
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди  

Кафедра освітології та інноваційної педагогіки 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Декан фізико-математичного факультету 

Пономарьова Н.О. 

«12» серпня 2022 року 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ Й АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(назва навчальної дисципліни) 

 

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський) 

Галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Освітня програма  «Освітологія» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Харків – 2022 рік 



Робоча   програма   розроблена   на   підставі   навчальної   програми  «Ліцензування й 

акредитація освітньої діяльності»  затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУімені  

Г.С. Сковороди протокол від  «29»  червня 2021року №  6 
 

 

Розробники програми: Твердохліб Тетяна Сергіївна, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри освітології та інноваційної педагогіки; 

 Рибалко Людмила Сергіївна, доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри освітології та інноваційної 

педагогіки 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри _освітології та інноваційної педагогіки 

протокол від «28» червня 2022 року № 16 

Завідувач (ка)  кафедри ______________      А.В. Боярська-Хоменко 

 (підпис) (ім’я та прізвище) 

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол від 

«12» серпня 2022 року № 1 

Голова________________             Простакова Ю.С. 

 (підпис) (ім’я та прізвище)  



1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Мова викладання українська  
  

 

 

 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

_01 Освіта / Педагогіка _ 
 (шифр і назва) 

 

 

 
Вид дисципліни 

обов’язкова 
Спеціальність  

011 Освітні, педагогічні науки 

Модулів – 3  
 

Освітня програма 

Освітологія 
(назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

2    2 

Лекції 

 

 

 
Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 

самостійної роботи 

здобувача – 

 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 
 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

22 год. 10 год. 

Лабораторні 

  
Самостійна робота 

80 год. 104 год. 

Індивідуальні 

завдання: 
. 

Форма контролю: 

іспит  іспит 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

педагогіка, психологія, соціологія, педагогічна практика в 
ЗЗСО, навчальні дисципліни «Філософія освіти», «Психологія 
розвитку особистості», «Продуктивна педагогіка та методика 
викладання педагогічних дисциплін». «Моделювання науково-
педагогічних досліджень» 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:2 

для заочної форми навчання – 1:6.5 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Призначення навчальної дисципліни полягає в забезпеченні підготовки 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, здатних реалізовувати  інноваційну та/або 

дослідницьку діяльність у галузі Освіта/Педагогіка 

Метою викладання навчальної дисципліни «Ліцензування й акредитація освітньої  

діяльності» є сприяння формуванню здатностей здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти розв’язувати складні професійні задачі забезпечення якості навчання і викладання, 

організовувати й проваджувати експертизи освітньої діяльності, ліцензування у сферах повної 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та 

післядипломної  освіти, здійснювати інституційний аудит закладів загальної середньої освіти 

(ЗЗСО). 

Основними завданнями дисципліни є «Ліцензування й акредитація  освітньої  діяльності» є 

формування таких програмних компетентностей: 

ІК  Здатність особи розв’язувати складні професійні задачі забезпечення якості навчання і 

викладання, педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, організації експертизи 

освітньої діяльності, проведення педагогічних досліджень і впровадження їх результатів в 

інноваційну освітню практику, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

ЗК 6 Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми комплексно, на міждисциплінарному 

рівні. 

ЗК 9 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

СК 2 Здатність розробляти та застосовувати нові підходи до вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру у сфері освіти й педагогіки, критично оцінювати ефективність 

різних технологічних рішень організації освітнього процесу. 

СК 4Здійснювати педагогічну діагностику й моніторинг різних аспектів педагогічного процесу, 

застосовувати  інструменти освітніх вимірювань, забезпечувати оцінювання, самооцінювання та 

взаємооцінювання результатів навчання. 

СК 6 Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, науково-педагогічній та 

науковій діяльності, застосовувати технології й інструменти тьюторства, коучингу, 

консультування, фасилітації, прогнозування, підтримки освітніх стартапів. 

СК 7 Здатність критично осмислювати проблеми у сфері освіти, педагогіки й на межі галузей 

знань, здійснювати управління педагогічним процесом на засадах соціального партнерства, 

стратегічного планування, розробляти і реалізовувати процесуальні карти забезпечення якості 

освіти. 

СК 8 Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки,  розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах. 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути 

таких програмових результатів навчання: 

ПРН 1 Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і педагогіки, вимоги до 

ліцензування й акредитації освітньої діяльності, методологію педагогічних досліджень. 

ПРН 3 Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, здійснювати 

ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-

тематичну дискусію. 

ПРН 6 Розробляти й брати участь в інноваційних і дослідницьких проєктах у сфері 

освіти/педагогіки  міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, соціальних, 

економічних, етичних норм, прогнозувати результати і соціокультурні наслідки їх реалізації. 



ПРН 10 Приймати обґрунтовані управлінські рішення, генерувати підприємницькі ідеї, 

використовувати бізнес-технології у процесі розроблення й реалізації освітніх та/або 

педагогічних проєктів, нести за них відповідальність 

ПРН 11 Здійснювати консультативну діяльність у сфері освітніх, педагогічних наук, науковий, 

методичний супровід навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти і професійного 

розвитку колег 

ПРН 13 Здійснювати педагогічне оцінювання результатів навчання для внутрішнього 

забезпечення якості освіти, проводити самооцінювання освітньої діяльності 

 
Формулювання результатів навчання для обов’язкових дисциплін має базуватися на результатах 

навчання, визначених відповідною освітньою програмою (програмних результатах навчання) та деталізувати 

їх. Формулювання результатів навчання мають зазначати рівень їх сформованості, наприклад, через його 

достатність для вирішення певного класу завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за 

освітньою програмою. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

2 семестр 
 

Змістовий модуль 1. Ліцензування освітньої діяльності закладів освіти різного рівня 

 

Тема 1.1. Нормативна база ліцензування освітньої діяльності закладів освіти різного 

рівня. 

Ліцензування освітньої діяльності в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про професійний 

розвиток працівників», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту» та «Про ліцензування видів господарської діяльності». «Ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності» як основний нормативний акт, що регулює ліцензування 

освітньої діяльності закладів освіти різного рівня. Організаційні вимоги щодо започаткування та 

провадження освітньої діяльності. 

Склад проєктної групи  та групи забезпечення провадження освітньої діяльності. Вимоги 

щодо складу проєктної групи та до складу групи забезпечення провадження освітньої діяльності.  

Тема 1.2. Започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнями повної 

загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти).  

Кадрове, технологічне й організаційне забезпечення започаткування та провадження 

освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, 

профільної середньої освіти). Взаємодія ліцензіата та департаменту ліцензування Міністерства 

освіти і науки України: роль інформаційних та технологічних карток. 

Тема 1.3. Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері фахової 

передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з 

освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, з професійною (професійно-

технічною) освітою. 

Технологічне  та організаційне забезпечення започаткування та провадження освітньої 

діяльності за рівнем фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Технологічні  та організаційні вимоги щодо 

забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнями професійної 

(професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти для осіб з професійною (професійно-

технічною) освітою 

Тема 1.4. Вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти та післядипломної освіти 

Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої 

освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, 

для яких запроваджено додаткове регулювання. Технологічні вимоги щодо започаткування та 

провадження освітньої діяльності для освітніх програм на відповідному рівні вищої освіти. Кадрові 

вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти. 



Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері 

післядипломної освіти. 

 

 

Змістовий модуль 2. Акредитація освітніх програм (ОП), за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти  

 

Тема 2.1. Основні засади та порядок проведення акредитації освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів середньої і вищої освіти. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (2014) як один з органів 

управління у сфері вищої освіти, створення якого передбачено Законом України «Про вищу 

освіту». Акредитація здійснюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 
Мета і завдання акредитації ОП. Акредитація освітньої програми - оцінювання якості ОП та 

освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту 

вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі 

результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості ОП.  

Порядок проведення акредитації. Матеріали для акредитації – написання заяви про 

проведення акредитації освітньої програми; наявність затверджених в установленому порядку ОП 

та навчального плану за цією програмою; написання відомостей про самооцінювання ОП 

відповідно до Критеріїв та документи, що підтверджують наведену в них інформацію; наявність 

рецензій та відгуків роботодавців (за наявності). 

Проєктна група. Завдання, її склад, зона відповідальності членів проєктної групи. 

Координування роботи розроблників освітньої програми. 

Тема 2.2. Структура і зміст освітніх програм (ОП)   

Вивчення ринку праці і потреб роботодавців. Аналіз результатів моніторингу успішності 

здобувачів, якості викладання на ОП. Аналіз роботи із стейкголдерами. Оновлення ОП. Винесення 

пропозицій щодо проєктування ОП. 

Мета, структурні компоненти освітньої програми. Вимоги до структури і змісту освітньої 

програми. Сучасні підходи до формування освітніх програм. Таксономія Блума. Національна рамка 

кваліфікацій. Компетентності і програмні результати навчання. Матриця відповідності. Переваги і 

недоліки ОП. 

Адаптація освітньої програми до різних форм здобуття вищої освіти. 

Група забезпечення ОП. Вимоги до викладацького складу освітньої програми. 

Тема 2.3. Критерії оцінювання якості ОП. Складання самозвіту ОП. 

Проєктування та цілі ОП.  Структура та зміст ОП. Доступ до освітньої програми та визнання 

результатів навчання. Навчання і викладання за освітньою програмою. Контрольні заходи, 

оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність. Людські ресурси. Освітнє 

середовище та матеріальні ресурси. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми. Прозорість 

та публічність. Навчання через дослідження. 

Складання самозвіту ОП. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання  ОП (для 

закладів вищої освіти). Шкала, яка охоплює чотири рівні відповідності: A, B, E,  F. Відомості про 

самооцінювання освітньої програми.  

Тема 2.4. Сертифікація педагогічних працівників. 

Мета сертифікації – виявлення та стимулювання педагогічних працівників з високим рівнем 

професійної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими 

освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Актуальність і практична значущість 

зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника. Незалежне 

тестування учасників сертифікації. Самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної 

майстерності. Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Принцип добровільної 

участі педагогічних працівників у сертифікації.  Робота українських та регіональних центрів 

оцінювання якості освіти. Державна служба якості освіти та її територіальні органи. 

 

 

Змістовий модуль 3. Інституційний аудит ЗЗСО 

 

Тема 3.1. Інституційний аудит ЗЗСО: основні положення 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/Nakaz_sertyfikatsiya_140119_33na-sajt.pdf
http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/Nakaz_sertyfikatsiya_140119_33na-sajt.pdf


Суть, мета інституційного аудиту ЗЗСО. Планування інституційного аудиту 

територіальними органами Державної служби якості освіти України. Напрями оцінювання освітніх, 

управлінських процесів і внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗЗСО. Етапи проведення 

інституційного аудиту. 

Тема 3.2. Підготовка ЗЗСО до інституційного аудиту, побудова внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти. 

Принципи побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО. Визначення 

завдань функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Перелік  необхідних 

ресурсів. Вимоги до інформації, розміщеної на веб-сайті ЗЗСО або веб-сайті його засновника.` 

Компоненти та механізми функціонування внутрішньої системи. ` Критерії оцінювання 

функціонування внутрішньої системи. Прийняття управлінських рішень щодо функціонування 

внутрішньої системи. Орієнтовна структура Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти в ЗЗСО.  

Тема 3.3. Підготовка ЗЗСО до інституційного аудиту, самодіагностика внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти. 

Самооцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗЗСО. Річний звіт про діяльність ЗЗСО. 

Планування заходів для вдосконалення функціонування системи. Застосування практичних методів 

педагогічних досліджень з метою вивчення і самооцінювання внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти. Особливості самооцінювання якості освітнього середовища. Критерії, методи та 

інструменти самооцінювання системи оцінювання учнів. Вивчення дотримання вимог пов’язаних із 

педагогічною діяльністю педагогічних працівників. Самооцінювання управлінських процесів. 

Діяльність директора і педагогічних працівників ЗЗСО під час роботи експертної групи в закладі 

освіти. Документи, які заповнює керівник ЗЗСО. 

Тема 3.4. Експертна група: склад і зміст її роботи 

Особливості складу групи експертів, вимоги до них. Аналіз діяльності ЗЗСО за критеріями 

оцінювання освітнього середовища, системи оцінювання здобувачів освіти, діяльності педагогічних 

працівників, управління ЗЗСО. Попередня робота експертної групи та її діяльність у ЗЗСО, розподіл 

функцій між членами експертної групи. Документи, що відбивають результати інституційного 

аудиту у ЗЗСО. 

Тема 3.5. Зарубіжний досвід забезпечення якості загальної середньої освіти 

Особливості діяльності Чеської шкільної інспекції. Експертна діяльність в галузі шкільної 

освіти Німеччини та Австрії. Функціонування Національного агентства з оцінки шкіл в Литві. 

Основні підходи до шкільного аудиту в Бельгії. Освітній шлях Норвегії від інспектування до 

забезпечення якості. 
 



5. Структура навчальної дисципліни 

 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л п с л.р. с.р. л п с л.р с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Нормативна база 

ліцензування освітньої 

діяльності закладів освіти 

різного рівня. 
 

4 2 

 

 

 

2 4 1 

 

 

 

4 

Тема2. 

Започаткування та 

провадження освітньої 

діяльності у сфері повної 

загальної середньої освіти. 

11 2 

 

2 

 

7 11 1 

 

 

 

11 

Тема 3.  

Започаткування та провадження 

освітньої діяльності у сфері 

фахової передвищої, професійної 

(професійно-технічної) освіти та 

післядипломної освіти для осіб з 

освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста, з 

професійною (професійно-

технічною) освітою. 

5  

 

2 

 

3 5  

 

 

 

3 

Тема 4. 

Вимоги щодо започаткування 

та провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої 

освіти та післядипломної 

освіти 

10 2 

 

 

 

8 10  

 

2 

 

8 

Разом за змістовим модулем 1 30 6  4  20 30 2  2  26 

Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Основні засади та порядок 

проведення акредитації освітніх 

програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів середньої і 

вищої освіти. 

 

11 2 

 

2 

 

7 12 2 

 

 

 

10 

Тема 2. Структура і зміст освітніх 

програм (ОП).   

 

 

11 2  3  6 

12  

 

2 

 

10 

Тема 3. Критерії оцінювання якості 

ОП. Складання самозвіту ОП.  
12   3  9 

10  
 

 
 

10 

Тема 4. Сертифікація педагогічних 

працівників. 

 

11 2  2  7 

11  

 
2 

 
9 

Разом за змістовим модулем 2 45 6  10  29 45 2  4  39 

Змістовий модуль 3. 

Тема 1.  10 2  2  6 9 2    7 



Інституційний аудит ЗЗСО: основні 

положення 

Тема 2.  

Підготовка ЗЗСО до інституційного 

аудиту, побудова внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти 

11 2  2  7 

9  

 

2 

 

7 

Тема 3. 

Підготовка ЗЗСО до інституційного 

аудиту, самодіагностика внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти. 

8 2  2  4 

9  

 

 

 

9 

Тема 4. 

Експертна група: склад і зміст її 

роботи 

8   2  6 

9  

 
2 

 
7 

Тема 5. 

Зарубіжний досвід забезпечення 

якості загальної середньої освіти 

8     8 

9  

 
 

 
9 

Разом за змістовим модулем 3 45 6  8  31 45 2  4  39 

5.1. Теми лекцій 

 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Нормативна база ліцензування освітньої діяльності закладів освіти 

різного рівня. 

 

2 

2. Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері повної 

загальної середньої освіти. 

2 

3. Вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти та післядипломної освіти 

2 

4. Основні засади та порядок проведення акредитації освітніх програм у 

ЗВО. 

2 

5. Структура і зміст освітніх програм 2 

6. Сертифікація педагогічних працівників. 2 

7. Інституційний аудит ЗЗСО: основні засади 2 

8. Підготовка ЗЗСО до інституційного аудиту, побудова внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти 

2 

9. Підготовка ЗЗСО до інституційного аудиту, самодіагностика внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти. 

2 

 
Разом 

18 

 

5.2. Теми практичних занять 
 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1.   

2.   

3.   

 
Разом 

 

5.3. Теми семінарських занять 



№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері повної 

загальної середньої освіти. 

2 

2. Започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері фахової 

передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти та 

післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодшого спеціаліста, з професійною (професійно-технічною) освітою. 

2 

3. Основні засади та порядок проведення акредитації освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів середньої і вищої освіти. 

 

2 

4. Структура і зміст освітніх програм (ОП).   3 

5. . Критерії оцінювання якості ОП. Складання самозвіту ОП. 3 

6. Сертифікація педагогічних працівників. 

 

2 

7. Інституційний аудит ЗЗСО: основні положення 2 

8. Побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО 2 

9. Самодіагностика внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО 2 

10. Експертна група: склад і зміст її роботи 2 

 
Разом 

22 

5.4. Теми лабораторних занять 

 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1.   

2.   

3.   

 
Разом 

 

 

5.5. Самостійна робота 

 
 

№ 

п/

п 

Назва 

теми/розділу 
Форми роботи/опис завдання Критерії оцінювання 

Кіль- 

кість 

годин 

1. Тема 1.1. 

Нормативна 

база 

ліцензування 

освітньої 

діяльності 

закладів освіти 

різного рівня. 

 

 

 

Заповнення таблиці 

Р

івень 

освіти 

Назви законів і 

номера статей, які 

регулюють процес 

ліцензування на 

відповідному рівні 
 

- охоплення усіх рівнів 

освіти; 

- повнота представлення 

нормативного 

забезпечення на 

певному рівні освіти 
2 

2. Тема 1.2. 

Започаткування 

та провадження 

 

Case study.  Аналіз матеріалів 

кейсу «Ліцензійна справа щодо 

-різноаспектність аналізу; 

-обґрунтованість  і 

доцільність пропозицій. 

7 



освітньої 

діяльності у 

сфері повної 

загальної 

середньої 

освіти. 

 

провадження освітньої діяльності  

у сфері повної загальної середньої 

освіти. Здобуття профільної 

середньої освіти». Виявлення 

недоліків в документах, 

підготовка  в письмовому вигляді 

пропозицій щодо вдосконалення 

документів справи. 

 

3. Тема 1.3. 

Започаткування 

та провадження 

освітньої 

діяльності у 

сфері фахової 

передвищої, 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти та 

післядипломної 

освіти для осіб з 

освітньо-

кваліфікаційни

м рівнем 

молодшого 

спеціаліста, з 

професійною 

(професійно-

технічною) 

освітою. 

Укладання переліку літературних 

джерел, присвячених питанню 

ліцензуванню освітньої діяльності 

закладів освіти різних рівнів, що 

побачили світ упродовж останніх 

3-х років. Стислий письмовий 

аналіз їхнього змісту. 

-повнота переліку; 

-якість аналізу 
3 

4. Тема 1.4. 

Вимоги щодо 

започаткування 

та провадження 

освітньої 

діяльності у 

сфері вищої 

освіти та 

післядипломної 

освіти 

 

 

Навчальний груповий проект 

«Підготовка ліцензійної справи». 

Здобувачі об’єднуються в групи 

по троє, визначають назву, зміст 

уявної освітньої програми для 

певного ЗВО, який функціонує в 

Україні, і готують пакет 

документів для її ліцензування 

-доцільність для 

конкретного ЗВО 

впровадження розробленої 

освітньої програми; 

-дотримання вимог до 

складу проектної групи; 

-якість складу групи 

забезпечення; 

- наявність необхідних 

документів для ліцензування, 

якість їх оформлення 

8 

5. Тема 2.1. 

Основні засади 

та порядок 

проведення 

акредитації 

освітніх 

програм, за 

якими 

здійснюється 

підготовка 

здобувачів 

середньої і 

вищої освіти. 

 

 

Розробляння сценарію процедури 

акредитації освітніх програм (ОП) 

на прикладі закладів загальної 

середньої або закладів вищої 

освіти (на вибір). 

 

  -  знання сучасних вимог до 

акредитації освітніх програм 

(ОП) різних рівнів; 

-  уміння готувати 

акредитаційну справу. 

7 

6. Тема 2.2. 

Структура і 

зміст освітніх 

програм  

 

Обгрунтування переваг і 

недоліків ОП 011 «Освітологія» 

для ключових стейкголдерів і 

визначення зв’язку ОП зі 

стратегією ХНПУ імені Г. С. 

- знання освітніх тенденцій 

на ринку праці, котрі лежать 

в основі розробляння освітніх 

програм (ОП); 

- уміння розробляти ОП. 

6 



Сковороди 

7. Тема 2.3. 

Критерії 

оцінювання 

якості ОП. 

Складання 

самозвіту ОП. 

 

Ознайомлення з інформацією про 

роботу Українського центру 

оцінювання якості освіти 

https://testportal.gov.ua/publichna-

informatsiya/ 

 

- -знання про сертифікацію 

педагогічних працівників та 

етапи її проведення; 

- -уміння адекватно оцінювати 

рівень власної професійної 

майстерності та його  

підвищувати впродовж 

життя.  

 

9 

8. Тема 2.4. 

Сертифікація 

педагогічних 

працівників 

 

Аналізування відгуків та запитів 

роботодавців, здобувачів щодо 

ОП, результатів моніторингу 

працевлаштування випускників 

ОП. 

 

- знання про нові 

досягнення і тенденції 

розвитку освітньої галузі, 

котрі лежать в основі 

оновлення ОП; 

- уміння складати самозвіт 

ОП. 

7 

9. Тема 3.1.  

Інституційний 

аудит ЗЗСО: 

основні 

положення 

 

Ознайомитись із матеріалами 

сайту Державної служби якості 

освіти України. Заповнити 

опитувальний аркуш 

- повнота і 

достовірність відповідей на 

питання опитувального 

аркуша 

2 

Проаналізувати календар 

інституційних аудитів на 

поточний рік. Обрати певну 

область України, визначити  

ЗЗСО області, де планується в 

поточному році проведення 

інституційного аудиту. Скласти 

їхній перелік зі стислою 

характеристикою в письмовій 

формі. Визначити відсоток шкіл 

області, у яких заплановано 

проведення аудиту; кількість 

таких міських і сільських ЗЗСО 

- повнота переліку 

ЗЗСО  певної області, де 

планується в поточному році 

проведення інституційного 

аудиту; 

- важливість 

інформації, що представлена 

в стилій характеристиці 

ЗЗСО; 

- правильність 

кількісних показників, 

визначення яких передбачено 

завданням 

 

4 

10. Тема 3.2. 

Підготовка ЗЗСО 

до інституційного 

аудиту, побудова 

внутрішньої 

системи 

забезпечення 

якості освіти 

 

Виконується з запропонованих 

завдань два (за кожне -3,5 б. 

максимум) 

 

На основі вивчення веб-сайту 

ЗЗСО підготувати письмовий звіт 

про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти одного 

із ЗЗСО, в якому планується 

проведення інституційного 

аудиту.  

- відповідність 

кількості складників 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти 

певного ЗЗСО, представлених 

на веб-сайті, кількості тих 

складників, які висвітлені в 

звіті; 

- наявність і якість 

стислої  характеристики 

складників внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освіти ЗЗСО. 

7 

Проаналізувати інформацію, 

розміщену на веб-сайті ЗЗСО або 

веб-сайті його засновника.  

Підготувати висновок, чи 

достатньою мірою висвітлюється 

інформація, яку слід обов’язково 

представляти на сайті і яка є 

важливим джерелом для 

проведення інституційного 

аудиту. Розробити рекомендації 

щодо контенту веб-сайту ЗЗСО  

- обґрунтованість 

рекомендацій і висновку. 

 

https://testportal.gov.ua/publichna-informatsiya/
https://testportal.gov.ua/publichna-informatsiya/


Проаналізувати річний звіт про 

діяльність ЗЗСО, визначити  

інформацію, важливу для 

проведення інституційного 

аудиту. 

 

- можливість 

застосування виокремленої 

здобувачем освіти інформації 

для проведення 

інституційного аудиту 

11. Тема 3.3. 

Підготовка ЗЗСО 

до інституційного 

аудиту, 

самодіагностика 

внутрішньої 

системи 

забезпечення 

якості освіти. 

 

Проаналізувати стратегії розвитку 

одного з українських ліцеїв та 

однієї гімназії (на вибір студента). 

Визначити, чи дотримувались при 

розробці цих документів вимог, 

представлених в «Абетці для 

директора». На основі порівняння 

визначити найбільш доцільно 

укладений документ, власну 

думку аргументувати 

 

- повнота переліку 

вимог до структури стратегії 

розвитку ЗЗСО, які 

застосовувалися при аналізі 

документів; 

- аргументованість 

власної думки. 

4 

12. Тема 3.4. 

Експертна група: 

склад і зміст її 

роботи 

 

Виконується одне з завдань 

Заповнити таблицю за 

результатами аналізу складу 

груп експертів, які здійснювали 

інституційний аудит упродовж  

половини року в певній області. 

Аналіз здійснюється на основі 

вивчення висновків про якість 

освітньої діяльності закладів 

освіти, внутрішню систему 

забезпечення якості освіти за 

результатами проведення 

інституційних аудитів. 

Підготувати висновок за 

результатом аналізу. 

- достовірність 

інформації представленої в 

таблиці; 

- кількість заповнених 

комірок таблиці; 

- обґрунтованість 

висновку 

4 

Використовуючи матеріали сайту 

Державної служби якості освіти 

України, ознайомитись зі змістом 

висновків, складених за 

результатами проведення 

інституційних аудитів у 

провідних ЗЗСО. Вивчити 

проаналізовані у ході аудиту 

системи оцінювання здобувачів 

освіти. Підготувати презентацію 

PowerPoint, у якій представити 

власний порівняльний аналіз цих 

систем, ознайомити з однією із 

найбільш продуманих та 

ефективних, на думку здобувача 

освіти, системи оцінювання 

- обґрунтованість 

порівняльного налізу; 

- змістовність та 

ілюстративне оформлення 

презентації 

13. Тема 3.5. 

Зарубіжний 

досвід 

забезпечення 

якості загальної 

середньої освіти 

 

Використовуючи іншомовну 

літературу, підготувати доповідь 

присвячену забезпеченні якості 

загальної середньої освіти в одній із 

зарубіжних країн 

- кількість 

опрацьованих іншомовних 

джерел 

- повнота розкриття 

теми доповіді 

4 

Підготувати розгорнутий план 

доповіді і презентацію PowerPoint 

до неї. Теми доповідей (на вибір 

студента):  

«Особливості діяльності Чеської 

- повнота розкриття 

теми доповіді в розгорнутому 

плані; 

- змістовність та 

ілюстративне оформлення 

4 



шкільної інспекції»  

«Експертна діяльність в галузі 

шкільної освіти Німеччини та 

Австрії» 

«Функціонування Національного 

агентства з оцінки шкіл в Литві» 

 «Основні підходи до шкільного 
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якості» 

презентації 
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6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні методи (розповідь, пояснення, презентація 

тощо).  

Дослідницькі методи – систематизація фактів, самостійне вивчення проблеми в науковій 

літературі, метод генерації ідей. 

Проблемного викладу, частково-пошукові. 

Метод сase study, метод проектів (груповий («Підготовка ліцензійної справи») та 

індивідуальний (сценарій процедури акредитації освітніх програм (ОП) на прикладі закладів 

загальної середньої або закладів вищої освіти (на вибір) проекти). 
 



7. Контроль і оцінка результатів навчання 
Методика оцінювання ґрунтується на принципах об’єктивності, прозорості, гнучкості та високої 

диференціації. 

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 
 

Рейтингова 
Оцінка 

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

 

A 

 

90 – 100 балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

 

B 

 

82 – 89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 

C 74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

 
D 

 
69 – 73 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 
діяльності 

E 60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень балів знань (умінь) 

 
FX 

 
35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного доопрацювання 

 
F 

 
1 – 34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

7.1. Види контролю 

В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної 

навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та 

підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль. 

Форми та методи оцінювання 

усне та письмове опитування; 

тестування; 

індивідуальні  та командні проєкти; 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

Case study; 

виконання та захист самостійної роботи; 

підготовка та робота на семінарських заняттях; 

підсумковий контроль (іспит) . 
 

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж 

семестру. Якщо підсумкова форма контролю залік, то оцінювання відбувається за всіма видами та 

формами роботи за накопичувальною системою рейтингових балів. Якщо підсумкова форма 

контролю іспит, то протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 

60 балів, а склавши іспит – 40 балів. 

 

 

 

 

 



7.2. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
 

 

 

 

 

Назва виду діяльності та 

контролю 
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 3 3 

Робота на практичному занятті        

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист 

       

Підготовка та робота на 

семінарському занятті 

2,5 2 5 5 12,5 4 10 

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

залежить від 

складності 

4 7,5 

 

4 8 

 

5 8 

 

Виконання модульної роботи        

Виконання ІНДЗ        

Р

а

з

о

м 

 15,5  23,5  21 

 Максимальна кількість балів 60 

 

 

Питання до підсумкового контролю 

 

Модуль 1. Ліцензування освітньої діяльності закладів освіти різного рівня 

 
1. Організаційні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності. 

2. Склад проєктної групи  та групи забезпечення провадження освітньої діяльності. Вимоги щодо 

складу проєктної групи та до складу групи забезпечення провадження освітньої діяльності.  

3. Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнями повної 

загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти). 

4. Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнями 

повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти). 

5. Організаційні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнями 

повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти). 

6. Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) 

провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти. 

7. Взаємодія ліцензіата та департаменту ліцензування Міністерства освіти і науки України: роль 

інформаційних та технологічних карток. 

8. Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності на рівні фахової 

передвищої освіти. 

9. Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності за 

рівнем фахової передвищої освіти. 

10. Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем 

професійної (професійно-технічної) освіти. 



11. Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем 

професійної (професійно-технічної) освіти 

12. Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої 

освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, 

для яких запроваджено додаткове регулювання 

13. Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності для освітніх 

програм на відповідному рівні вищої освіти 

14. Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері 

післядипломної освіти 

15. Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері 

післядипломної освіти 

 

 

Модуль 2. Акредитація освітніх програм (ОП), за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти  

 

1. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (2014) як один з органів управління у 

сфері вищої освіти, створення якого передбачено Законом України «Про вищу освіту». 

2. Мета і завдання акредитації ОП.  

3. Порядок проведення акредитації. 

4. Проєктна група. Завдання, її склад. Координування роботи розробників освітньої програми. 

5.Вивчення ринку праці і потреб роботодавців. Аналіз роботи із стейкголдерами.  

6. Проєктування та цілі ОП. Вимоги до структури і змісту освітньої програми. Компетентності ОП і  

програмні результати навчання, їх кореляція із змістом обов’язкових компонентів (ОК)  і дисциплін 

вільного вибору (ДВВ) на ОП. 

7. Доступ до ОП та процедура визнання результатів навчання. Неформальна освіта здобувачів. 

8. Навчання і викладання за ОП. Студентоцентрований підхід. Вибіркові дисципліни, їх практична 

значущість. 

9. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів та академічна доброчесність. 

10. Людські ресурси – кадровий склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують якість 

навчання здобувачів. 

11. Освітнє середовище та матеріальні ресурси. 

12. Внутрішнє забезпечення якості ОП, її оновлення. Прозорість та публічність реалізації ОП. 

Моніторинг результатів освіти. 

13. Процедура сертифікації педагогічних працівників: незалежне тестування учасників 

сертифікації, самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності, 

вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.  

14. Принцип добровільної участі педагогічних працівників у сертифікації.  

15. Державна служба якості освіти України: мета, завдання, зміст і форми роботи. 

 

Модуль 3. Інституційний аудит ЗЗСО 

 

1.Мета і завдання інституційного аудиту ЗЗСО.  

2. Планування інституційного аудиту ЗЗСО територіальними органами Державної служби якості 

освіти України. Етапи проведення інституційного аудиту. 

3. Освітнє середовище закладу освіти як напрям оцінювання освітніх, управлінських процесів і 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗЗСО. 

4. Система оцінювання результатів навчання учнів як напрям оцінювання освітніх, 

управлінських процесів і внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗЗСО. 

5. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти як напрям оцінювання 

освітніх, управлінських процесів і внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗЗСО. 

6. Управлінські процеси закладу освіти як напрям оцінювання освітніх, управлінських 

процесів і внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗЗСО. 

7. Визначення завдань функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Принципи побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО. 

http://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/Nakaz_sertyfikatsiya_140119_33na-sajt.pdf


8. Визначення необхідних ресурсів для побудови внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти в ЗЗСО. Вимоги до інформації, розміщеної на веб-сайті ЗЗСО або веб-сайті його засновника. 

9. Компоненти та механізми функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 

ЗЗСО. 

10. Критерії оцінювання функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 

ЗЗСО. 

11. Прийняття управлінських рішень щодо функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти в ЗЗСО. 

12. Діяльність директора і педагогічного колективу ЗЗСО під час роботи експертної групи в 

закладі освіти. Документи, які заповнює директор. 

13. Особливості складу групи експертів, вимоги до них. Попередня робота експертної групи та її 

діяльність у ЗЗСО, розподіл функцій між членами експертної групи. 

14. Критерії аналізу діяльності ЗЗСО. Документи, що відбивають результати інституційного 

аудиту у ЗЗСО. 

15. Зарубіжний досвід забезпечення якості загальної середньої освіти(на прикладі двох країн за 

вибором здобувача освіти). 

 

 

8. Методичне забезпечення 
Навчально-методичні комплекси дисциплін: 

конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни завдання для 

самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів 

методичних вказівок до самостійної роботи, силабусів навчальних дисциплін. 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА  ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

9.1. Базова 

 

1. Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти у закладі загальної середньої освіти. К., 2021. 350 с. 

2. Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE) : методичний посібник / 

В.А. Бугров, А.П. Гожик, Д.В. Щеглюк та ін.; за заг. ред. Л.В. Губерського. К. : ВПЦ "Київський 

університет", 2018. 74 c. http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Akreditation%20of%20study%20program.pdf 

3. Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до побудови 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. К., 2020. 240 

с. https://base.kristti.com.ua/?p=7776 

4. Рекомендації щодо застосування критерії оцінювання якості освітніх програм / Затверджено 

НАЗЯВО від 17 листопада 2020 року. К., 2020. 66 с. https://naqa.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%

D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD

%D1%8F- %D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2-

%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-

%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%9E%D0%9F.pdf 

5. Рибалко Л. С., Твердохліб Т. С. Ліцензування й акредитація освітньої діяльності. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2021. – 38 с. 

6. Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник / за наук. ред. А. 

Василюк, М. Дей; кол. авторів: А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк (та ін.]; НАПН України, 

Університет менеджменту освіти. ‒ Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2019.  176 с. 

https://lib.iitta.gov.ua/717657/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D

0%BA_%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D

0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf 

 

 

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
https://lib.iitta.gov.ua/717657/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/717657/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/717657/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8F%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf
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