система оцінювання. 

6. Програмні компетентності 

- інтегральна компетентність; 

- загальні передбачені Стандартом вищої освіти України; 

- загальні передбачені закладом вищої освіти; 

- спеціальні передбачені Стандартом вищої освіти України; 

- спеціальні передбачені закладом вищої. 

7. Програмні результати навчання 

- передбачені Стандартом вищої освіти України; 

- передбачені закладом вищої освіти. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

- кадрове забезпечення; 

- матеріально технічне забезпечення; 

- інформаційне та навчально-методичне забезпечення. 

9. Академічна мобільність 

- національна кредитна мобільність; 

- міжнародна кредитна мобільність; 

- навчання іноземних здобувачів вищої освіти. 
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IV. РОЗРОБЛЕННЯ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ 

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 

Освітні програми розробляються з урахуванням вимог стандарту вищої 

освіти відповідної спеціальності (обсяг кредитів ЄКТС, перелік 

компетентностей випускника, результати навчання, форми атестації здобувачів 

вищої освіти, вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти), вимог професійних стандартів (за наявності). За відсутності 

стандарту вищої освіти проєкт Освітньої програми розробляється на основі 

проєкту стандарту та підлягає перегляду після його затвердження. 

Розроблення та відкриття освітніх програм складається з таких етапів: 

1) формування проєктної групи та призначення гаранта освітньої програми; 

2) обґрунтування доцільності відкриття нової освітньої програми 

(формування пояснювальної записки); 

3) попереднє погодження доцільності відкриття нової освітньої програми на 

рівні структурного підрозділу; 

4) оцінювання достатності наявних ресурсів; 

5) розроблення проєкту опису нової освітньої програми та проєкту 

навчального плану; 

6) оприлюднення проєкту опису освітньої програми для громадського 

обговорення на сайті структурного підрозділу; 

7) розгляд опису освітньої програми Науково-методичною радою Академії;  

8) затвердження опису освітньої програми Вченою радою Академії; 

9) оприлюднення опису освітньої програми.  

10) введення в дію освітньої програми. 

Розроблення освітніх програм першого, другого та третього рівнів вищої 

освіти здійснюється проектними групами, склад яких затверджується наказом 

ректора Академії. До складу проектних груп входять провідні викладачі та 

науковці відповідного профілю. 
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Керівником проектної групи (гарантом освітньої програми) призначається 

один з її членів, який/яка працює за основним місцем роботи, несе 

відповідальність за якість освітньої програми, має науковий ступінь та/або вчене 

звання за відповідною чи спорідненою до освітньої програми спеціальністю, або 

належний досвід роботи в галузі. 

Залежно від рівня освіти до складу проектної групи освітньої програми 

встановлюються додаткові вимоги: 

- для освітнього ступеня магістра у складі повинні бути не менш як три 

особи, які мають науковий ступінь та вчене звання, з них один доктор наук 

та/або професор; 

- для освітньо-наукового ступеня доктора філософії у складі повинні бути 

не менш як три особи, які мають науковий ступінь та вчене звання, з них не 

менше двох докторів наук та/або професорів. 

 Прийняття рішення щодо відкриття освітньої програми в Академії 

здійснюється за таких умов: 

1) дотримання принципу прозорості; 

2) проведення консультацій усіх зацікавлених сторін (науково-педагогічні 

працівники, адміністрація, здобувачі вищої освіти, роботодавці); 

3) оцінка необхідного методичного, кадрового та матеріального 

забезпечення; 

4) здійснення оцінки ризиків та економічної доцільності; 

5) забезпечення відкритого розгляду освітньої програми (проєкту освітньої 

програми) та результатів оцінок й експертиз. 

Проект освітньої програми розглядається та ухвалюється вченою радою 

Академії. Після ухвалення вченою радою проект освітньої програми 

погоджується ректором Академії та скріплюється печаткою. Освітньо-наукові 

програми, які реалізують наукову складову, погоджуються також проректором з 

наукової роботи. 

Затверджені освітні програми є обов'язковими для виконання усіма 

структурними підрозділами Академії. 
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Процедура закриття освітньої програми складається з таких етапів: 

1) обґрунтування необхідності закриття освітньої програми; 

2) попереднє погодження закриття освітньої програми на рівні 

структурного підрозділу; 

3) погодження закриття освітньої програми Науково-методичною радою 

Академії; 

4) ухвалення рішення про закриття програми Вченою радою Академії. 

 Рішення про відкриття або закриття освітньої програми ухвалюється з 

урахуванням Стратегії розвитку УАД, а також результатів проведеного 

оцінювання та експертиз. Право прийняття рішення щодо відкриття або закриття 

освітньої програми не може бути делеговане структурним підрозділам. 

 

 

V. МОНІТОРИНГ ТА ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 

З метою забезпечення якості освітніх програм, їх актуальності та 

відповідності визначеним цілям, потребам здобувачів вищої освіти, 

роботодавців та суспільства в Академії здійснюється моніторинг та щорічний 

перегляд освітніх програм. 

Процес моніторингу освітніх програм передбачає аналіз та оцінювання 

таких факторів: 

- змісту та актуальності програми; 

- змін потреб суспільства; 

- навчального навантаження, навчальних досягнень та успішності здобувачів 

вищої освіти; 

- очікувань, потреб та задоволеності здобувачів вищої освіти щодо програми; 

- відповідності освітнього середовища і служб підтримки здобувачів вищої 

освіти цілям освітніх програм; 

- очікувань та задоволеності роботодавців рівнем підготовки 

випускників. 

Моніторинг освітніх програм здійснюється на локальному та 
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загальноакадемічному рівнях. Локальний моніторинг здійснюють зазвичай 

члени робочої групи програми за участі профільних кафедр із залученням 

представників органів студентського самоврядування, Ради молодих вчених та 

представників роботодавців. Відповідальність за організацію та проведення 

локального моніторингу освітньої програми покладається на її гаранта. 

Організація і здійснення загальноакадемічного моніторингу, метою якого є 

узагальнення та поширення кращих практик у межах Академії, своєчасне 

виявлення негативних тенденцій, допомога у формуванні самозвітів для 

акредитації освітніх програм покладається на Групу з управління якістю освіти в 

УАД. Група з управління якістю освіти готує аналітичні матеріали для Вченої 

ради Академії за результатами моніторингу. 

Моніторинг може проводитися у різний спосіб - анкетування, опитування, 

інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, випускників ОП, роботодавців та інших 

зацікавлених сторін; моніторинг досягнутих результатів; оцінювання освітньої 

програми на відповідність критеріям забезпечення якості освітніх програм тощо.  

До моніторингу освітніх програм третього рівня вищої освіти обов'язково 

залучаються завідувач аспірантури, провідні науковці відповідного профілю та 

Рада молодих вчених УАД. 

Перегляд освітніх програм з метою їх удосконалення здійснюється 

шляхом оновлення. Підставою для оновлення освітніх програм можуть бути:  

- зміни у нормативних документах, які регулюють питання змісту освіти за 

відповідним рівнем та/або спеціальністю, у тому числі прийняття нових 

освітніх і професійних стандартів 

- ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та/або Вченої ради 

і/або науково-педагогічних працівників, які її реалізують;  

- висновки за результатами моніторингу освітньої програми;  

- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і/або інших 

ресурсних умов реалізації ОП; 

- підтверджені рекомендації основних потенційних роботодавців щодо 

необхідних знань та вмінь для випускників даної освітньої програми; 

- мотивоване звернення здобувачів освіти за даною освітньої програмою 

та/або результати опитування студентів й аспірантів, які навчаються за 

програмою; 
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Внесення змін до освітніх програм здійснюється з дотриманням умов, 

визначених у Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти 

та освітньої діяльності УАД і складається з таких етапів: 

1) ініціювання розроблення змін; 

2) розроблення проєкту змін до освітньої програми; 

3) оприлюднення проєкту змін до освітньої програми на сайті академії/ 

структурного підрозділу; 

4) розгляд пропозицій щодо внесення змін до освітньої програми; 

5) розроблення та затвердження нової редакції освітньої програми; 

6) оприлюднення нової редакції опису освітньої програми. 

 Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОП 

(навчальному плані, матрицях, робочих програмах навчальних дисциплін, 

програмах практик і т.п.). 

 

 

VІ. РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ 

 

6.1. Структура навчальних планів 

Навчальні плани (далі - НП) є нормативними документами, які визначають 

організацію освітнього процесу за певними освітніми програмами для кожного 

року набору і форми навчання. 

Навчальний план визначає освітній ступінь, галузь знань, спеціальність, 

освітню програму, освітню кваліфікацію, строк навчання, вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть розпочати навчання за освітньою програмою, графік освітнього 

процесу, перелік та обсяг обов'язкових та вибіркових елементів освітньої 

програми, послідовність їх вивчення, форми та терміни підсумкової атестації. 

Навчальний план включає такі розділи: 

І.  ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

II.  ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ 

III. ПРАКТИКА 

IV. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
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Графік освітнього процесу – визначає терміни теоретичного навчання, 

практичної підготовки, виконання кваліфікаційних (атестаційних) робіт, 

проведення атестації здобувачів вищої освіти; канікул. Графік освітнього 

процесу розміщується на титульному аркуші навчального плану. 

Зведені дані про бюджет часу – визначаються в тижнях для кожного року 

навчання для всіх складових навчального плану. 

Практика – дані надаються у вигляді таблиці, що містить відомості про 

назви практик, строки їх проведення в тижнях та семестр проведення практик. 

Атестація здобувачів вищої освіти – в розділі надається форма і назва 

атестації, та семестр проведення атестації. 

План навчального процесу - визначається структурно-логічною схемою 

підготовки фахівця та містить перелік обов'язкових та вибіркових елементів 

освітньої програми (навчальних дисциплін, модулів, практик). 

План навчального процесу визначає для кожної освітньої компоненти 

(навчальних дисциплін, модулів, практик): 

- загальний обсяг в годинах, кредитах ЄКТС та їх розподіл за семестрами; 

- обсяг аудиторного навчального навантаження; 

- обсяг навчального навантаження для самостійної та індивідуальної 

- роботи; 

- форму семестрового контролю. 

6.2. Розроблення та затвердження навчальних планів 

Розроблення НП здійснює проектна група на чолі з гарантом освітньої 

програми. НП підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавра, магістра, доктора 

філософії, розглядаються та ухвалюються вченою радою Академії, після чого 

підписуються проректором з науково-педагогічної роботи, начальником 

навчального відділу, деканом факультету, гарантом освітньої програми, 

затверджуються ректором та скріплюються печаткою Академії. 

Затверджені НП є нормативними документами Академії, обов’язковими 

для виконання усіма структурними підрозділами. 

6.3. Розроблення та затвердження робочих навчальних планів 

Робочий навчальний план (далі - РНП) є внутрішнім документом Академії, 
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розробляється на підставі навчального плану на один навчальний рік та містить 

більш детальну інформацію за семестрами для кожної освітньої компоненти 

(навчальних дисциплін, курсових, практик) про загальний обсяг в годинах, 

кредитах ЄКТС; обсяг та форми аудиторного навчального навантаження; обсяг 

тижневого аудиторного навантаження, обсяг навчального навантаження для 

самостійної та індивідуальної роботи; форму семестрового контролю. Робочий 

навчальний план освітнього процесу може містити іншу інформацію щодо його 

організації. 

Робочі навчальні плани освітнього процесу є підставою для розрахунку 

обсягів навчального навантаження, складання розкладів занять та контрольних 

заходів та ін. 

 

 

VІІ. РОЗПОДІЛ ОРИГІНАЛІВ І КОПІЙ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, 

НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ 

 

Оригінали освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти ступенів 

бакалавр, магістр зберігаються в навчальному відділі Академії (1-й примірник), на 

кафедрі, що відповідає за випуск певних здобувачів вищої освіти (2-й 

примірник). Оригінали навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти 

ступенів бакалавр, магістр, робочих навчальних планів зберігаються в навчальному 

відділі Академії. Скановані копії РНП направляються відповідним деканатам та 

кафедрам. Друковані копії завіряються в навчальному відділі. 

Оригінали освітньо-наукових програм, навчальних планів та робочих 

навчальних планів для підготовки докторів філософії, зберігаються у відділі 

аспірантури Академії. 

Освітні програми розміщуються на офіційному веб сайті Академії. 
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Додаток А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою Української академії друкарства  

(протокол №    від  «   »               202_ р.) 

Голова Вченої ради 

_______________Богдан ДУРНЯК 

 

 

 

 

Освітньо-професійна/Освітньо-наукова програма  
 

              
назва  програми 

 

першого/другого/третього рівня вищої освіти 

 

за спеціальністю            

назва спеціальності 

 

галузі знань             

 
 

 

 

Освітньо-професійна/Освітньо-наукова програма  

вводиться в дію з «__» «_________202_ р.  

наказом  №    від  «   »            202_ р.  

 
 

 

 

 

 

 

Львів ______ 

 
 


