
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

«КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення про проектні та робочі групи з розроблення і супроводження 

освітніх програм 

 в ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» 
 

 

 

 

Затверджено Вченою радою 

Київського інституту 

сучасної психології та   

психотерапії 

(протокол № 6 

від 27 травня 2021р.) 

 

Голова Вченої ради 

 

 

____________Б.Г. Херсонський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

КІСПП 

 

2021 



2 
 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2. ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ГРУП 

3. ФОРМУВАННЯ РОБОЧИХ ГРУП 

4. ФУНКЦІЇ ПРОЕКТНИХ ГРУП ТА ГРУП ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

5. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

ДОДАТКИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

ВСТУП 

 

«Положення про проектні та робочі групи з розроблення і супроводження 

освітніх програм у ТОВ «Київський інститут сучасної психології та 

психотерапії» (далі – Положення) складено на виконання вимог закону України 

«Про вищу освіту», Постанови КМУ від 30.12.2015р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти», (ред.. від 20.06.2021 р.), наказу Міністерства освіти і науки України від 

11.07.2019р. №977 «Про затвердження про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», Положення про 

організацію освітнього процесу у КІСПП, Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у КІСПП та інших нормативних 

документів. 

Метою Положення є вдосконалення організації розроблення, 

впровадження та супроводження освітніх програм та навчальних планів, 

вдосконалення та розвиток системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Київському інституті сучасної психології та 

психотерапії. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Розроблення, впровадження та супроводження освітніх програм та 

навчальних планів на всіх рівнях вищої освіти в КІСПП здійснюється 

проектними групами (ПГ) та робочими групами (РГ) з розроблення та 

супроводження освітніх програм. 

1.2. Проектна група є учасником забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти на рівні кафедр. 

1.3. Проектна група формуються з науково-педагогічних працівників, на яких 

покладається відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти. 
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1.4. Проектну групу очолює керівник проектної групи (Гарант освітньої 

програми). 

1.5. Робоча група є учасником забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти на рівні суб'єктів освітнього процесу. 

1.6. Робоча група формується з представників здобувачів вищої освіти та з 

представників роботодавців. 

 

2. ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ГРУП 

 

2.1. Проектна група визначається наказом ректора Інституту група 

педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових працівників, які 

відповідають за підготовку здобувачів на певному рівні вищої освіти і 

відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами. 

2.2. Керівником проектної групи призначається один з її членів. 

2.3. Кандидатури керівника та членів проектної групи  обговорюються на 

засіданні випускової кафедри, ухвалюються протоколом засідання кафедри. 

Якщо за певною спеціальністю відповідного рівня вищої освіти випусковою є 

не одна, а декілька кафедр, то кандидатури керівника та членів проектної групи 

обговорюються на спільному засіданні кафедр, ухвалюються протоколом 

спільного засідання кафедр. Відомості про проектну групу освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти (Додаток 1) 

 

3. ФОРМУВАННЯ РОБОЧИХ ГРУП 

 

3.1. Робоча група визначається наказом ректора Інституту група з числа 

роботодавців (та/або їх об'єднання) та здобувачів освіти, які безпосередньо та 

через органи студентського самоврядування залучені до процесу періодичного 

перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як 

партнери. Позиція роботодавців та здобувачів вищої освіти береться до уваги 

під час перегляду освітньої програми. 
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. 

 

4. ФУНКЦІЇ ПРОЕКТНИХ ГРУП ТА РОБОЧИХ ГРУП  

 

Робоча група надає свої пропозиції щодо внесення змін до освітньої 

програми на розгляд проектної групи. Проектна група виконує наступні 

функції: 

4.1. Оцінює актуальність освітньої програми та відповідність її стандартам, 

чинним нормативним документам, рекомендаціям МОН України, вимогам 

роботодавців та студентської спільноти. 

4.2. Формує профіль програми, а саме: мету, характеристику, програмні 

результати навчання, перелік загальних та фахових компетентностей та ін. 

4.3. Після розгляду й затвердження змісту. Подає освітню програму на розгляд 

Вченій раді Інституту. 

4.4. Забезпечує своєчасне рецензування освітніх програм. 

4.5. Розробляє навчальні плани та іншу документацію, що організаційно 

супроводжують процес підготовки здобувачів вищої освіти. 

 

5. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

Керівник, члени проектної групи та члени робочої групи у своїй 

діяльності взаємодіють з кафедрами Інституту, навчальною частиною, відділом 

кадрів та іншими структурними підрозділами КІСПП в межах виконання своїх 

обов´язків. 

 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення затверджується рішенням Вченої ради Інституту та вводиться 

в дію наказом ректора. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом 

ректора за рішенням Вченої ради Інституту. У такому ж порядку Положення 

втрачає чинність. 
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Додаток 1 

ВІДОМОСТІ 

про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої/ 

післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 
 

1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу __________________ або кафедри 

_____________________ із спеціальності _______________________/післядипломної освіти 

для осіб з вищою освітою підрозділу______________________або 

кафедри___________________із спеціальності у галузі_________________________  
 

 

Прізвище, 

ім’я, 

по 

батькові 

керівника 

та членів 

проектної 

групи 

Найменуван 

ня посади, 

місце 

роботи 

Найменуванн 

я закладу, 

який закінчив 

викладач, 

рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту* 

Науковий 

ступінь, шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема 

дисертації, 

вчене звання, 

за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково- 

педагогічн 

ої та/або 

наукової 

роботи 

Інформація 

про наукову 

діяльність 

(основні 

публікації за 

напрямом, 

науково- 

дослідній 

роботі, 

участь у 

конференціях 

і семінарах, 

робота з 

аспірантами 

та 

докторантами, 

керівництво 

науковою 

роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 

Примітки 

* 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

        

Особи, які працюють за сумісництвом 

        

 

__________ 

*Додатково зазначаються додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника, відповідно до 

спеціальності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


