
 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

НАКАЗ 
 

25.05.2020 Миколаїв   № 170 

 

Про затвердження положень 

Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського 

 

Відповідно до рішення вченої ради університету від 25 травня 2020 року 

(протокол № 23) 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити такі положення: 

1.1. Положення Науково-дослідної лабораторії археології та домодерної 

історії Півдня України Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського (додаток 1). 

1.2. Положення Науково-дослідної лабораторії фізики та біохімії 

композиційних матеріалів Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського (додаток 2). 

1.3. Положення про дистанційне навчання в Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського (додаток 3). 

1.4. Затвердження Тимчасового порядку організації і проведення літньої 

екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року та державної атестації 

здобувачів із використанням дистанційних технологій навчання в 

МНУ імені В. О. Сухомлинського в умовах карантину (додаток 4). 

1.5. Положення про неформальну та інформальну освіту учасників 

освітнього процесу Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського (додаток 5). 

1.6. Положення про робочу програму навчальної дисципліни у 

Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського (додаток 6). 

1.7. Положення про освітні програми у Миколаївському національному 

університеті імені В. О. Сухомлинського (додаток 7). 



 

 

1.8. Затвердження Положення про рейтингову оцінку діяльності науково-

педагогічних працівників Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського (додаток 8). 

1.9. Положення про користування гуртожитками Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського (додаток 9). 

2. До 30 травня 2020 року оприлюднити затверджені положення на веб-сайті 

університету. 

3. Контроль виконання наказу покласти на проректорів із науково-

педагогічної роботи Кузнецову О. А. та Дінжоса Р. В. і проректора з 

адміністративно-господарчої роботи Даниленко В. Л. 

 

 

Ректор          В. Д. Будак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проєкт наказу вносить: 

Учений секретар університету 
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ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор  

_____________ А. В. Овчаренко 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

_____________ Р. В. Дінжос 

Проректор із науково-педагогічної роботи 

_____________ О. А. Кузнецова 

Проректор з адміністративно-господарчої роботи 

_____________ В. Л. Даниленко  

Начальник юридичного відділу 

_____________ М. М. Бєлан



 

 

Додаток 1 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

 

Положення 

науково-дослідної лабораторії Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського 

«Археології та домодерної історії Півдня України» 

 

 

1. Загальна частина 

1.1 Науково-дослідна лабораторія «Археології та домодерної історії Півдня 

України» (далі – НДЛ) створена на базі кафедри історії Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського (далі – 

Університет) наказом ректора, схвалена вченою радою Університету. 

НДЛ у своїй діяльності керується Законами України «Про вищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.08.2018 року № 652 «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки», Статутом Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського, наказами і розпорядженнями 

ректора Університету та цим Положенням. 

1.2 Положення набуває чинності з моменту його затвердження. 

 

2. Завдання та функції  

2.1. Провадження наукової та інноваційної діяльності за пріоритетним 

напрямом наукової діяльності Університету гуманітарні науки (історія, 

археологія) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

22.08.2018 року № 652 «Про пріоритетні напрями розвитку науки і 

техніки». 

2.2. Ініціювання нових проєктів НДР за науковим напрямом лабораторії та 

проведення досліджень за темами фундаментальних і прикладних 

досліджень. 

2.3. Ініціювання та проведення досліджень на підставі господарчих договорів 

для створення науково-інноваційної продукції чи надання науково-

інформаційних послуг юридичним та фізичним особам. 



 

 

2.4. Активний пошук ЗВО, наукових установ України та зарубіжжя для 

проведення спільних наукових досліджень, експериментальних 

інноваційних робіт та участі в грантових програмах. 

2.5. Розробка бізнес-пропозицій, встановлення ділових контактів із 

потенційними споживачами науково-інноваційної продукції, створеної 

науковцями лабораторії; створення спільних з іншими організаціями 

структур із практичного впровадження результатів досліджень. 

2.6. Впровадження у практику спільно створених інноваційних продуктів 

(трансфер, комерціалізація). 

2.7. Інтеграція наукової та інноваційної діяльності шляхом співробітництва із 

закладами вищої освіти, науковими установами України, підприємствами 

різної форми власності, органами місцевого самоврядування, 

громадськими установами, зарубіжними науковими установами та 

комерційними структурами. 

2.8. Впровадження результатів наукових досліджень у практику роботи 

університету та сторонніх організацій. 

2.9. Пропагування досягнень НДЛ шляхом ініціювання та участі у проведенні 

наукових форумів, конференцій, семінарів, виставок; публікацій у 

фахових журналах; висвітлення досягнень у засобах масової інформації 

тощо. 

3. Керівництво  

3.1. НДЛ підпорядковується безпосередньо проректору з науково-

педагогічної роботи. 

3.2. Наукове керівництво НДЛ здійснює науковий керівник, який 

призначається наказом ректора за поданням проректора з науково-

педагогічної роботи. Науковий керівник НДЛ – кандидат історичних 

наук, старший викладач Кузовков В. В. 

3.3. Поточну роботу НДЛ виконують відповідальні виконавці за напрямами: 

 відповідальний за сектор археології Півдня України; 

 відповідальний за сектор домодерної історії Півдня України. 
 

4. Структура і штат НДЛ 

4.1. Структура і штатний розпис НДЛ визначається обсягом і напрямом робіт 

та їх фінансуванням, термінами виконання. У штаті лабораторії, у разі 

необхідності, можуть бути введенні посади головного, провідного, 

старшого наукового співробітників та молодшого наукового 

співробітника на певну частину окладу. 

4.2. Структура НДЛ об’єднує: 



 

 

 сектор археології (археологічні дослідження на території Півдня 

України);  

 сектор домодерної історії (історичні та етнологічні дослідження 

Півдня України). 

4.3. НДЛ виконує свою роботу за окремим планом роботи. 

4.4. Обов’язки, права та відповідальність співробітників НДЛ 

регламентується посадовими інструкціями. 
 

5. Взаємовідносини НДЛ із підрозділами Університету 

та іншими організаціями 

5.1. Під час виконання своїх функцій НДЛ взаємодіє з науковим відділом 

Університету, іншими підрозділами управління Університету (служба 

охорони праці, бухгалтерія, відділ кадрів тощо) та іншими науковими 

установами (НАНУ, ЗВО України, міжнародні організації тощо). 

5.2. За дорученням ректора та узгодженням із проректором із науково-

педагогічної роботи співробітники НДЛ можуть представляти 

університет в інших організаціях (на форумах, конференціях, виставках; 

за договорами про співпрацю тощо). 
 

6. Фінансування діяльності НДЛ 
6.1. НДЛ не є юридичною особою; усі фінансові операції здійснює 

бухгалтерія Університету. 

6.2. Науково-дослідні роботи фінансуються: 

 НДР, що пройшли конкурсний відбір у МОН України та внесені до 

Тематичного плану науково-дослідних робіт Університету, 

фінансуються за рахунок коштів державного бюджету; 

 НДР, які виконуються на підставі грантів, господарчих договорів 

фінансуються замовником; 

 інші НДР виконуються у межах основного робочого часу (за Законом 

України «Про вищу освіту»). 

 

7. Контроль за діяльністю НДЛ 

7.1. Контроль за науковою діяльністю, цільовим використанням коштів та 

обладнання, дотриманням регламенту роботи працівниками НДЛ 

здійснюється науковим керівником, науковим відділом, проректором із 

науково-педагогічної роботи. 

7.2. Контроль за дотриманням вимог із охорони праці та безпеки 

життєдіяльності здійснює служба охорони праці Університету. 



 

 

7.3. Науковий керівник НДЛ періодично (двічі на рік) звітує про хід 

виконання НДР у лабораторії на вченій раді Університету та готує звіти 

згідно з наказами ректора.  

 

8. Ліквідація НДЛ 

8.1. НДЛ ліквідується наказом ректора Університету. 

 

 

Перший проректор       А. В. Овчаренко 

 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи         О. А. Кузнецова 

 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи         Р. В. Дінжос 

 
Науковий керівник науково-дослідної 

лабораторії         В. В. Кузовков 

 

Начальник юридичного відділу     М. М. Бєлан 



 

 

Додаток 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 

науково-дослідної лабораторії 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

«Археології та домодерної історії Півдня України» 

 

 

 

 

Кафедра історії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв  2020 



 

 

Стисла характеристика 

науково-дослідної лабораторії 

«Археології та домодерної історії Півдня України» 

 

Назва поля Зміст 

Повна назва  науково-дослідна лабораторія 

«Археології та домодерної історії Півдня 

України» 

Науковий напрям роботи  гуманітарні науки (історія, археологія) 

Науковий керівник  кандидат історичних наук, старший 

викладач Кузовков В. В. 

Заступник  кандидат історичних наук, доцент 

Господаренко О. В. 

Завідуючі науковими секторами: 

- сектор археології Півдня України старший викладач Смирнов О. І. 

- сектор домодерної історії Півдня 

України 

старший викладач Горбенко К. В. 

Розташування лабораторії, площа її 

приміщень  

Миколаївський національний університет 

імені В.О. Сухомлинського, навчальний  

корпус № 1 (ауд. 01.108 – 17,8 м2, 

ауд. 01.107 – 18,7 м2). 

Перелік наявного наукоємного 

обладнання  

ноутбук ACER, фотокамера Canon PC 

1192, GPS навігатор High sensitivity etrex 

H Garmin, металодетектор «METAL 

DETECTOR Fisher Labs – F2», принтер-

сканер, нівелір, інвентар для проведення 

польових робіт 

Перелік обладнання, яке необхідно 

придбати 

комп’ютер, новітні планшети, 

квадрокоптер (для проведення 

фотофіксації, створення відеороликів), 

спеціальний інвентар для обробки 

матеріалів, устаткування для зберігання 

археологічного, антропологічного, 

етнологічного, етнографічного, 

зоологічного матеріалу, сканер А-0 

(робота з картографією) 

Інші потреби спеціалізоване окреме приміщення для 

обробки артефактів та зберігання фондів 

 

 

Науковий керівник лабораторії  ________    В. В. Кузовков 



 

 

Додаток 2 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

 

Положення 

науково-дослідної лабораторії Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського 

«Фізики та біохімії композиційних матеріалів» 

 

 

1. Загальна частина 

1.1 Науково-дослідна лабораторія «Фізики та біохімії композиційних 

матеріалів» (далі – НДЛ) створена на базі кафедри фізики та кафедри хімії 

механіко-математичного факультету Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського (далі – Університет) наказом 

ректора та схвалена вченою радою Університету. 

1.2 НДЛ у своїй діяльності керується Законами України «Про вищу освіту», 

«Про наукову і науково-технічну діяльність», постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.08.2018 року № 652 «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки і техніки», Статутом Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського, наказами і розпорядженнями 

ректора Університету та цим Положенням. 

1.3 Положення набуває чинності з моменту його затвердження. 

 

2. Завдання та функції  

2.1. Провадження наукової та інноваційної діяльності за пріоритетним 

напрямом наукової діяльності Університету математичні науки та 

природничі науки відповідно до постанови КМУ від 22.08. 2018 року 

№ 652 «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». 

2.2. Ініціювання нових проєктів НДР за науковим напрямом лабораторії та 

проведення досліджень за темами фундаментальних і прикладних 

досліджень. 

2.3. Ініціювання та проведення досліджень на підставі господарчих договорів 

для створення науково-інноваційної продукції чи надання науково-

інформаційних послуг юридичним та фізичним особам. 



 

 

2.4. Активний пошук ЗВО, наукових установ України та зарубіжжя для 

проведення спільних наукових досліджень, експериментальних 

інноваційних робіт та участі в грантових програмах. 

2.5. Розробка бізнес-пропозицій, встановлення ділових контактів із 

потенційними споживачами науково-інноваційної продукції, створеної 

науковцями лабораторії; створення спільних з іншими організаціями 

структур із практичного впровадження результатів досліджень. 

2.6. Впровадження у практику спільно створених інноваційних продуктів 

(трансфер, комерціалізація). 

2.7. Інтеграція наукової та інноваційної діяльності шляхом співробітництва із 

закладами вищої освіти, науковими установами України, підприємствами 

різної форми власності, органами місцевого самоврядування, 

громадськими установами, зарубіжними науковими установами та 

комерційними структурами. 

2.8. Впровадження результатів наукових досліджень у практику роботи 

Університету та сторонніх організацій. 

2.9. Пропагування досягнень НДЛ шляхом ініціювання та участі у проведенні 

наукових форумів, конференцій, семінарів, виставок; публікацій у 

фахових журналах; висвітлення досягнень у засобах масової інформації 

тощо. 

3. Керівництво 

3.1. НДЛ підпорядковується безпосередньо проректору з науково-

педагогічної роботи. 

3.2. Наукове керівництво НДЛ здійснює науковий керівник, який 

призначається наказом ректора за поданням проректора з науково-

педагогічної роботи. Науковий керівник НДЛ – доктор технічних наук, 

професор Р. В. Дінжос. 

3.3. Поточну роботу НДЛ виконують відповідальні виконавці за напрямами: 

 відповідальний за лабораторію теплофізики полімерів; 

 відповідальний за лабораторію структури та релаксаційних 

властивостей полімерів; 

 відповідальний за лабораторію голографічних методів дослідження; 

 відповідальний за науково-дослідну екологічну лабораторію; 

 відповідальний за лабораторію біохімії; 

 відповідальний за лабораторію води. 

 

4. Структура і штат НДЛ 

4.1. Структура і штатний розпис НДЛ визначається обсягом і напрямом робіт 

та їх фінансуванням, термінами виконання. У штаті лабораторії, у разі 



 

 

необхідності, можуть бути введенні посади головного, провідного, 

старшого наукового співробітників та молодшого наукового 

співробітника на певну частину окладу. 

4.2. Структура НДЛ об’єднує: 

 лабораторію теплофізики полімерів; 

 лабораторію структури та релаксаційних властивостей полімерів; 

 лабораторію голографічних методів дослідження; 

 науково-дослідну екологічну лабораторію; 

 лабораторію біохімії; 

 лабораторію води. 

4.3. НДЛ виконує свою роботу за окремим планом роботи. 

4.4. Обов’язки, права та відповідальність співробітників НДЛ 

регламентується посадовими інструкціями. 

 

5. Взаємовідносини НДЛ із підрозділами Університету 

та іншими організаціями 

5.3. Під час виконання своїх функцій НДЛ взаємодіє з науковим відділом 

Університету, іншими підрозділами управління Університету (служба 

охорони праці, бухгалтерія, відділ кадрів тощо) та іншими науковими 

установами (НАНУ, ЗВО України, міжнародні організації тощо). 

5.4. За дорученням ректора та узгодженням із проректором із науково-

педагогічної роботи співробітники НДЛ можуть представляти 

університет в інших організаціях (на форумах, конференціях, виставках; 

за договорами про співпрацю тощо). 
 

6. Фінансування діяльності НДЛ 

6.3. НДЛ не є юридичною особою; усі фінансові операції здійснює 

бухгалтерія Університету. 

6.4. Науково-дослідні роботи фінансуються: 

 НДР, що пройшли конкурсний відбір у МОН України та внесені до 

Тематичного плану науково-дослідних робіт Університету, 

фінансуються за рахунок коштів державного бюджету; 

 НДР, які виконуються на підставі грантів, господарчих договорів 

фінансуються замовником; 

 інші НДР виконуються у межах основного робочого часу (за Законом 

України «Про вищу освіту»). 

 

7. Контроль за діяльністю НДЛ 

7.4. Контроль за науковою діяльністю, цільовим використанням коштів та 

обладнання, дотриманням регламенту роботи працівниками НДЛ 



 

 

здійснюється науковим керівником, науковим відділом, проректором із 

науково-педагогічної роботи. 

7.5. Контроль за дотриманням вимог із охорони праці та безпеки 

життєдіяльності здійснює служба охорони праці Університету. 

7.6. Науковий керівник НДЛ періодично (двічі на рік) звітує про хід 

виконання НДР у лабораторії на вченій раді Університету та готує звіти 

згідно з наказами ректора.  

 

8. Ліквідація НДЛ 

8.2. НДЛ ліквідується наказом ректора Університету. 

 

 

Перший проректор       А. В. Овчаренко 

 

Проректор із  

науково-педагогічної 

роботи         О. А. Кузнецова 

 

 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи, науковий керівник НДЛ     Р. В. Дінжос 
 
 

 

Начальник юридичного відділу     М. М. Бєлан 
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Стисла характеристика 

науково-дослідної лабораторії 

«Фізики та біохімії композиційних матеріалів» 

 

Назва поля Зміст 

Повна назва НДЛ науково-дослідна лабораторія «Фізики та 

біохімії композиційних матеріалів»  

Науковий напрям роботи НДЛ 01.04.19 – фізика полімерів, 05.14.06 – 

технічна теплофізика та промислова 

теплоенергетика, 01.04.14 – теплофізика та 

молекулярна фізика, 01.02.04. – механіка де 

формівного твердого тіла, 02.00.04 – 

фізична хімія, 03.00.04 - біохімія 

Науковий керівник НДЛ проректор із науково-педагогічної роботи, 

доктор технічних наук, професор 

Р. В. Дінжос  

Заступник НДЛ доктор хімічних наук, професор Єзіков В. І. 

Завідувачі науковими лабораторіями: 

- лабораторія теплофізики 

полімерів 

проректор із науково-педагогічної роботи, 

доктор технічних наук, професор 

Дінжос Р. В. 

- лабораторія структури та 

релаксаційних властивостей 

полімерів 

кандидат фізико-математичних наук, 

доцент Махровський В. М. 

- лабораторія голографічних 

методів дослідження 

завідувач лабораторії Пригода О. П. 

- науково-дослідна екологічна 

лабораторія 

кандидат біологічних наук, старший 

викладач Пшиченко В. В. 

- лабораторія біохімїі кандидат сільськогосподарських наук, в. о. 

доцента Кучер О. О. 

лабораторія води завідувач лабораторії Гладких Т. М. 

Розташування лабораторії лабораторія теплофізики полімерів 

(ауд. № 02.001) 

лабораторія структури та релаксаційних 

властивостей (ауд. № 02.004) 

лабораторія голографічних методів 

дослідження (ауд. № 09.101) 

науково-дослідна екологічна лабораторія 

(ауд. № 01.118) 

лабораторія біохімії (ауд. № 02.120) 

лабораторія води (ауд. № 02.003) 

Перелік наявного наукоємного 

обладнання  

лазер ЛГН-222, лазер ЛГН-215, лазер 

УІГ-1, тензометрична система СИИТ-2, 

диференційний скануючий калориметр 



 

 

DSC–2 Perkin Elmer, ультразвуковий 

диспергатор УЗДН–А150, магнітна 

мішалка Velp science filica, вимірювач 

швидкості поширення ультразвуку УС – 12 

ИМ, прилад для визначення механічних 

властивостей матеріалів ПИМ, вимірювач 

теплоємності ИТ – С – 400, вимірювач 

теплопровідності ИТ – Л – 400, 

дифрактометр для фазового аналізу ДФФ – 

2.0. 

Перелік обладнання, яке 

необхідно придбати 

диференціальний скануючий калориметр 

DSC8000 

 

 

Науковий керівник лабораторії ____________    Р. В. Дінжос 



 

 

Додаток 3 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про дистанційне навчання 

в Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження 

дистанційного навчання в Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського (далі  МНУ імені В. О. Сухомлинського). 

1.2. У своїй роботі з впровадження дистанційного навчання МНУ імені 

В. О. Сухомлинського керується чинними документами:  

 Конституцією України; 

 Цивільним кодексом України; 

 Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII; 

 наказами МОН України від 25.03.13 року № 466 «Про затвердження 

Положення про дистанційне навчання» та від 30.10.2013 року 

№ 1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та 

закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових 

установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою 

навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за 

акредитованими напрямами і спеціальностями»; 

 ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення.  

1.3. Під дистанційним навчанням (далі  ДН) розуміється індивідуалізований 

процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 

людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників освітнього процесу у 

спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 



 

 

1.4. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом 

застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для 

підготовки здобувачів вищої освіти для отримання освітніх ступенів 

«бакалавр» та «магістр» відповідно до державних стандартів освіти. 

Також можлива підготовка громадян до вступу в МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, підготовка іноземних громадян та підвищення 

кваліфікації і перепідготовка працівників за відповідними навчальними 

програмами. 

1.5. Завданням ДН є: 

 забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного 

права на здобуття освіти та професійної кваліфікації; 

 підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, 

соціального і майнового стану, роду та характеру занять, 

світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, 

віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до 

здібностей здобувачів; 

 забезпечення якості та ефективності освітнього процесу у разі 

застосування дистанційної форми як окремої форми навчання, або у 

разі використання ДН у навчальному процесі студентів денної форми 

навчання у періоди, визначені вченою радою університету; 

 розширення можливостей доступу студентів та слухачів до якісного 

навчання за відповідними програмами; 

 забезпечення індивідуалізації освітнього процесу відповідно до 

потреб, особливостей і можливостей тих, хто навчається; 

 створення додаткових можливостей для спілкування науково-

педагогічних працівників із студентами (слухачами), а студентів 

(слухачів) між собою в рамках активного творчого засвоєння 

програм навчання; 

 забезпечення контролю якості освіти.  

1.6. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях: 

Дистанційне навчання  процес набуття знань, умінь, навичок і способів 

пізнавальної діяльності людини, який відбувається, в основному, за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 

навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на 

базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

Технології ДН  комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-

педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість 



 

 

реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та 

наукових установах. 

Психолого-педагогічні технології ДН  система засобів, прийомів, кроків, 

послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, 

виховання і розвитку особистості. 

Інформаційно-комунікаційні технології ДН  технології створення, 

накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних 

ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення 

організації і супроводу освітнього процесу за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-

комунікаційного зв’язку, у тому числі мережі Інтернет. 

Веб-середовище ДН  системно організована сукупність веб-ресурсів 

навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління 

веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та 

управління дистанційним навчанням. 

Веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні 

курси  систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-

методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін 

(програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою 

веб браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів. 

Система управління ДН  програмне забезпечення, що призначене для 

організації освітнього процесу та контролю за навчанням через Інтернет 

та/або локальну мережу. 

Система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм)  

програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та 

передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу 

суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів. 

Суб’єкти ДН  особи, які навчаються (студент, слухач), та особи, які 

забезпечують Навчальний процес за дистанційною формою навчання 

(педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо).  

Синхронний режим  взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, 

під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі 

дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі 

тощо).  

Асинхронний режим  взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, 

під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, 

застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі 

тощо. 



 

 

1.7. Суб’єктами ДН є: студент, викладач, тьютор, викладач-організатор, 

науково-педагогічний працівник. 

Студенти – особи з числа громадян України, іноземних громадян і осіб 

без громадянства відповідно до чинного законодавства та міжнародних 

угод, які проживають (тимчасово знаходяться) у будь-якому місці 

України або за її межами, які навчаються в МНУ імені 

В. О. Сухомлинського за освітніми програмами бакалавра, магістра. 

Студенти, слухачі, які проходять навчання з використанням технологій 

ДН, повинні: 

 вміти користуватися комп’ютером і сучасними інформаційними та 

комунікаційними технологіями на рівні, який уможливлює 

виконання студентами усіх необхідних елементів навчання з 

використанням технологій ДН (що може бути перевірено за 

допомогою тестування до початку навчання з використанням ДН); 

 мати доступ до Інтернет та веб-ресурсів, які забезпечують участь у 

навчальному процесі в синхронному і асинхронному режимах. 

Викладач – науково-педагогічний працівник, який за згодою 

Університету може забезпечувати навчальний процес в частині своїх 

функціональних обов’язків, перебуваючи у будь-якому місці України або 

за її межами, у разі наявності телекомунікаційного зв’язку із 

Університетом та студентами (слухачами). Викладач є відповідальним за 

проведення лекційних, практичних чи лабораторних занять відповідно до 

педагогічного навантаження, а також є керівником курсових і 

кваліфікаційних проєктів/робіт. 

Викладач як учасник ДН має право створювати, редагувати та викладати 

дистанційні курси, оцінювати студентів за результатами виконаних 

практичних та лабораторних занять, завдань, тестів. 

Тьютор – відповідальний за ДН на кафедрі, призначений на засіданні 

кафедри. Тьютор відслідковує підготовку веб-матеріалів викладачами 

кафедри та наповнення дистанційних курсів дисциплін. У разі 

необхідності тьютор надає консультації викладачам кафедри щодо 

особливостей створення, редагування та наповнення дистанційних курсів. 

До обов’язків тьютора входить організація процесу отримання 

викладачами кафедри логінів та паролів відповідно до їх посадових 

повноважень 

Викладач-організатор – відповідальний за ДН на факультеті, призначений 

вченою радою факультету. Викладач-організатор у співпраці з тьюторами 

відстежує підготовку дистанційних матеріалів кафедрами факультету. У 

разі необхідності надає консультації для тьюторів кафедр щодо 



 

 

особливостей створення, редагування та наповнення дистанційних курсів, 

а також організації навчання з використанням технологій ДН студентів 

(слухачів) системи ДН, а саме отримання логінів та паролів для студентів 

і викладачів кафедр факультету. 

 

2. Реалізація дистанційного навчання 

2.1. Мета впровадження дистанційної форми навчання: реалізація 

інноваційно-креативної складової ідеології вивчення дисциплін; надання 

студентам можливості здобути поглиблені знання, набути умінь та 

навичок систематичного подальшого професійного самовдосконалення 

відповідно до обраної спеціальності за освітньою програмою підготовки з 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за 

місцем проживання або тимчасового перебування; надання громадянам 

можливості підвищення кваліфікації; набуття методологічного та 

технологічного досвіду для створення в МНУ імені В. О. Сухомлинського 

системи дистанційної освіти; підвищення якості освітнього процесу. 

2.2. Основними завданнями МНУ імені В. О. Сухомлинського з 

впровадження ДН є: забезпечення професійної орієнтації та 

самовизначення для майбутніх фахівців; використання технологій 

дистанційного навчання для перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів; розширення доступу різних категорій студентів до якісного 

навчання за відповідними програмами; забезпечення індивідуалізації 

навчання відповідно до потреб, особливостей і можливостей студентів; 

підвищення якості та ефективності навчання шляхом застосування 

сучасних освітніх технологій; створення додаткових можливостей 

спілкування викладачів і студентів у межах активного творчого навчання; 

забезпечення контролю якості освіти. 

2.3. ДН реалізовується шляхом: застосування дистанційної форми як окремої 

форми навчання; використання технологій дистанційного навчання для 

забезпечення навчання в різних формах. 

2.4. Запровадження дистанційної форми навчання у МНУ імені 

В. О. Сухомлинського можливе за погодженням із МОН України. 

2.5. ДН у МНУ імені В. О. Сухомлинського може використовуватися: 

 у навчальному процесі студентів заочної (дистанційної) форми 

навчання для самостійного опанування студентами навчально-

методичних матеріалів та у якості окремої форми навчання за 

рішенням Вченої ради МНУ імені В. О. Сухомлинського; 

 у навчальному процесі студентів денної форми навчання для 

самостійного опанування студентами навчально-методичних 



 

 

матеріалів; 

 для підготовки, перепідготовки науково-педагогічних працівників 

МНУ імені В. О. Сухомлинського; 

 для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 

(післядипломна освіта) кадрів за дистанційною формою навчання. 

2.6. ДН в МНУ імені В. О. Сухомлинського здійснюється за усіма 

ліцензованими, акредитованими ступенями (спеціальностями), за якими 

МНУ імені В.О. Сухомлинського надає освітні послуги. 

2.7. Дистанційне навчання організовується відповідно до робочих навчальних 

планів МНУ імені В. О. Сухомлинського, що затверджуються ректором за 

умови їх адаптації до денної форми навчання. 

2.8. ДН МНУ імені В. О. Сухомлинського може бути організоване для 

студентів, які: з будь-яких причин (стан здоров’я, проживання за межею 

пішохідної доступності до МНУ імені В. О. Сухомлинського, надзвичайні 

ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, 

проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на 

тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або 

здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо) не можуть 

відвідувати навчальні заняття. 

2.9. Навчатися в МНУ імені В. О. Сухомлинського за дистанційною формою 

навчання або за дистанційною в поєднанні з іншими формами, мають 

право громадяни України, іноземні громадяни й особи без громадянства 

відповідно до чинного законодавства та міжнародних угод.  

2.10. Кількість студентів (слухачів), що навчаються за дистанційною формою, 

визначається відповідно до рішення МНУ імені В. О. Сухомлинського у 

межах ліцензованого обсягу підготовки (перепідготовки, підвищення 

кваліфікації) в межах ліцензованого обсягу підготовки за відповідною 

спеціальністю до вступу в МНУ імені В. О. Сухомлинського, підготовки 

іноземних громадян тощо.  

2.11. Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для 

забезпечення ДН, визначається МНУ імені В. О. Сухомлинського 

залежно від профілю навчальної дисципліни. Для забезпечення ДН 

студентів (слухачів) МНУ імені В. О. Сухомлинського може 

користуватися власними веб-ресурсами, створеними викладачами МНУ 

імені В. О. Сухомлинського, або використовувати інші веб-ресурси. 

2.12. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на дистанційні 

курси, розроблені працівниками МНУ імені В.О. Сухомлинського у 

порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового 



 

 

завдання, належать цим працівникам. 

Усі майнові права інтелектуальної власності на дистанційні курси, 

розроблені працівниками МНУ імені В. О. Сухомлинського в рамках їх 

робочого часу, відповідно до Колективного договору і закону України 

«Про авторське право і суміжні права», належать МНУ імені 

В. О. Сухомлинського. 

 

3. Функції системи дистанційного навчання MOODLE 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

3.1. Система дистанційного навчання Moodle МНУ імені 

В. О. Сухомлинського (далі  СДН Moodle МНУ) разом з іншими 

електронними системами МНУ імені В.О. Сухомлинського забезпечує 

розміщення і збереження дистанційних навчальних курсів та посилань на 

відповідні електронні літературні джерела на інформаційно-освітньому 

ресурсі дистанційного навчання МНУ імені В. О. Сухомлинського 

(http://moodle.mdu.edu.ua/). 

3.2. Дистанційні курси є розподіленим інформаційним ресурсом, який 

розміщується на серверному просторі МНУ імені В. О. Сухомлинського з 

централізованою системою управління, вказаним інформаційним 

ресурсом та захистом від несанкціонованого доступу.  

3.3. СДН Moodle МНУ забезпечує: поточну координацію робіт щодо розвитку 

дистанційного навчання, зокрема з розроблення нормативних документів 

щодо діяльності СДН Moodle МНУ, наукових основ дистанційного 

навчання, у тому числі технологій дистанційного навчання і його 

науково-методичного, системо-технічного, кадрового та матеріально-

технічного забезпечення, а також розроблення критеріїв, засобів і систем 

контролю якості дистанційного навчання; створення та технічну 

підтримку банку дистанційних курсів; здійснення освітньої діяльності за 

технологіями дистанційного навчання; підвищення кваліфікації 

викладачів з технологій дистанційного навчання; участь у міжнародному 

співробітництві у сфері дистанційного навчання; апробацію нових 

дистанційних курсів в умовах реального освітнього процесу. 

 

4. Стандарти у дистанційному навчанні 

4.1. Дистанційна форма навчання базується на державних стандартах вищої 

освіти і технологіях дистанційного навчання. 

4.2. Інформаційний і функціональний контент дистанційних курсів та 

управління ними мають відповідати міжнародним стандартам 

дистанційних курсів і вимогам Міністерства освіти і науки України 

http://moodle.mdu.edu.ua/


 

 

(затверджені наказом МОН України від 30 жовтня 2013 року № 1518). 

 

5. Організація навчального процесу за дистанційною формою навчання в 

МНУ імені В.О. Сухомлинського 

5.1. МНУ імені В. О. Сухомлинського при організації освітнього процесу за 

будь-якою формою навчання технології дистанційного навчання можуть 

використовуватись для методичного та дидактичного забезпечення 

самостійної роботи, контрольних заходів, а також при проведенні 

навчальних занять.  

5.2. Навчання за дистанційною формою організовують і реалізовують в МНУ 

імені В. О. Сухомлинського відповідний факультет, кафедри, НПП. 

5.3. Створення та поповнення інформаційних ресурсів (дистанційних курсів) 

дистанційного навчання здійснюється викладачами МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, що працюють на відповідних кафедрах. 

Відповідальність за дистанційний курс несе його автор (автори) та 

кафедра. 

5.4. Педагогічні, науково-педагогічні працівники та методисти, які 

безпосередньо забезпечують організацію освітнього процесу за 

дистанційною формою, повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо 

організації та володіння технологіями дистанційного навчання (не рідше 

одного разу на 5 років та обсягом не менше 108 академічних годин). 

Підвищення кваліфікації має бути підтверджене документом про 

підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання.  

5.5. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає: апаратні 

засоби (персональні комп’ютери, мережне обладнання, джерела 

безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-

зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів 

навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні 

види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у 

синхронному і асинхронному режимах; інформаційно-комунікаційне 

забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам 

дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-

ресурсів і веб-сервісів для реалізації освітнього процесу у синхронному та 

асинхронному режимах; програмне забезпечення загального та 

спеціального призначення, яке має бути ліцензійним або побудованим на 

програмних продуктах з відкритими кодами. 

5.6. МНУ імені В. О. Сухомлинського забезпечує матеріально-технічну базу 

дистанційного навчання відповідно до наказу МОН України від 

30 жовтня 2013 року № 1518. 



 

 

5.7. У МНУ імені В. О. Сухомлинського використання технологій ДН 

здійснюється для організації навчального процесу: 

 студентів денної форми навчання у періоди, визначені Вченою 

радою МНУ імені В. О. Сухомлинського; 

 студентів заочної форми навчання МНУ імені В. О. Сухомлинського; 

 осіб з особливими потребами; 

 осіб, які бажають отримати додаткові знання паралельно з навчанням 

в МНУ імені В. О. Сухомлинського; 

 студентів МНУ імені В. О. Сухомлинського, які тимчасово або 

постійно проживають за кордоном. 

5.8. Особливості організації навчального процесу дистанційної освіти в МНУ 

імені В. О. Сухомлинського. 

5.8.1. Навчальний процес дистанційного навчання в МНУ імені 

В. О. Сухомлинського організовується на підставі навчальних 

планів, розроблених на основі галузевих стандартів вищої освіти і 

вимог до всіх елементів технологій дистанційного навчання. 

5.8.2. Перед початком ДН з використанням дистанційних технологій, 

відповідальний по факультету до 1 жовтня поточного навчального 

року формує інформацію про перелік студентів, які будуть 

використовувати дистанційні технології в навчальному процесі. 

Кожному студенту надається логін і пароль для санкціонованого 

доступу до програмно-технічного складника системи ДН. 

5.8.3. Навчальний процес за дистанційною формою навчання в МНУ 

імені В. О. Сухомлинського здійснюється у наступних формах: 

самостійна робота; дистанційні навчальні заняття (вебінари); 

виконання проектних завдань, домашніх контрольних робіт, 

практична підготовка; контрольні заходи. Основною формою 

організації навчального процесу за дистанційною формою є 

самостійна робота.  

5.8.4. Самостійне вивчення передбачає використання навчальних 

матеріалів дистанційних курсів, які студенти отримують через 

Інтернет. Вимоги щодо самостійного вивчення навчального 

матеріалу конкретної дисципліни визначаються програмою 

навчальної дисципліни (силабусом), методичними вказівками, 

інструкціями і завданнями, що містяться в дистанційному курсі. 

5.8.5. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою 

навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, 

консультації та інші.  



 

 

Лекція  один із видів навчального заняття в дистанційному навчанні, на 

якому студенти отримують інформацію лекційного матеріалу у 

синхронному або асинхронному режимах відповідно до навчального 

плану Допускається викладення лекційного матеріалу у вигляді веб-

сторінок або іншому форматі, який допускається для використання в 

Інтернет (наприклад PDF). 

Семінар  це навчальне заняття, що заплановане програмою навчання, під 

час якого відбувається обговорення вивченої теми, до якого студенти 

готують тези виступів на підставі виконаних завдань. 

Практичне заняття  це навчальне заняття, під час якого відбувається 

детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань 

(контрольних робіт), сформульованих у дистанційному курсі. Практичні 

заняття виконуються дистанційно, результати для перевірки викладачем 

розміщуються на сервері ДН. Окремі практичні завдання можуть 

виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою 

програмою навчальної дисципліни. 

Лабораторне заняття  форма навчального заняття, яка передбачає, що 

студенти особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи 

дослідження з метою практичного підтвердження окремих теоретичних 

положень конкретної навчальної дисципліни. При проведенні 

лабораторних робіт студенти набувають практичних навичок роботи з 

лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою, 

обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у 

конкретній предметній галузі. Лабораторні заняття в дистанційному 

навчанні в залежності від спеціальності, рівня матеріально-технічної 

оснащеності, можливостей створення і використання віртуальних 

лабораторій можуть проводитись у таких варіантах: тільки очно у 

спеціально обладнаних навчальних лабораторіях; повністю дистанційно з 

використанням відповідних моделюючих програм (емуляторів), 

віртуальних лабораторій тощо; частково – очно, а частково  

дистанційно. Перелік дисциплін, за якими не допускається дистанційне 

виконання лабораторних робіт, визначають кафедри спільно з 

відповідним факультетами, які здійснюють дистанційне навчання. 

Консультація  це елемент навчального процесу, за яким студенти 

дистанційно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання 



 

 

або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного 

застосування (у формі чату, форуму та особистих повідомлень). 

5.9. Виконання проектних завдань у дистанційному навчанні передбачає 

розроблення курсових проектів (робіт), контрольних, розрахунково-

графічних робіт або завдань та кваліфікаційної роботи бакалавра чи 

магістра, які виконуються студентами самостійно за можливості 

консультування керівниками проектів (робіт) та призначеними 

консультантами через форуми або очно. Виконані дистанційно 

розрахунково-графічні, контрольні роботи та завдання оформлюються 

студентами в електронному вигляді і перевіряються викладачем на сайті 

ДН. Виконані дистанційно курсові проекти (роботи) оформлюються 

студентами спочатку в електронному вигляді і перевіряються керівником 

проекту (роботи) на сайті ДН. До захисту курсові проекти (роботи) 

подаються студентом особисто на паперовому носії. Захист курсових 

проектів (робіт) відбувається очно. Курсові проекти (роботи) 

зберігаються в архіві кафедри згідно з чинними правилами. 

5.10. Випускна кваліфікаційна атестація при підготовці фахівців за 

дистанційною формою навчання здійснюється згідно з чинними 

правилами. Дипломні проєкти (роботи) подаються студентом до 

екзаменаційної комісії особисто, на паперовому та електронних носіях. 

Захист дипломних проєктів (робіт) відбувається очно згідно з чинним в 

МНУ імені В. О. Сухомлинського порядком. Дипломні проекти (роботи) 

зберігаються в архіві МНУ імені В.О. Сухомлинського згідно з чинними 

правилами. 

5.11. Практична підготовка студентів, які навчаються за дистанційною формою 

навчання, проводиться за окремо затвердженою навчальним закладом 

програмою. Студенти дистанційної форми навчання, які працюють за 

фахом відповідно обраної спеціальності, звільняються від проходження 

виробничої практики. В інших випадках студенти проходять практику 

відповідно до освітньо-професійної програми обраної спеціальності. База 

практики обирається студентом самостійно або визначається профільною 

кафедрою, яка оцінює результати виконання програми практики. Звіт з 

практики подається на кафедри студентом особисто, на паперовому та 

електронному носіях. Захист звіту відбувається очно чи дистанційно в 

синхронному режимі за вибором кафедри. 

5.12. Контрольні заходи для студентів дистанційної форми навчання 

передбачають самоконтроль, вхідний, поточний, рубіжний та 

підсумковий контроль знань, умінь та навичок, набутих студентом 

(слухачем) у процесі навчання. 



 

 

5.13. Іспити та заліки складаються студентами в період екзаменаційних сесій 

або за індивідуальним графіком, який затверджується деканом 

відповідного факультету. У разі відсутності, або тимчасово не 

впровадженого механізму гарантованої ідентифікації учасників процесу 

дистанційного навчання іспити та заліки складаються очно або 

дистанційно у присутності відповідальної особи, яка має повноваження 

щодо ідентифікації особи студента.  

Результати поточного та семестрового контролю (іспитів, заліків, 

диференційованих заліків, курсових проектів та робіт) оцінюються у 

порядку, що визначається Міністерством освіти і науки України, та у 

відповідності з Положенням про організацію навчального процесу в МНУ 

імені В. О. Сухомлинського. 

Результати семестрового контролю зберігаються у відповідному 

факультеті в електронному вигляді та дублюються на паперових носіях 

(екзаменаційних та залікових відомостях, залікових книжках). 

 

6. Фінансування у сфері дистанційного навчання 

6.1. Фінансування діяльності з дистанційного навчання здійснюється у 

відповідності з діючим законодавством, в тому числі за рахунок: коштів 

державного бюджету; замовника освітніх послуг (фізичної або юридичної 

особи); виконання господарчих договорів; грантів національних та 

міжнародних організацій; добровільних внесків і пожертв; інших 

надходжень, не заборонених чинним законодавством. 

6.2. Фінансові відносини між МНУ імені В. О. Сухомлинського, що 

забезпечує дистанційне навчання, та іншими установами, організаціями, 

підприємствами, які є замовниками освітніх послуг, здійснюються 

відповідно до двосторонніх або багатосторонніх договорів. 

 

7. Міжнародне співробітництво у сфері дистанційного навчання 

7.1. Головними напрямами міжнародного співробітництва у сфері 

дистанційного навчання для МНУ імені В. О. Сухомлинського є: участь у 

проєктах і програмах, спрямованих на входження системи дистанційного 

навчання України до світової освітньої системи з урахуванням 

національних інтересів і здобутків вітчизняної освіти, зокрема створення 

міжнародних віртуальних університетів, до складу яких входять 

навчальні заклади різних країн; участь у проектах і програмах 

інтегрування національних телекомунікаційних мереж, що задіяні у 

дистанційному навчанні, в європейські та світові науково-освітні 

телекомунікаційні мережі; проведення спільних наукових досліджень 



 

 

щодо розвитку технологій дистанційного навчання; участь у розробці 

міжнародних стандартів з технологій дистанційного навчання; надання 

послуг, пов’язаних з здобуттям освіти за технологіями дистанційного 

навчання, іноземним громадянам; відрядження за кордон педагогічних, 

науково-педагогічних працівників та інших фахівців з метою підвищення 

кваліфікації з дистанційного навчання відповідно до міжнародних 

договорів України, а також прямих договорів навчальних закладів з 

іноземними партнерами. 

7.2. МНУ імені В. О. Сухомлинського має право здійснювати міжнародне 

співробітництво у сфері дистанційного навчання, укладати відповідні 

договори, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами 

іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо згідно з 

чинним законодавством. 

 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Положення погоджується вченою радою МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та вводиться в дію наказом ректора. 

8.2. Положення запроваджується в дію з дати його затвердження вченою 

радою МНУ імені В. О. Сухомлинського. 

8.3. Зміни та доповнення до Положення про дистанційне навчання в 

МНУ імені В. О. Сухомлинського затверджуються вченою радою 

МНУ імені В. О. Сухомлинського, є невід’ємною частиною Положення і 

мають однакову з ним юридичну силу. 
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Додаток 4 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

 

Тимчасовий порядок організації і проведення літньої екзаменаційної сесії 

2019-2020 навчального року та державної атестації здобувачів із 

використанням дистанційних технологій навчання в 

МНУ імені В. О. Сухомлинського в умовах карантину 

 

1. Загальні положення 

1.1. Тимчасовий порядок проведення літньої екзаменаційної сесії 

2019-2020 навчального року із використанням технологій дистанційного 

навчання в МНУ імені В. О. Сухомлинського в умовах карантину (далі 

 Порядок) розроблений на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2», рішень Кабінету 

Міністрів України від 25 березня та 22 квітня 2020 року, наказу МОН 

України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для 

запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19», листів МОН України 

від 11 березня 2020 року № 1/9-154, 27 6epезня 2020 poку № 1/9-178 та 

27 квітня 2020 poкy № 1/9-224 «Щодо окремих питань діяльності 

закладів освіти під час карантину» та з метою забезпечення виконання 

освітніх програм, зокрема шляхом організації освітнього процесу із 

використанням технологій дистанційного навчання. 

1.2. Запровадження та припинення дії Порядку визначається відповідними 

наказами ректора. 

1.3. Порядок базується на постанові Кабінету Міністрів України № 261 

Положенні про організацію освітнього процесу, Положенні про 

організацію освітнього процесу в МНУ імені В. О. Сухомлинського 

(http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/n-295-new.pdf) та передбачає 

використання сучасних засобів відео- та аудіо-комунікації у 

дистанційному режимі. 

 

2. Організація і проведення екзаменаційної сесії 

2.1. Літня екзаменаційна сесія для усіх здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за освітніми програмами підготовки фахівців освітніх 

ступенів (далі  ОС) бакалавра, магістра та всіх курсів (років) навчання, 

проводиться згідно із затвердженим графіком освітнього процесу на 

http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/n-295-new.pdf


 

 

2019-2020 навчальний рік у МНУ імені В. О. Сухомлинського (зі 

змінами). 

2.2. Літня екзаменаційна сесія може здійснюватися у дистанційній формі 

через засоби комунікації, вбудовані до системи управління навчанням 

(платформа Moodle), корпоративну електронну пошту або інших 

інструментів синхронної чи асинхронної комунікації, зокрема систем 

проведення відео конференцій (MS Teams, ZOOМ, Google Meet, Skype та 

ін.). 

2.3. Контрольні заходи екзаменаційної сесії із застосуванням дистанційних 

технологій навчання мають відповідати таким вимогам: 

 авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних інструментів 

організації дистанційного навчання; 

 можливість визначення часу початку і завершення доступу, 

тривалості виконання завдань; 

 об'єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з активним 

використанням автоматизованих засобів оцінювання знань; 

 варіативність формування завдань контрольних заходів (із 

використанням алгоритмів випадкового вибору запитань. 

2.4. Під час проведення семестрового контролю у формі екзамену за 

затвердженим розкладом екзаменаційної сесії необхідно забезпечити 

ідентифікацію особи здобувачів освіти (важливо для завдань, які 

виконуються в усній формі). 

2.5. На екзамен можуть бути винесені тестові запитання, типові і комплексні 

задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати 

отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань. 

Слід приділити увагу належній якості укладання письмових завдань, 

щоб вони вимагали демонстрації студентами творчих навичок та 

передбачених програмою дисципліни результатів навчання, не могли 

бути успішно виконані шляхом копіювання відповідей з інших джерел. 

2.6. Передекзаменаційна консультація може проводитися засобами аудіо- 

або відеоконференцій за затвердженим розкладом. Під час проведення 

передекзаменаційної консультації рекомендується здійснити попередню 

перевірку технічних параметрів налаштування зв'язку зі здобувачами 

освіти, усунути виявлені проблеми. 

2.7. Конкретний спосіб та етапи проведення екзамену визначаються з 

урахуванням технічних і комунікативних можливостей учасників 

освітнього процесу. Здобувачі освіти повинні мати надійний інтернет-

зв'язок, у випадку усних відповідей  телефон або комп'ютер із 

мікрофоном, можливість встановити на комп'ютер необхідне програмне 

забезпечення тощо. 

2.8. Екзаменаційне завдання може складатись із: 

 випадковим чином згенерованого засобами LMS (програмного 

додатку для адміністрування навчальних курсів в рамках 

дистанційного навчання (платформи Moodle) або іншого ресурсу 



 

 

набору практичних ситуацій (стереотипних, діагностичних та 

евристичних завдань), які передбачають вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 

діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача 

освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни; 

 тестових запитань із активованою опцією автоматичного вибору 

випадкових тестових запитань з бази тестів для кожного здобувача 

освіти, а також перемішуванням запропонованих варіантів відповіді 

(на платформі Moodle); 

 творчих завдань та експериментальних ситуацій, розв'язання яких 

потребує від здобувача освіти комплексних знань з дисципліни; 

 інших завдань, які можуть продемонструвати рівень отриманих 

результатів навчання, на перевірку яких спрямований екзамен. 

2.9. За наявності технічної можливості в обраній дистанційний платформі 

організації екзамену, можна надати здобувачам освіти право розпочати 

складання екзамену в обраний ними час у певному проміжку 

(наприклад, між 10 і 11 годиною). Максимальна тривалість складання 

екзамену від моменту його початку здобувачем освіти має бути 

однаковою для всіх студентів. Якщо екзаменаційне завдання містить 

творчі питання, кейси, максимальна тривалість екзамену може бути 

збільшена. 

2.10. У разі виникнення під час складання екзамену обставин непереборної 

сили здобувач освіти повинен негайно повідомити екзаменатора або 

іншу відповідальну особу про ці обставини за допомогою визначеного 

каналу зв'язку (телефон, месенджер тощо) з обов'язковою фото- або 

відеофіксацією стану виконання завдань та об'єктивних факторів, що 

перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час 

перескладання екзамену визначається екзаменатором та деканатом в 

індивідуальному порядку. 

2.11. Здобувачі освіти, які допущені до складання екзамену, але з об'єктивних 

причин не можуть взяти в ньому участь із використанням визначених 

закладом освіти технічних засобів, мають надати деканату та 

екзаменаторові підтверджуючі матеріали до початку екзамену. У такому 

випадку екзаменаційною комісією має бути обраний альтернативний 

варіант складання екзамену, який би забезпечував ідентифікацію особи 

здобувача освіти, дотримання академічної доброчесності та можливість 

перевірки результатів навчання здобувача освіти. Одним з таких 

варіантів може бути написання здобувачем освіти екзаменаційного 

завдання від руки, його фотографування (скапування) та надсилання 

екзаменаторові (екзаменаційній комісії) засобами електронного зв'язку. 

2.12. Для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної 

сесії 2019-2020 н. р. декани факультетів: 

2.12.1. складають та затверджують графіки здачі заліків, захисту 

курсових робіт (проєктів) за дистанційною формою та розклад 



 

 

проведення екзаменів для студентів усіх освітніх програм та 

академічних груп у період карантину та розміщують їх на 

офіційних web-сторінках факультетів та кафедр, забезпечують 

доведення цієї інформації до студентів та науково-педагогічних 

працівників (НПП), які викладають відповідні дисципліни 

навчального плану та приймають екзамен (залік) у студентів не 

пізніше 1 тижня перед відповідним заходом; 

2.12.2. готують відомості обліку успішності та забезпечують їх 

своєчасну розсилку електронною поштою НПП, які викладають 

відповідні дисципліни навчального плану та приймають екзамен 

(залік) у студентів; 

2.12.3. контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після 

проведення контрольного заходу) надсилання щ особистої 

(корпоративної) електронної скриньки НПП заповнених 

відомостей обліку успішності на електронну пошту факультету та 

формують зведені матеріали за результатами літньої 

екзаменаційної сесії для підготовки наказів на нарахування 

стипендії, переведення студентів на наступний курс тощо 

(оригінали відомостей з підписами НПП можуть бути оформлені 

після закінчення терміну карантину. 

2.13. Для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної 

сесії 2019-2020 н. р. завідувачі кафедр: 

2.13.1. спільно з НПП кафедр забезпечують організацію дистанційної 

форми проведення літньої екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р. 

для студентів, які навчаються за відповідними освітніми 

програмами та освітніми ступенями; 

2.13.2. контролюють своєчасність (не пізніше наступного дня після 

проведення контрольного заходу) надсилання НПП кафедри 

заповнених відомостей обліку успішності на електронну пошту 

факультету. 

2.14. Для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної 

сесії 2019-2020 н. р. науково-педагогічні працівники, які забезпечують 

викладання відповідної дисципліни та приймають екзамен (семестровий 

залік) у студентів: 

2.14.1. повідомляють здобувачам вищої освіти про проведення у 

дистанційному режимі консультацій, контрольних робіт, 

письмових та усних компонентів екзаменаційно-зілікової сесії не 

пізніще 1 тижня перед відповідним заходом (через корпоративну 

пошту, в новинах веб-ресурсу платформи Moodle, на веб-сторінці 

кафедри, факультету або з використанням інших погоджених зі 

студентами каналами зв’язку); організовують дистанційне 

написання та перевірку письмової частини екзаменаційних, 

залікових завдань та захисту курсових робіт чи проєктів 

(використовуючи можливості електронних пошт); 

2.14.2. організовують та дистанційно проводять співбесіди зі студентами 



 

 

за результатами оцінювання письмової частини екзаменаційної 

роботи, захисту курсових робіт чи проєктів (із використанням 

сучасних засобів відео- та аудиокомунікації); 

2.14.3. приймають у разі дотримання п. 5.3.6.4. Положення про 

організацію освітнього процесу в Миколаївському національному 

університеті імені В. О. Сухомлинського семестровий залік «без 

проведення підсумкової залікової роботи», а на основі загальної 

кількості накопичених балів впродовж семестрового вивчення 

навчальної дисципліни та виконання запланованих видів робіт. У 

разі неможливості або недостатності кількості накопичених балів 

для виставлення підсумкового контролю за результатами 

поточного оцінювання, сумнівів щодо академічної 

доброчесності здобувачів, значної кількості пропущених занять 

викладач приймає рішення: 

 про письмову форму проведення заліку (здобувачам 

надсилають залікові завдання (запитання), повідомляють їх 

потім про результати перевірки). За можливості 

рекомендується використовувати тестові завдання і ресурси 

Moodle; 

2.14.4. організовують проведення консультацій перед екзаменом з 

використанням відео конференційного зв’язку. Оголошення про 

час та технічні умови проведення консультацій повідомляється на 

веб-сторінках факультету (кафедр) разом із розкладом; 

2.14.5. підсумковий контроль у формі екзамену приймають відповідно 

до Положення про організацію освітнього процесу в МНУ імені 

В. О. Сухомлинського. 

Загальна підсумкова оцінка (сума балів) з навчальної дисципліни, з якої 

передбачено екзамен, обов’язково складається з оцінки поточного 

і/або періодичного контролю результатів навчання (у тому числі 

самостійної роботи) впродовж семестру та оцінки результатів навчання 

при проведенні контрольних заходів під час підсумкового контролю. 

Екзамен може проводитися у письмовій та/або усній формі. Якщо в 

умовах дистанційного навчання суттєво змінились форма і зміст 

проведення екзамену, ніж це передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни, ці зміни затверджуються на засіданні кафедри 

(дистанційно) або узгоджуються із завідувачем (завідувачкою) кафедри. 

Викладач приймає рішення про форму проведення екзамену: 

 у письмовій формі (здобувачам надсилають екзаменаційні білети або 

тестові завдання належного рівня складності). Рекомендовано не 

надавати завдання, які передбачаю можливість простого копіювання 

відповіді. Для забезпечення об’єктивності оцінювання, 

регламентується час виконання роботи. 

При виборі тестової форми проведення екзамену рекомендується 

використовувати платформу Moodle, дотримуватись дидактичних вимог 



 

 

педагогічного оцінювання (декілька варіантів комплектів тестових 

завдань, не менше 25 завдань у одному варіанті, не менше чотирьох 

варіантів відповіді, з яких одна правильна); 

 про усну форму проведення іспиту способом відеоконференції за 

попередньо надісланими завданнями чи запитаннями з 

використанням ресурсів Zoom; 

 про поєднання усної та письмової форми за необхідності. 

2.14.6. заповнюють надіслані деканатами відомості обліку успішності 

та своєчасно (не пізніше наступного дня після проведення 

контрольного заходу) надсилають їх на електронну пошту 

деканату факультету (згідно із затвердженим розкладом сесії); 

2.14.7. повідомляють здобувачів вищої освіти після перевірки та 

оцінювання отриманих відповідей про результати оцінювання 

через корпоративну електронну пошту або безпосередньо після 

проведення усного підсумкового оцінювання в режимі онлайн-

конференції. 

2.14.8. На випадок технічного збою (відсутності електронного зв'язку 

тощо) рекомендовано надати здобувачеві додаткову спробу 

отримати і виконати завдання. 

2.15. Для організації дистанційної форми проведення літньої екзаменаційної 

сесії старости академічних груп: 

2.15.1. забезпечують підтримання комунікації між студентами групи, 

НПП і деканатом факультету; 

2.15.2. організовують своєчасне інформування студентів академічної 

групи та складання літньої екзаменаційної сесії. 

 

3. Організація захисту курсових робіт (проєктів) 

3.1. Захист курсових робіт (проєктів) відбувається за розкладом, 

затвердженим кафедрою, та передбачає: 

3.1.1. завантаження студентом файлу (архіву файлу) з матеріалами 

курсового проєкту (роботи) одним із способів (на платформі 

Moodle, через корпоративну пошту, Viber тощо); 

3.1.2. оцінювання викладачем змісту надісланих робіт згідно з наперед 

оголошеними критеріями; написання керівником рецензії та 

ознайомлення із нею здобувача освіти та комісії із захисту 

курсової роботи; 

3.1.3. дистанційний захист студентом свого курсового проєкту (роботи) 

перед комісією в режимі відео-конференції із послідуючим 

оцінюванням, результати якого заносять у залікову відомість. 

Про форму проведення усного захисту курсової роботи 

(проєкту) викладач завчасно повідомляє здобувача і деканат. 

3.2. Згідно з визначеним графіком викладачі проводять із здобувачами вищої 

освіти співбесіду (відеоконференцію). за результатами якої виставляють 

в електронну відомість обліку успішності оцінку захисту курсової 



 

 

роботи (проєкту) та повідомляють про результати підсумкового 

оцінювання здобувача. Текстовий примірник курсової роботи, а також 

відгук наукового керівника в обов’язковому порядку подаються 

студентом на кафедру після завершення карантину. 

3.3. Після завершення проведення підсумкового контролю результатів 

навчання з дисципліни викладач оформлює відомість обліку 

успішності та своєчасно (не пізніше наступного дня після проведення 

контрольного заходу) надсилає її скановану або сфотографовану 

копію на адресу електронної пошти деканату факультету. Викладачі, 

які не мають технічної можливості роздрукувати документ, 

надсилають заповнений примірник електронної відомості. У певних 

випадках деканати можуть вносити зміни у терміни подання 

відомостей. Друкований примірник екзаменаційної відомості з  

підписами викладачів подається у деканат відповідного факультету 

після завершення карантину. 

 

4. Захист кваліфікаційних робіт (проєктів) 

4.1. Передатестаційна консультація може проводитися аналогічно до 

передекзаменаційної консультації (п. 2.6). 

4.2. У випадку виникнення у здобувача освіти технічних перешкод можуть 

застосовуватися процедури, аналогічні до викладених у п. 2.10, 2.11. 

4.3. Атестація осіб на першому (бакалаврському) та/або на другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти у формі захисту кваліфікаційної 

роботи з використанням дистанційних технологій навчання має 

здійснюватися в синхронному режимі (відеоконференція). 

Рекомендовано здійснювати цифрову фіксацію (відеозапис, аудіозапис, 

фотофіксацію тощо) процесу атестації у формі захисту кваліфікаційної 

роботи. 

4.4. Усі документи, що супроводжують кваліфікаційні проєкти (роботи) та 

потребують підписів, оформляють в оцифрованому вигляді – тобто 

формують чіткі скан-копії цих документів та за потреби вставляють їх у 

файл кваліфікаційної роботи (проєкту) чи надсилають електронною 

поштою. 

4.5. Для зберігання електронних копій дипломних проєктів (робіт), 

секретар екзаменаційної комісії (ЕК) формує електронний архів (на 

Google-диску) з іменними папками здобувачів ВО та повідомляє його 

адресу і корпоративну поштову скриньку, куди можуть надсилатись 

файли. 

4.6. Здобувачі ВО завантажують до електронного архіву в свої іменні 

папки чи надсилають на е-пошту секретаря ДЕК файли кваліфікаційних 

робіт в форматі doc/docx. 

4.7. Процедура перевірки текстів кваліфікаційних робіт на академічний 

плагіат здійснюється згідно з чинним в Університеті регламентом 

шляхом перевірки файлів, завантажених у іменні папки студентів в 

електронному архіві. 



 

 

4.8. Секретар ДЕК повідомляє здобувачів ВО про результати перевірки 

кваліфікаційних робіт на академічний плагіат через е-пошту та інші 

погоджені канали комунікації. 

4.9. Після успішної перевірки на плагіат: 

 студенти друкують і зшивають кваліфікаційні роботи та (поштою, 

кур’єром, самостійно) доставляють рукописи на випускову кафедру 

і передають секретарю ЕК чи відповідальній особі; 

 секретар ЕК скеровує кваліфікаційні роботи на рецензування 

шляхом інформування рецензентів через е-пошту та інші канали 

комунікації; 

 керівники формують відгуки на кваліфікаційні роботи здобувачів 

ВО і в оцифрованому вигляді завантажують їх до іменної папки 

здобувача в архіві кафедри, або надсилають на е-пошту секретаря 

ЕК. 

4.10. Призначені рецензенти здійснюють рецензування,  підписують  відгуки  

на кваліфікаційні роботи здобувачів ВО, і надсилають рецензії в  

цифрованому вигляді на корпоративну е-пошту секретаря ЕК. 

4.11. Завідувач кафедри або його уповноважений заступник підписує 

завершений друкований екземпляр кваліфікаційної роботи. 

4.12. Для проведення захистів кваліфікаційних робіт допускається, як 

альтернативу синхронному виступові, пропонувати здобувачам освіти 

завчасно надсилати до екзаменаційної комісії відеозаписи їхніх виступів 

(презентацій) так, щоб на записі було видно самого здобувача освіти, 

можна було однозначно ідентифікувати його особу та засвідчити факт 

його виступу. Запитання-відповіді до здобувача освіти обов’язково 

проводяться у синхронному режимі. 

4.13. На момент захисту кваліфікаційної роботи її паперовий примірник з 

власноручним підписом здобувача освіти мас знаходитися в 

екзаменаційній комісії. Його надсилання може здійснюватися засобами 

поштового зв'язку. 

4.14. Якщо на момент захисту кваліфікаційної роботи заклад освіти не 

одержав її підписаний здобувачем освіти паперовий примірник, то перед 

захистом здобувач освіти має надіслати екзаменаційній комісії 

електронний примірник кваліфікаційної роботи. Тоді на початку 

процедури захисту секретар екзаменаційної комісії у присутності комісії 

та здобувача освіти має оголосити перед виступом здобувача освіти 

фразу: «Чи підтверджуєте Ви, (ПІБ здобувача освіти), надсилання (дата) 

кваліфікаційної роботи на тему «Тема кваліфікаційної роботи» 

загальним обсягом (повна кількість сторінок разом з додатками) 

сторінок на електронну пошту (назва закладу освіти)». Відповідь 

здобувача освіти має бути зафіксована на відеозаписі захисту. 

4.15. Захисти кваліфікаційних робіт проводять в дистанційному режимі згідно 

з розкладом, затвердженим для випускової кафедри: 



 

 

 оголошення з розкладом захистів та електронними адресами відео 

конференцій публікується у новинах кафедри на веб-сайті 

Університету; 

 секретар ЕК розпочинає сесію, здійснює ідентифікацію здобувачів 

вищої освіти і, разом з головою ЕК, проводить процедуру захисту 

кваліфікаційних робіт; 

 процес захисту кваліфікаційної роботи кожного студента фіксується 

повним відеозаписом; 

 на дистанційний захист запрошують голову ЕК, членів комісії, 

студентів, що захищаються, їх керівників, консультантів та 

рецензентів. 

4.16. Підсумкову оцінку у 100-бальній шкалі формують на основі 

індивідуальних оцінок усіх членів ЕК. Секретар ЕК оголошує 

здобувачам ВО результати їх захистів. 

4.17. Цифровий запис процесу захисту кваліфікаційних робіт зберігається на 

кафедрі протягом не менше одного року. 

4.18. Секретарі екзаменаційних комісій надсилають протоколи засідань 

екзаменаційних комісій, відзиви (відгуки) і рецензії (їх фотокопії) до 

деканатів електронною поштою не пізніше наступного робочого дня 

після проведення запланованих захистів кваліфікаційних робіт. 

4.19. Секретареві екзаменаційної комісії дозволяється зібрати підписи на 

паперових примірниках всіх документів (відгуках, рецензіях, 

протоколах) після закінчення карантину та надати дооформлені 

документи щодо результатів захисту до деканатів, а кваліфікаційні 

роботи до архіву у встановленому порядку. 

 

5. Організація і проведення кваліфікаційного екзамену 

5.1. Кваліфікаційний екзамен проводять в дистанційному режимі у формі 

обов’язкової письмового та усного компонентів.  

5.2. Інформування студентів щодо розкладу кваліфікаційних екзаменів та 

консультацій здійснює секретар ЕК за допомогою електронних засобів. 

5.3. Процедура підготовки до проведення кваліфікаційного екзамену у 

дистанційному режимі включає: 

 створення у ВНС (віртуальному навчальному середовищі на 

платформі Moodle) навчальної дисципліни (або конмпонена) 

«Кваліфікаційний екзамен» та підключення груп здобувачів ВО; 

 внесення екзаменаційних білетів у веб-ресурс Кваліфікаційного 

екзамену у ВНС; 

 проведення консультацій для здобувачів ВО з використанням 

засобів відео-конференційного зв’язку; 

 проведення пробного засідання ЕК в режимі відеоконференції та 

тестування письмового компонента екзамену. 

5.4. Процедура проведення письмового компонента кваліфікаційного 

екзамену: 



 

 

 за 30 хв. до початку кваліфікаційного екзамену секретар ЕК 

розпочинає відеоконференцію, долучає членів ЕК та здобувачів ВО, 

допущених до кваліфікаційного екзамену; 

 секретар ДЕК здійснює ідентифікацію здобувачів ВО та інформує їх 

про правила складання кваліфікаційного екзамену в дистанційному 

режимі та часові обмеження; 

 здобувачі ВО через ВНС завантажують екзаменаційний білет, 

письмово відповідають на питання тестів чи відкриті завдання 

білету та завантажують файл із відповідями у ВНС (або 

відправляють на е-пошту секретаря ЕК) протягом визначеного 

терміну; 

 члени ЕК оцінюють результати письмового компонента здобувачів 

ВО та секретар ЕК проставляє отримані оцінки в журнал 

оцінювання у ВНС. 

5.5. Процедура проведення усного компонента кваліфікаційного екзамену: 

 секретар ЕК розпочинає відеоконференцію, долучає до неї членів 

ЕК і здобувачів ВО  учасників кваліфікаційного екзамену та 

розпочинає відеозапис; 

 секретар ЕК здійснює ідентифікацію здобувачів ВО та інформує їх 

про правила складання усного компонента в дистанційному режимі; 

 члени ЕК проводять співбесіди зі здобувачами ВО в режимі 

відеоконференції та оцінюють їх відповіді; 

 секретар ЕК збирає результати усного компонента у членів ЕК та 

заносить оцінки в журнал оцінювання у ВНС. 

5.6. Підсумкову оцінку у 100-бальній шкалі формують на основі 

індивідуальних оцінок усіх членів ЕК. Секретар ЕК оголошує 

здобувачам ВО результати кваліфікаційного екзамену та заносить їх 

оцінки у журнал оцінювання у ВНС. 
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1. Загальні положення 

1.1. Положення регламентує порядок визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній та інформальній освіті здобувачами усіх 

рівнів вищої освіти. 

1.2. Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього 

процесу Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського (далі  Положення) розроблено на підставі Закону 

України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII з метою організації 

неформальної та інформальної освіти, визначення критеріїв визнання 

результатів навчання, отриманих у процесі неформальної та інформальної 

освіти. 

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту» 

від 05.09.2017 року № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року 

№ 1556-VII, постанов Кабінету Міністрів України від 23.13.2013 року 

№ 11341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», від 

29.04.2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти», від 28.03.2018 року № 302 «Про затвердження Положення про 

систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони 

здоров’я».  

1.4. Відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-

VIII, стаття 8: Особа реалізує своє право на освіту впродовж життя 

шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Держава 

визнає ці види освіти, створює умови для розвитку суб’єктів освітньої 

діяльності, що надають відповідні освітні послуги, а також заохочує до 

здобуття освіти всіх видів. 

Формальна освіта  це освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 



 

 

спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 

визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня 

освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. 

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за 

освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою 

освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися 

присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх 

кваліфікацій. 

Інформальна освіта (самоосвіта) - це освіта, яка передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під 

час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або 

іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям. Результати навчання, здобуті 

шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі 

формальної освіти в порядку, визначеному законодавством.  

Неформальна та інформальна освіта є доповненням та/або альтернативою 

формальної освіти в навчанні протягом усього життя людини. 

1.5. Засади неформальної освіти. Неформальна освіта базується на трьох 

засадах: 

 «Учитися в дії» – отримання вмінь у процесі практичної діяльності, 

що втілюється шляхом виконання великої кількості практичних 

вправ (завдань) на основі теоретичного матеріалу. 

 «Учитися взаємодіяти» – робота в команді, тісна взаємодія учасників 

й спонукання до спільної праці.  

 «Учитися вчитися» – отримання навичок пошуку й опрацювання 

інформації, розвиток умінь аналізувати особистий досвід й 

отримувати з нього ґрунтовні знання. 

1.6. Типи професійних кваліфікацій: 

 навчання в межах укладених угод про наукове співробітництво із 

ЗВО України та зарубіжними партнерами; 

 навчання з отриманням сертифіката знань іноземних мов 

(міжнародні стандарти оцінювання); 

 короткотривалі курси (в т. ч. підвищення кваліфікації); 

 короткотривалі курси для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, 

магістр. 

1.7. Організація неформальної освіти та зарахування результатів ґрунтується 

на засадах Європейської кредитно-трансферної системи, яка передбачає 

накопичення й перезарахування кредитів здобувачів освіти. Обсяг одного 

кредиту ЄКТС - 30 годин. 

Навчальний заклад подає детальну інформації (у всемережжі) про 

запропонований навчальний курс (дисципліну), очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти слухач; допоміжні 

ресурси й послуги, що пропонуються в процесі викладання курс 

(дисципліни); довідку про особу, яка репрезентуватиме курс 

(дисципліну).  



 

 

За місяць до впровадження курсу в навчальний процес укладається 

тристороння угода між слухачем, закладом вищої освіти, який пропонує 

курс (дисципліну) та організацією, яка скеровує слухача. Угода є 

гарантом отримання сертифікату. Результати навчання, здобуті шляхом 

неформальної та інформальної освіти, визнаються в системі формальної 

освіти в порядку, визначеному законодавством.  

 

2. Мета та завдання неформальної та інформальної освіти 

2.1. Мета неформальної та інформальної освіти – забезпечення безперервності 

здобуття знань, отримання необхідних професійних умінь та навичок; 

формування професійних компетентностей фахівця та підвищення його 

конкурентоспроможності; збагачення власного професійного досвіду; 

проведення наукових розвідок. 

2.2. Завдання неформальної та інформальної освіти: здобуття нових 

професійних компетентностей; удосконалення раніше набутих умінь та 

навичок; підвищення кваліфікації; створення експериментальної бази для 

проведення досліджень у професійній діяльності; опанування 

інноваційними інформаційно-комунікаційними технологіями та 

проведення з їх допомогою навчальних занять; набуття досвіду 

здійснювати науково-дослідницьку діяльність; організація різноманітних 

видів самостійної роботи. 

 

3. Організаційні засади неформальної та інформальної освіти 

3.1. Здобувачем неформальної та інформальної освіти може бути будь-яка 

особа незалежно від віку, статусу, професії чи посади. 

3.2. Неформальна та інформальна освіта здійснюється за власним бажанням. 

При цьому учасник добровільно обирає курс (дисципліну), який його 

цікавить. 

3.3. Опрацювання електронних заяв, укладання угод, забезпечення 

приміщення для проведення занять та ін. організаційні питання 

здійснюють координатор неформальної та інформальної освіти в 

навчальному закладі, декани факультетів, завідувачі кафедр, 

представники наукового, навчального відділів, відділу міжнародних 

зв’язків. 

 

4. Визнання результатів неформальної та інформальної освіти та 

здобувачів вищої освіти за ступенем бакалавр (магістр) 

4.1. Навчання шляхом неформальної чи інформальної освіти планується, 

організовується та впроваджується в семестрі, що передує семестру, в 

якому заплановано вивчення навчальної дисципліни (циклу професійної 

підготовки та за вибором ЗВО) відповідно до навчального плану 

спеціальності (з метою надати можливість повторного складання 

дисципліни в разі отримання негативного результату).  

4.2. ЗВО визнає результати навчання у процесі неформальної та інформальної 

освіти обсягом 10 % від загального обсягу за певною освітньою 



 

 

програмою. 

4.3. Дозвіл на здобуття формальної та інформальної освіти надає ректор ЗВО 

з попереднім узгодженням із деканом факультету, завідувачем кафедри, 

навчальним відділом, проректором із навчальної роботи. 

4.4. Після прослуховування курсу здобувач неформальної (інформальної) 

освіти в триденний термін повинен подати документи (сертифікат, 

свідоцтво) про прослуханий курс (дисципліну). 

4.5. Предметна комісії у складі завідувача кафедри, гаранта освітньої 

програми, науково-педагогічного працівника, який викладає дисципліну 

(курс), декана факультету, представника навчального відділу протягом 

трьох днів вносять пропозиції щодо визнання результатів навчання, 

отриманих у процесі неформальної освіти та перезарахування їх. Склад 

предметної комісії затверджує ректор ЗВО. У разі успішного 

перезарахування результатів навчання, отриманих у процесі 

неформальної освіти, здобувач вищої освіти в наступному семестрі 

звільняється від прослуховування й складання цієї дисципліни. 

4.6. Предметна комісії у складі завідувача кафедри, гаранта освітньої 

програми, науково-педагогічного працівника, який викладає дисципліну 

(курс), декана факультету, представника навчального відділу протягом 

трьох днів вносять пропозиції щодо визнання результатів навчання, 

отриманих у процесі інформальної освіти та перезарахування їх. Склад 

предметної комісії затверджує ректор ЗВО. 

4.7. Здобувача освіти, який проходив курс навчання у процесі отримання 

інформальної освіти, ознайомлюють з програмою навчальної дисципліни, 

переліком питань для самостійного опрацювання та контрольних питань 

для здійснення перевірки.  

4.8. Протягом 10-ти робочих днів здобувач освіти готується до усного 

складання чи написання підсумкової роботи 

4.9. Підсумкова оцінка виставляється предметною комісією відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання студентів у 

Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського». 

4.10. За умови, якщо здобувач освіти отримав менше 60-ти балів (за 100 

бальною шкалою оцінювання), результати, отримані в процесі здобуття 

інформальної освіти, не зараховуються. 

4.11. У разі успішного перезарахування результатів навчання, отриманих у 

процесі інформальної освіти, здобувач вищої освіти в наступному 

семестрі звільняється від прослуховування й складання цієї дисципліни. 

4.12. Здобувач освіти, який отримав негативний висновок предметної комісії, 

має право звернутися на ім’я ректора з проханням переглянути оцінку, 

отриману під час підсумкового контролю. 

4.13. Апеляційна комісія, до складу якої входять заступник декана з навчальної 

роботи, науково-педагогічний працівник кафедри, проректор із 

навчальної роботи розглядає апеляційну заяву, має право провести 

повторне складання підсумкової роботи та ухвалює рішення. 



 

 

5. Фінансування неформальної та інформальної освіти. 

5.1. Фінансування неформальної та інформальної освіти здійснюється за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про робочу програму навчальної дисципліни 

у Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про робочу програму навчальної дисципліни (далі РПНД) є 

складником системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти в Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського. 

1.2. Положення для РПНД окреслює єдині вимоги до змісту та оформлення її. 

Вимоги Положення є єдиними для всіх кафедр університету. 

1.3. Положення про далі РПНД розроблено відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 

1187 «Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності» зі змінами, внесеними відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018 року № 347, листа МОН України від 

09.07.2018 року № 1/9-434 «Щодо рекомендацій з навчально-методичного 

забезпечення», Положення про організацію освітнього процесу в 

Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського, 

Положення про забезпечення якості освіти в Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського, Положення про 

порядок оцінювання знань студентів в Миколаївському національному 

університеті імені В. О. Сухомлинського, Положення про організацію 

самостійної роботи в Миколаївському національному університеті імені 

В. О. Сухомлинського.  

1.4. РПНД – нормативний документ, складений на основі освітньої програми 

підготовки фахівців відповідних рівнів вищої освіти для кожної навчальної 

дисципліни (з урахуванням усіх форм навчання). Основне його 



 

 

призначення – встановлення відповідності змісту освіти освітній програмі 

та стандартам (тимчасовим стандартам) під час акредитації; встановлення 

відповідності під час зарахування результатів навчання, отриманих в інших 

ЗВО, у процесі здобування неформальної та інформальної освіти та за 

іншими освітніми програмами (за умови поновлення на навчання).  

1.5. РПНД забезпечує відповідність ліцензійним та акредитаційним умовам та 

вимогам, визначає загальні й фахові компетентності, якими здобувач освіти 

повинен оволодіти протягом навчання у ЗВО. 

1.6. Для різних спеціальностей розробляються окремі РПНД. 

1.7. У РПНД відображено зміст навчальної дисципліни, мету, завдання, загальні 

та фахові компетентності, програмні результати навчання, послідовність 

вивчення її, обсяг часу та форми навчальної роботи (лекції, семінари, 

практичні заняття), форми поточного та підсумкового контролю, перелік 

інформаційного й методичного забезпечення. 

1.8. РПНД є внутрішнім нормативним документом. На основі РПНД 

розробляються підручники, навчально-методичні посібники (рекомендації), 

інші матеріали, які забезпечують успішне засвоєння навчальної дисципліни. 

1.9. Здобувач вищої освіти має право ознайомитися з РПНД (нормативного 

циклу). Зі змістом робочої навчальної програми вибіркової дисципліни 

здобувач вищої освіти ознайомлюється на момент вибору дисципліни.  

 

2. Структура та зміст РПНД 

2.1. РПНД структуровано відповідно до кредитного принципу. У процесі 

укладання програми необхідно уникнути дублювання однакових тем й 

порушення логічної цілісності репрезентації навчального матеріалу. 

2.2. Структура робочої програми: 

1) Опис навчальної дисципліни. 

2) Вступ. 

3) Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати. 

4) Передумови для вивчення дисципліни. 

5) Програма навчальної дисципліни. 

6) Структура навчальної дисципліни. 

7) Теми лекційних занять. 

8) Теми семінарських занять. 

9) Теми практичних занять. 

10) Теми лабораторних занять. 

11) Завдання для самостійної роботи. 

12) Індивідуальне завдання. 



 

 

13) Форми поточного та підсумкового контролю. 

14) Методи навчання. 

15) Рекомендована література. 

16) Інформаційні ресурси. 

2.1. Опис навчальної дисципліни репрезентується в таблиці й охоплює: 

кількість кредитів, передбачених для засвоєння дисципліни, визначення 

індивідуального науково-дослідного завдання/проєкту (графічне завдання, 

курсова робота, переклад, аналітичні есе тощо); галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь; характеристику навчальної дисципліни (форма навчання – 

лекції, семінарські, практичні, індивідуальні; рік підготовки, семестр, 

форми аудиторних занять (із зазначенням кількості годин); загальна 

кількість годин, кількість тижневих годин; вид контролю; мова викладання; 

електронна адреса дистанційного курсу на платформі Moodle. У примітці 

подається співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної та індивідуальної роботи (у %). 

2.2. Зміст розділів РПНД: 

2.4.1. Титульний аркуш РПНД містить таку інформацію: назва 

міністерства, назва ЗВО, інституту (факультету), кафедри чи іншого 

структурного підрозділу; інформація про затвердження; назва 

навчальної дисципліни; ступінь (рівень) вищої освіти, галузь знань, 

спеціальність, освітня програма; вихідні дані (рік затвердження); на 

зворотній сторінці вказується: розробник РПНД, вихідні дані 

затвердження (назва кафедри (структурного підрозділу), 

№ протоколу, дата); автор РПНД проставляє власноручний підпис. 

2.4.2. Вступ. Розробник подає анотацію (не менше 500 знаків) українською 

та англійською мовами, зазначаючи актуальність, значення 

дисципліни в підготовці здобувачів вищої освіти, її зв’язки з іншими 

дисциплінами та місце в структурно-логічній схемі. Ключові слова 

(6-8) українською та англійською мовами подаються в алфавітному 

порядку. 

2.4.3. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати. 

Мета, завдання навчальної дисципліни – місце та роль її в освітній 

програмі. Вказуються загальні та фахові компетентності, що будуть 

сформовані в процесі вивчення дисципліни. Очкуванні результати 

формулюються відповідно до освітньо-професійної програми. 

2.4.4. Передумови для вивчення дисципліни. У цій частині вказуються 

дисципліни, передбачені навчальним планом спеціальності, що 



 

 

виконують пропедевтичну роль. 

2.4.5. Програма навчальної дисципліни містить перелік тем, що 

виносяться на вивчення навчальної дисципліни. 

2.4.6. Структура навчальної дисципліни подається в таблиці й містить 

розподіл тем дисципліни за кредитами з указівкою на форми роботи 

(аудиторні й самостійна робота) для денної й заочної форм роботи. 

2.4.7. Теми лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять 

подаються в таблиці з указівкою на тему заняття й кількість годин. 

2.4.8. У таблиці «Самостійна робота» автор програми подає перелік 

навчальних тем до кожного кредиту, що виносяться на самостійне 

опрацювання та норми часу. Самостійна робота може бути 

представлена такими видами: бесіди з викладачами, працівниками 

бібліотеки, (читальної зали), ознайомлення з особливостями роботи 

кабінету (лабораторії); пропедевтичні бесіди про особливості 

організації самостійної роботи; лекції-обговорення з питань 

планування й виконання, обмін досвідом зі студентами старших 

курсів; студіювання теоретичного матеріалу лекцій, ознайомлення 

та вивчення питань, винесених на самостійне опрацювання, 

підготовка до практичних (семінарських) занять, лабораторних 

робіт, конспектування додаткової літератури, підготовка виступів, 

повідомлень, рефератів із проблем, що виносяться на самостійне 

опрацювання; проєктна діяльність студента; підготовка матеріалів 

до проходження практики; розроблення інформаційного супроводу 

(презентації, веб-квести, укладання електронних термінологічних 

словників, підручників тощо). 

2.4.9. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) не є обов’язковим 

для всіх студентів. Винесені завдання для ІНДЗ спрямовані на 

підвищення рівня підготовки обдарованих студентів й передбачають 

поглиблення знань із певної проблеми навчального курсу, в межах 

виконання наукової теми кафедри чи студентського наукового 

гуртка. Результати роботи висвітлюються на засіданнях 

студентських гуртків, кафедри, під час виступів на науково-

практичних конференцій. 

2.4.10. Форми поточного та підсумкового контролю. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних, семінарських, 

лабораторних занять та в процесі виконання самостійної роботи. 

Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння 



 

 

та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних 

(лабораторних) робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, 

складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист 

реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний 

матеріал та ін.. Результати поточного контролю є підставою для 

виставлення іспиту чи заліку (за умови накопичення від 60 до 100 

балів). 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей. Відповідно до рівнів навчальних 

досягнень студентів (відмінно, дуже, добре, добре, достатньо, 

задовільно) визначаються навчальні (теоретичні й практичні) 

досягнення студентів із дисципліни. 

2.4.11. Методи навчання. Вказуються методи навчання, необхідні для 

проведення аудиторних занять (робота з підручником, навчально-

методичними джерелами; бесіда, спостереження та ін.).  

2.4.12. Рекомендована література охоплює основну й допоміжну. До 

основної літератури доцільно включити законодавчі документи, 

базові підручники та методичні посібники, наявні у фондах 

бібліотеки або доступні для користування в усемережжі, а також 

підручники, навчально-методичні (методичні) посібники 

(рекомендації), видані НПП університету. 

Допоміжна література охоплює інші підручники та посібники, 

періодичні видання, монографії тощо для поглибленого вивчення 

окремих розділів або тем.  

Викладач щорічно оновлює рекомендовану літературу. 

2.4.13. Інформаційні ресурси передбачають покликання на документи, 

доступні для користування в усемережжі. 

 

3. Порядок розроблення, оформлення  

та затвердження РПНД 

3.1. РПНД розробляється як окремий документ в електронному та паперовому 

варіанті, погоджується з керівником проєктної групи забезпечення ОПП, 

затверджується головою навчально-методичної ради університету, 

закріплюється печаткою університету. Не затверджена за всіма вимогами 

РНПД не дає права викладачеві здійснювати навчальний процес. 

3.2. За умови, якщо навчальна дисципліна закріплена за двома кафедрами, її 

розробляє авторський колектив. 



 

 

3.3. Робочу програму супроводжує зовнішня рецензія (НПП, стейкхолдера). 

3.4. Зміни та доповнення до РПНД уносяться до початку навчального року, 

розглядаються на засіданні кафедри, схвалюються навчально-методичною 

радою, затверджуються проректором із науково-педагогічної роботи. 

3.5. РПНД зберігається на кафедрі. Електронну версію РПНД розробник 

розміщує в цифровому депозитарії МНУ імені В. О. Сухомлинського (або 

сторінка кафедри). 

 

4. Технічні вимоги до оформлення РПНД 

4.1. РПНД роздруковується на папері: формат аркуша А4; поля – 2 мм; шрифт 

Times New Roman, розмір шрифту - 12 пт., стиль «нормальний» 

(«звичайний»); міжрядковий інтервал – 1; абзацний відступ – 1 см (в 

автоматичному режимі). Номер сторінки вказується внизу кожної сторінки 

оригіналу, крім титульної. Текст слід вирівнювати по ширині сторінки. 

4.2. Перелік літератури укладається відповідно до ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги 

та правила складання». 

 

 

Перший проректор      А. В. Овчаренко 

 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи        Р. В. Дінжос 

 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи        О. А. Кузнецова 

 

Проректор із адміністративно-господарчої 

роботи        В. Л. Даниленко 

 

Керівник навчального відділу    О. С. Трофимишина 

 

Начальник відділу правового 

забезпечення       М. М. Бєлан 

 

http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/


 

 

Додаток 7 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про освітні програми у 

Миколаївському національному університеті 

імені В. О. Сухомлинського 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення є нормативним документом Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського (далі − Університет) і визначає 

систему розроблення, затвердження, реалізації, моніторингу та перегляду 

освітніх програм незалежно від форми навчання (очна, заочна) в 

Університеті. 

1.2. Положення про освітні програми у Миколаївському національному 

університеті імені В. О. Сухомлинського (далі − Положення) розроблено 

відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

постанов Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (зі 

змінами), від 29.04.2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» (зі змінами), наказу МОН України від 11.07.2019 року № 977 «Про 

затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», листа МОН України від 

28.04.2017 року № 1/9-239 «Про примірний зразок освітньо-професійної 

програми», Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої 

освіти, затверджених наказом МОН України від 01.06.2016 року № 600 

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2017 року 

№ 1648), і з врахуванням Довідника користувача ЄКТС та Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти. 

1.3. Основні терміни Положення та їх визначення:  

 освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-

творча) програма - єдиний комплекс освітніх компонентів 

(навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w216
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w217
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w218
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w219
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w35
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w220


 

 

контрольних заходів тощо),  спрямованих на досягнення 

передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право 

на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної 

(професійних) кваліфікації (кваліфікацій). Освітня програма може 

визначати єдину в її межах спеціалізацію або не передбачати 

спеціалізації; 

 акредитація освітньої програми - оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою 

на предмет забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти; 

 ліцензування - процедура визнання спроможності юридичної особи 

провадити освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності; 

 атестація - це встановлення відповідності результатів навчання 

(наукової або творчої роботи) здобувачів вищої освіти вимогам 

освітньої (наукової, освітньо-творчої) програми та/або вимогам 

програми єдиного державного кваліфікаційного іспиту; 

 галузь знань - гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти широка предметна область освіти і науки, що 

включає групу споріднених спеціальностей; 

 здобувачі вищої освіти - особи, які навчаються у закладі вищої 

освіти на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного 

ступеня і кваліфікації; 

 кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів 

вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу 

освіту; 

 компетентність - здатність особи успішно соціалізуватися, 

навчатися, провадити професійну діяльність, що виникає на основі 

динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, 

поглядів, цінностей, інших особистих якостей; 

 інтегральна компетентність - узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, що виражає його основні компетентнісні характеристики щодо 

навчання та/або професійної діяльності; 

 загальні компетентності - універсальні компетентності, що не 

залежать від предметної області, але важливі для успішної подальшої 

професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та 

для його особистісного розвитку; 

 спеціальні (фахові, предметні) компетентності - компетентності, 

що залежать від предметної області, та є важливими для успішної 

професійної діяльності за певною спеціальністю. 

 результати навчання -  знання,  уміння,  навички, способи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w221
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w222
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w223
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w37
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w34
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мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, що можна 

ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна 

продемонструвати після завершення освітньої програми (програмні 

результати навчання) або окремих освітніх компонентів; 

 спеціалізація - складова спеціальності, що може визначатися 

закладом вищої освіти, та передбачає одну або декілька профільних 

спеціалізованих освітніх програм вищої або післядипломної освіти; 

 спеціальність - гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує 

споріднені освітні програми, що передбачають спільні вимоги до 

компетентностей і результатів навчання випускників; 

 гарант освітньої програми - керівник проєктної групи (групи 

забезпечення) або науково-педагогічний (науковий) 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. Цей працівник/працівниця може 

виступати гарантом лише однієї освітньої програми. Гарант освітньої 

програми може працювати на відповідній кафедрі або в будь-якому 

іншому університетському підрозділі; 

 проєктна група (для нової спеціальності) - визначена наказом 

керівника закладу освіти група педагогічних, науково-педагогічних 

та/або наукових працівників, які відповідальні за започаткування 

освітньої діяльності за спеціальністю на певному рівні вищої освіти, 

фахової передвищої освіти та у сфері післядипломної освіти для осіб 

з вищою освітою і відповідають кваліфікаційним вимогам, 

визначеним Ліцензійними умовами. Проєктна група повинна 

складатися з науково-педагогічних або наукових працівників, які 

працюють у закладі освіти за основним місцем роботи та мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять (входили) до 

жодної проєктної групи такого або іншого закладу вищої освіти в 

поточному семестрі (крім проєктної групи з цієї ж спеціальності в 

даному навчальному закладі). Керівником проєктної групи 

призначається один з її членів, який має науковий ступінь і стаж 

науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як десять років 

для освітньо-наукового ступеня доктора філософії і ступеня магістра 

та п’ять років для освітніх ступенів бакалавра і молодшого бакалавра 

та відповідає Ліцензійним умовам.  

 група забезпечення спеціальності (для діючої спеціальності) – 

група педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових 

працівників, для яких заклад освіти є основним місцем роботи і які 

відповідають за виконання освітніх програм за спеціальністю на 

певних рівнях вищої та фахової передвищої освіти, післядипломної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w225
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w39
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w226
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w227
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w311


 

 

освіти для осіб з вищою освітою та осіб з освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста, особисто беруть участь в освітньому 

процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним  

Ліцензійними умовами. Керівником групи забезпечення 

спеціальності призначається один із її членів, який має кваліфікацію 

відповідно до спеціальності, рівень наукової та професійної 

активності та відповідає Ліцензійним умовам. 

 Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

(ЄКТС) - система трансферу і накопичення кредитів, що 

використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою 

надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх 

компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої 

освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення окреслених 

результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС; 

 ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти; 

 якість вищої освіти - відповідність умов провадження освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та 

стандартам вищої освіти, професійним та/або міжнародним 

стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих сторін і 

суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур 

внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. 

 навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни– 

навчально-методичний документ, складниками якого є навчальний 

контент (навчальна програма дисципліни, робоча навчальна програма 

дисципліни, силабус, конспект або розширений план лекцій, плани 

практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, 

самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для 

поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, 

комплексної контрольної роботи моніторингу набутих знань і вмінь з 

навчальної дисципліни; 

 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. Навантаження одного 

навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 

60 кредитів ЄКТС; 

 освітня діяльність - діяльність закладів вищої освіти, спрямована на 

організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу; 

 Національна рамка кваліфікацій (НРК) - системний і 

структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8#w214
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 освітній компонент – змістовна навчальна складова освітньої 

програми як автономний, офіційно структурований навчальний 

досвід, що повинен мати послідовний чіткий набір результатів 

навчання, визначені види навчальної діяльності згідно з часом, 

виділеним у рамках освітньої програми, та відповідні критерії 

оцінювання; 

 освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у закладі вищої освіти (науковій 

установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів 

та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання 

знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а 

також на формування гармонійно розвиненої особистості; 

 Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до освітніх програм 

вищої освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах 

певного рівня вищої освіти та спеціальності. 

1.4. Освітня програма використовується під час: 

 акредитації освітньої програми; 

 розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик; 

 розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

 формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 

 атестації майбутніх фахівців. 

1.5. Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм 

спеціальностей, за якими здійснюється прийом здобувачів на кожний 

рівень вищої освіти, наводиться у Правилах прийому до Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

 

2. Структура освітньої програми 

2.1. Основою для розроблення освітньої програми (далі - ОП) є Стандарт вищої 

освіти за відповідною спеціальністю для відповідного рівня вищої освіти, 

що визначає такі вимоги до ОП: 

 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). 

2.2. Кожна ОП має гаранта освітньої програми. 



 

 

2.3. Процес розроблення, реалізації, моніторингу, оновлення та перегляду ОП 

документується в її портфоліо – зібранні всіх матеріалів, напрацьованих 

проєктною групою (групою забезпечення). Перелік складових портфоліо 

визначається гарантом ОП. 

Портфоліо включає: 

 ОП та додатки до неї; 

 навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти; 

 відомості за формами, передбаченими відповідними додатками до 

Ліцензійних умов; 

 інші документи, напрацьовані проєктною групою (групою 

забезпечення) (довідки, аналітичні звіти, таблиці, опитувальні листи, 

рецензії-відгуки тощо). 

2.4. Структура ОП (додаток 1): 

 профіль ОП; 

 перелік освітніх компонентів; 

 структурно-логічна схема вивчення освітніх компонентів; 

 форми атестації здобувачів вищої освіти; 

 матриця відповідності програмних компетентностей освітнім 

компонентам ОП; 

 матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідним 

компонентам ОП. 

2.5. Характеристика складових ОП: 

2.5.1 Профіль ОП визначає її характерні риси, місце в освітньому просторі, 

співвідношення з тематикою наукових досліджень. Профіль 

розробляється для полегшення розуміння ОП зацікавленими 

сторонами: вступниками на навчання, здобувачами вищої освіти, 

роботодавцями, дослідниками, викладачами, випускниками закладів 

вищої освіти, професіоналами, керівниками закладів вищої освіти, 

агенціям забезпечення якості, органам ліцензування й акредитації 

тощо. Дані профілю ОП є частиною інформаційного пакету 

Університету, на основі якого формується додаток до диплома 

європейського зразка. Профіль ОП складається з таких елементів: 

 загальна характеристика; 

 повна назва Університету та структурного підрозділу; 

 рівень вищої освіти; 

 освітній ступінь, що присуджується; 

 назва галузі знань; 

 назва спеціальності; 

 офіційна назва освітньої програми; 

 орієнтація програми; 

 тип диплома та обсяг програми; 

 опис предметної сфери; 



 

 

 основний фокус програми; 

 форми навчання; 

 освітня кваліфікація, що присвоюється; 

 кваліфікація в дипломі; 

 акредитація; 

 цикл/рівень вищої освіти; 

 передумови; 

 мова викладання; 

 мета освітньої програми; 

 працевлаштування та академічна права (придатність до 

працевлаштування, подальшого навчання); 

 навчальне середовище (викладання, навчання, оцінювання); 

 атестація здобувачів вищої освіти (форми атестації здобувачів 

вищої освіти, вимоги до заключної кваліфікаційної роботи (за 

наявності)); 

 програмні компетентності (інтегральні, загальні, фахові); 

 програмні результати навчання; 

 ресурсне забезпечення реалізації програми: характеристика 

кадрового забезпечення; характеристика матеріально-технічного 

забезпечення; характеристика навчально-методичного 

забезпечення, характеристика інформаційного забезпечення; 

 основні компоненти освітньої програми; 

 академічна мобільність; 

 навчання іноземних здобувачів вищої освіти; 

 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти: принципи та процедури забезпечення якості освіти; 

моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми; 

публічність інформації про освітню програму; запобігання та 

виявлення академічного плагіату; 

 вимоги професійних стандартів (у разі їхньої наявності – повна 

назва професійного стандарту). 

2.5.2 Перелік освітніх компонентів (у тому числі перелік навчальних 

дисциплін) відображає розподіл ОП на окремі освітні компоненти та 

логічну послідовність їх вивчення, що можуть складатися з одного 

або кількох модулів, інших типів складових навчальної дисципліни, 

навчальної та виробничої практики, дослідницьких проектів, 

лабораторних робіт та інших відповідних навчальних заходів. Перелік 

включає назви навчальних дисциплін (за вибором Університету, 

факультету та здобувача вищої освіти), практик, курсових і 

кваліфікаційних робіт та їх обсяг у кредитах ЄКТС із розподілом за 

навчальними семестрами. 

2.5.3 Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 



 

 

ОП є відображення структурно-логічних зв’язків між змістом ОП 

(переліком навчальних дисциплін) і запланованими програмними 

компетентностями. 

2.5.4 Графік освітнього процесу. Університет на підставі освітньо-

професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю 

розробляє графік освітнього процесу та навчальний план, що 

визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, 

послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних 

занять та їх обсяг, форми поточного і підсумкового контролю. 

2.5.5 Навчальний план. На підставі освітньо-професійної програми за 

кожною спеціальністю в Університеті розробляється навчальний 

план, який містить відомості про галузь знань, спеціальність і 

спеціалізацію (за наявністю), рівень вищої освіти, кваліфікацію, 

нормативний термін навчання, графік освітнього процесу, розділи 

теоретичної, практичної підготовки, блок обов’язкових навчальних 

дисциплін (навчальні курси, практики із вказаними кредитами ЄКТС і 

навчальними годинами), дані про кількість і форми семестрового 

контролю, атестації в екзаменаційній комісії, загальний бюджет 

навчального часу за весь нормативний термін навчання та його поділ 

на аудиторний навчальний час та час, відведений на самостійну 

роботу, а також поділ бюджету аудиторного навчального часу за 

окремими формами занять із кожної навчальної дисципліни та за весь 

термін навчання загалом. 

1) Навчальний план розробляється на весь нормативний термін 

навчання робочими групами, до складу яких входять завідувачі та 

провідні фахівці випускових кафедр. Розроблений навчальний 

план розглядається на засіданні випускової кафедри, вченій раді 

факультету, затверджується рішенням вченої ради університету. 

2) Навчальний план за заочною формою навчання містить перелік 

дисциплін, аналогічний навчальному плану за денною формою 

навчання, але має меншу тривалість аудиторних занять за рахунок 

збільшення кількості самостійної роботи. Перелік дисциплін, їх 

обсяг у кредитах ЄКТС, вид навчальних занять і форми 

підсумкового контролю повинні співпадати з планом денної 

форми. Відсоток скорочення обсягу аудиторних занять (порівняно 

з навчальним планом денної форми навчання) повинен бути 

пропорційним для всіх дисциплін навчального плану. 

3) Формування переліку вибіркових дисциплін. Робочі групи з 

розробки переліку вибіркових дисциплін за вибором студентів 

аналізують вхідну інформацію та забезпечення кафедр щодо 

можливості організації освітнього процесу високої якості. 

Вхідною інформацією для формування переліку вибіркових 

дисциплін є: 



 

 

– аналіз стратегічних планів розвитку Університету, педагогічної 

освіти та визначення майбутніх потреб галузі; 

– інформація від підприємств, організацій та установ-

роботодавців щодо їх поточних та перспективних потреб; 

– відгуки випускників факультету щодо відповідності 

навчального плану спеціальності потребам виробничої сфери; 

– результати анкетування студентів Університету. 

4) Основними критеріями забезпечення кафедри, що спроможна 

забезпечити високу якість викладання вибіркової дисципліни, є: 

– кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання науково-

педагогічного працівника, досвід викладання дисципліни, 

особистий рейтинг); 

– навчально-методичне забезпечення (навчально-методичний 

комплекс, підручники, навчальні посібники, методичні 

рекомендації); 

– матеріально-технічна база (лабораторне забезпечення, бази 

практичного навчання); 

– інформаційне забезпечення; 

– відгуки здобувачів про якість викладання дисциплін на 

кафедрах; 

– результати підсумкового контролю знань студентів. 

2.5.6 Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 

складається з навчально-методичних комплексів дисциплін, силабусу, 

робочих програм навчальних дисциплін, програм навчальних 

практик, електронних навчальних курсів, підручників та навчальних 

посібників, а також: 

– методичних рекомендацій щодо виконання курсових робіт 

(проєктів), проходження виробничих та навчальних практик; 

– методичних рекомендацій до підготовки випускної дипломної 

(кваліфікаційної) роботи; 

– правил оформлення й критерій оцінювання різних видів 

навчальних і контрольних робіт; 

– видів і форм атестації здобувачів вищої освіти, що дозволяють 

встановити відповідність засвоєних ними рівня та обсягу знань, 

умінь, інших компетентностей – вимогам стандартів вищої освіти. 

Навчально-методичне забезпечення розробляється для всіх 

дисциплін, передбачених навчальним планом, затверджується, 

оновлюється і оприлюднюється згідно з чинними нормативними 

актами Університету в цій сфері. 

2.5.7 Кадрове забезпечення ОП. Цей розділ містить відомості про науково-

педагогічних працівників, які беруть участь в реалізації ОП. 

Відомості можуть надаватися у вигляді аналітичних матеріалів. 

Також зазначаються відомості про провідних вітчизняних і 



 

 

зарубіжних вчених, фахівців-практиків зі сфери виробництва й науки, 

які залучаються до реалізації конкретної ОП. 

2.5.8 Матеріально-технічне забезпечення реалізації ОП. У цьому розділі 

наводяться відомості про матеріально-технічні умови й фінансові 

питання щодо реалізації ОП, включаючи наявність спеціалізованих 

лабораторій і кабінетів, складного обладнання, можливості та 

особливості проживання в гуртожитку тощо. 

2.5.9 Документи, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу: 

– Положення про організацію освітнього процесу в Університеті; 

– Положення про визначення системи та процедури внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти; 

– Положення про навчально-методичне забезпечення 

спеціальностей; 

– Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та 

етику академічних взаємовідносин; 

– інші навчально-методичні документи Університету, що 

регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу. 

 

3. Обсяги освітніх програм та тривалість навчання 

3.1. Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання 

особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) 

програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої 

освіти. 

3.2. Молодший бакалавр - це освітній або освітньо-професійний ступінь, що 

здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і 

присуджується ЗВО у результаті успішного виконання здобувачем вищої 

освіти ОП, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС. Для здобуття 

освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі фахової передвищої 

освіти ЗВО має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти. Особа має 

право здобувати ступінь молодшого бакалавра у разі наявності в неї повної 

загальної середньої освіти. 

3.3. Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти та присуджується ЗВО у результаті успішного виконання здобувачем 

вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 

кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі 

освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої 

освіти ЗВО має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти. Особа має 

право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної 

загальної середньої освіти. 

3.4. Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується ЗВО (науковою установою) у результаті успішного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80#w14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80#w27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80#w210
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80#w16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80#w211


 

 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. 

Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-

науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки 

магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової 

програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра 

обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не 

менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра у разі 

наявності в неї ступеня бакалавра. 

3.5. Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою 

ЗВО або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем 

вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту 

дисертації у спеціалізованій вченій раді. Особа має право здобувати ступінь 

доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які 

професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-

педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати 

ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування 

у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-

наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій 

вченій раді. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 

(ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-

наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів 

ЄКТС. 

3.6. Тривалість навчання за освітніми програмами підготовки складає: 

 у молодших бакалаврів: за денною, заочною формою навчання – 

2 роки; 

 у бакалаврів:  

 за денною, заочною формою навчання − 3 роки 10 місяців; 

 за скороченою програмою – 1 рік 10 місяців/2 роки 10 місяців; 

 у магістрів:  

 за денною, заочною формою навчання за освітньо-професійною 

програмою – 1 рік 4 місяці; 

 за денною, заочною формою навчання за освітньо-науковою 

програмою – 1 рік 9 місяців. 

3.7. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, навантаження одного 

навчального року за денною формою навчання – 60 кредитів ЄКТС. 

 

4. Порядок розроблення освітньої програми 

4.1. Нова ОП розробляється на основі стандартів освітньої діяльності та 

стандартів вищої освіти з урахуванням вимог професійних стандартів у 

відповідній професійній області (за наявності останніх), рекомендацій 



 

 

стейкхолдерів. 

Розроблення нової ОП містить такі етапи: 

 І етап – формування проєктної групи та призначення гаранта 

освітньої програми; 

 ІІ етап – аналіз актуальності ОП та оцінювання достатності наявних 

ресурсів; 

 ІІІ етап – визначення профілю ОП; 

 ІV етап – визначення освітнього змісту ОП та розроблення 

навчального плану; 

 V етап – розроблення системи оцінювання якості ОП з метою її 

удосконалення. 

4.2. І етап - формування проєктної групи та призначення гаранта освітньої 

програми: 

4.2.1 Нова ОП розробляється за ініціативою випускових кафедр за наказом 

ректора. Розробці нової ОП передує порівняльний аналіз її ініціаторів 

аналогічних спрямувань, що діють в провідних вітчизняних та 

закордонних закладах вищої освіти − їх тривалості, переліку 

навчальних дисциплін, рівня викладання тощо. 

4.2.2 Розроблення, моніторинг та перегляд кожної ОП здійснюється 

проєктними групами (групами забезпечення).  

1) Проєктні групи формуються окремо за кожною ОП на період її 

розроблення, моніторингу, перегляду, проведення процедур 

зовнішнього оцінювання (ліцензування, акредитація), 

самооцінювання або інших необхідних процедур. 

2) Склад проєктної групи ОП затверджується наказом ректора 

Університету за поданням декана відповідного факультету на 

підставі пропозицій випускової кафедри. 

3) При цьому має бути дотримана ліцензійна умова щодо наявності у 

складі проектної групи: 

– для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – не менше 

трьох осіб, які мають науковий ступінь та/або вчене звання; 

– для другого (магістерського) рівня вищої освіти – не менше 

трьох осіб, які мають науковий ступінь та вчене звання, із них − 

один доктор наук та/або професор. 

– для третього (освітньо-наукового) рівня – не менше трьох осіб, 

які мають науковий ступінь та вчене звання, з них - два доктори 

наук та/або професори. 

4) З метою забезпечення участі в розробці, моніторингу та перегляду 

ОП зацікавлених сторін рекомендується включати до складу 

проєктної групи їх представників (роботодавців, органів 

студентського самоврядування, професіоналів тощо) або залучати 

до діяльності проектної групи в інших формах. 

5) Очолює проєктну групу її керівник – гарант освітньої програми, 



 

 

науково-педагогічний працівник, який має науковий ступінь 

та/або вчене звання за відповідною або спорідненою до ОП 

спеціальністю і стаж науково-педагогічної роботи не менше 

5 років. Гарант освітньої програми може бути керівником лише 

однієї ОП. Дострокове припинення роботи й призначення нового 

гаранта ОП і членів проєктної групи здійснюється на підставі 

наказу ректора Університету. 

6) При розробці спільної ОП створюється проєктна група, до складу 

якої входять представники всіх учасників-партнерів, які беруть 

участь в реалізації нової спільної ОП. 

7) У цьому випадку проєктна група повинна забезпечити облік вимог 

усіх сторін, які будуть забезпечувати її реалізацію, у тій мірі, в 

якій кожна зі сторін забезпечує внесок у ОП. 

8) При розроблені програми подвійних дипломів слід враховувати не 

тільки змістовну відповідність навчальних планів, але й вимоги 

щодо обсягу окремих компонентів ОП, поточного контролю, 

підсумкової атестації й планованих навчальних результатів, які 

передбачає кожен з учасників-партнерів, що видає документи про 

освіту та кваліфікацію. 

9) Проєктні групи виконують такі завдання: 

– встановлюють актуальність ОП; 

– формують профіль програми; 

– визначають форми навчання та організації освітнього процесу; 

– визначають освітні компоненти; 

– розробляють навчальний план та інші нормативні документи, 

що організаційно супроводжують процес підготовки здобувачів 

вищої освіти за відповідною ОП із врахуванням нормативних 

вимог Університету; 

– дають завдання випусковим та іншим кафедрам Університету 

на розроблення навчально-методичного забезпечення ОП; 

– здійснюють аналіз відповідності ОП Ліцензійним умовам; 

– узагальнюють пропозиції та формують рекомендації з 

вдосконалення існуючої ОП; 

– беруть участь у моніторингу ОП (проводять опитування 

стейкхолдерів (не рідше 2 разів на рік)), узагальнюють 

пропозиції та рекомендації, здійснюють само обстеження та 

самооцінювання) та у періодичному перегляді ОП (не рідше 

1 разу на рік); 

– спільно з навчальним, навчально-методичним відділами 

Університету та приймальною комісією забезпечують внесення 

відомості щодо ОП та навчальних планів до ЄДЕБО; 

– здійснюють контроль за реалізацією ОП науково-педагогічними 

працівниками та кафедрами Університету. 



 

 

10) За запитом проєктної групи відповідні служби Університету 

зобов’язані надати у визначений гарантом ОП строк відомості, 

необхідні для розроблення ОП. 

11) Координацію діяльності усіх проєктних груп Університету 

здійснює проректор із науково-педагогічної роботи. 

4.3. ІІ етап - аналіз актуальності ОП та оцінювання достатності наявних 

ресурсів. 

4.3.1 Здійснення аналізу та визначення актуальності ОП, суспільної 

потреби ОП, її потенціалів – шляхом консультацій із зацікавленими 

сторонами (здобувачами вищої освіти, випускниками Університету, 

роботодавцями, науковою спільнотою, професіоналами тощо), 

з’ясування виконання основних умов її запровадження. 

4.3.2 Проєктна група проводить аналіз ринку освітніх послуг і можливості 

позиціонування на ньому ОП, аналіз ринку праці, на який орієнтована 

нова ОП, можливостей майбутнього працевлаштування для 

потенційних випускників. 

4.3.3 Для забезпечення постійного зв’язку з зацікавленими сторонами 

Університетом можуть як дорадчий орган формуватися експертні 

ради за відповідними спеціальностями, до яких можуть входити 

представники зацікавлених сторін. 

4.3.4 Проєктна група, виходячи з прогнозованої структури ОП, із 

врахуванням Ліцензійних умов, за результатами консультацій із 

профільними службами Університету здійснює попередню загальну 

оцінку достатності наявних ресурсів (кадрових, фінансових, 

матеріально-технічних, організаційних тощо) для її реалізації та 

потреби залучення зовнішніх ресурсів. 

4.4. ІІІ етап - визначення профілю ОП. 

4.4.1 Профіль програми складається проєктною групою (групою 

забезпечення) як короткий документ, створений для представлення в 

усталеній формі загальної інформації про ОП. Визначення профілю 

полягає у визначенні мети ОП, загальних та фахових програмних 

компетентностей, які повинні бути досягнуті в результаті навчання, 

кінцевих (програмних) результатів навчання з урахуванням положень 

Національної рамки кваліфікацій, вимог стандартів вищої освіти та 

встановлення необхідного обсягу ОП у кредитах ЄКТС. 

4.4.2 При формулюванні програмних компетентностей та результатів 

навчання слід забезпечити активну роль представників ринку праці в 

процесі формування компетентнісного опису моделі майбутнього 

фахівця. 

4.4.3 Програмні компетентності (описані за видами: інтегральні, загальні, 

спеціальні) – загалом від 10 до 15 найважливіших компетентностей, 

визначають специфіку ОП. Компетентності випускника відображають 

погляд роботодавця (замовника) на освітню та професійну підготовку 



 

 

потенційного працівника. 

1) Основою для формулювання програмних компетентностей ОП є 

перелік компетентностей стандарту вищої освіти за відповідною 

спеціальністю. Цей перелік може бути доповнений декількома (не 

більше 2-3) компетентностями, що визначаються специфікою 

потреб регіонального або секторального ринку праці (цільовий 

запит роботодавців). 

2) Інтегральні та загальні компетентності визначені Національною 

рамкою кваліфікацій і описані за кваліфікаційними рівнями (6 – 

початковий рівень, 7 – перший (бакалаврський), 8 – другий 

(магістерський), 9 – третій (освітньо-науковий). 

3) Спеціальні (фахові, предметні) компетентності, як правило, 

поділяють на три види (в предметній області): знання й 

розуміння, когнітивні уміння та навички, практичні навички. 

Набір фахових компетентностей має відповідати визначеному 

рівню ОП. 

4.4.4 Програмні результати навчання – узгоджений набір 15-25 тверджень, 

які зазначають, що здобувач вищої освіти має знати, розуміти та бути 

здатним виконувати після успішного завершення навчання за ОП. 

Перелік програмних результатів навчання має корелюватися з 

визначеним переліком загальних і спеціальних (фахових, предметних) 

компетентностей. 

4.4.5 Результати навчання мають відповідати таким критеріям: 

– корисність – мають сприйматися як такі, що відповідають рівню 

вищої освіти та вимогам/очікуванням громадянського суспільства 

та держави, релевантність відповідним програмним 

компетентностям; 

– конкретність – забезпечувати достатній рівень деталізації, бути 

чіткими і однозначними, написаними зрозумілою мовою, 

дозволяючи чітко окреслити зміст вимог до здобувача вищої 

освіти; 

– стандартизованість – визначати стандартні вимоги, яким повинен 

відповідати здобувач вищої освіти; 

– відповідність – відповідати кваліфікаційним вимогам, бути 

взаємозв’язаними із освітніми рівнями та кваліфікаційними 

рівнями Національної рамки кваліфікацій (далі − НРК); 

– об’єктивність – об’єктивна оцінка наявних ресурсів, можливостей, 

необхідних для їх досягнення мети; 

– діагностичність – повинні мати об’єктивні ознаки їх досягнення 

чи недосягнення та визначати вимоги до присудження кредитів 

ЄКТС; 



 

 

– вимірюваність – має існувати спосіб та шкала для вимірювання 

ступеня досягнення результату прямими або непрямими 

методами. 

4.4.6 Порядок формулювання результатів навчання: 

– визначити, якій сфері (спеціальній чи загальній, предметній 

області, особливі навички тощо) та кваліфікаційному рівню НРК 

має відповідати результат навчання; 

– зазначити тип результату навчання (знання, навички, здатності, 

інші компетентності); 

– визначити активне дієслово відповідного рівня; 

– зазначити предмет вивчення або предмет дії (іменник, що слідує 

за дієсловом); 

– за необхідності навести умови/обмеження, за яких слід 

демонструвати результат навчання; 

– перевірити результат навчання відповідності вище зазначеним 

критеріям та визначити засіб оцінювання його досягнення. 

4.4.7 При розробленні програмних результатів навчання варто врахувати, 

що: 

– результати навчання характеризують те, що здобувач вищої освіти 

повинен продемонструвати після успішного завершення освітньої 

програми (демонстрація знань, умінь, здатності виконувати тощо); 

– повний набір програмних результатів навчання виражає 

характерні особливості ОП; якщо серед них є результати, 

характерні також і для інших ОП, їх доцільно виділити окремо. 

Формулюванню програмних результатів супроводжує вироблення 

чітких критеріїв оцінювання сформульованого результату. 

4.4.8 Кореляція результатів навчання програмним компетентностям 

перевіряється за допомогою матриці відповідності компетентностей 

програмним результатам навчання за ОП. 

4.5. IV етап - визначення змісту ОП та розроблення навчального плану. 

4.5.1 Визначення змісту ОП охоплює такі етапи: 

1) складання переліку освітніх компонентів ОП: 

– визначення компетентностей та формулювання результатів 

навчання для кожного модуля; 

– визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання; 

– перевірка охоплення ключових загальних та предметно-

спеціалізованих компетентностей. 

2) обрання освітніх технологій і розроблення навчального плану; 

3) розроблення програм навчальних дисциплін. 

4.5.2 На підставі програмних компетентностей та програмних результатів 

навчання проєктна група: 



 

 

– визначає загальний бюджет часу – обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідних для досягнення зазначених результатів, який 

необхідно розподілити; 

– здійснює структурування результатів навчання (модулів або 

навчальних дисциплін, інших складових навчальних дисциплін, 

практик, курсових робіт (проєктів), лабораторних робіт та інших 

відповідних навчальних заходів) та розподіляє кредити ЄКТС, 

необхідні для досягнення зазначених результатів. 

4.5.3 При призначенні кредитів ЄКТС освітнім компонентам ОП слід 

віддавати перевагу стандартизованому підходу, коли обсяг кожного 

компонента є стандартним на відміну від індивідуального підходу, 

коли обсяг кредитів ЄКТС для освітнього компоненту є довільним і 

залежить від переліку та складності результатів навчання, опису 

прогнозованої навчальної діяльності, оцінки навантаження, 

обговорення викладацьким складом. 

4.5.4 Визначення кількості кредитів ЄКТС для освітнього компонента 

здійснюється шляхом оцінки навантаження, необхідного для 

досягнення результатів навчання. 

4.5.5 Мінімальна кількість кредитів ЄКТС для освітнього компоненту 

складає 3 кредити ЄКТС. Кількість освітніх компонентів на 

навчальний рік − не більше 16. Проєктним групам слід запобігати 

надмірній фрагментації освітніх компонентів. 

4.5.6 Визначення компетентностей та формулювання результатів навчання 

для кожного освітнього компоненту. Виходячи з програмних 

компетентностей та програмних результатів навчання, проєктна група 

має сформулювати результати навчання, які повинні бути досягнуті в 

межах кожного освітнього компонента. 

4.5.7 Визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання. 

Проєктна група має погодити спосіб найкращого розвитку та 

оцінювання компетентностей і досягнення бажаних результатів 

навчання, а також передбачити різноманітні підходи до навчання, 

викладання та оцінювання. 

4.5.8 Перевірка охоплення ключових загальних та предметно-

спеціалізованих компетентностей. Проєктна група має перевірити 

наявні ключові загальні і спеціальні компетентності, а також 

перевірити, чи всі програмні ключові загальні та спеціальні 

компетентності охоплюються модулями/одиницями освітньої 

програми. 

4.5.9 Проєктні групи мають провести тест щодо узгодження результатів 

навчання та програмних компетентностей: 

– узгодження програмних результатів навчання з Національною 

рамкою кваліфікацій; 



 

 

– узгодження програмних результатів навчання зі стандартами 

вищої освіти; 

– узгодження результатів вивчення навчальної дисципліни з 

програмними результатами навчання (Матриця відповідності 

програмних результатів навчання освітнім компонентам ОП); 

– узгодження дисциплінарних результатів навчання з програмними 

компетентностями (Матриця відповідності програмних 

компетентностей освітнім компонентам ОП); 

– узгодження методів викладання з відповідними результатами 

навчання для досягнення бажаних результатів навчання; 

– узгодження методів оцінювання відповідно з дисциплінарними та 

програмними результатами навчання. 

4.5.10 Обрання освітніх технологій та розроблення навчального плану. 

Внесення проєктною групою узгоджених результатів навчання до 

освітньої програми та відповідних навчальних дисциплін – до 

навчальних планів підготовки фахівців є обов’язковим. Відповідно до 

профілю освітньої програми та переліку її освітніх компонентів 

проєктна група розробляє навчальний план ОП. 

При цьому слід враховувати, що обсяг аудиторної роботи здобувачів 

вищої освіти встановлюється в межах від 1/3 до 1/2 обсягу 1 кредиту 

ЄКТС, решта обсягу призначається для їхньої самостійної роботи. 

Органи студентського самоврядування можуть подавати пропозиції 

та зауваження щодо змісту навчальних планів. 

4.5.11 При проєктуванні кадрового забезпечення ОП проєктна група має 

узгодити свої пропозиції щодо складу науково-педагогічних 

працівників для викладання дисциплін, внесених у проєкт 

навчального плану, з кафедрами, на яких працюють такі науково-

педагогічні працівники. 

4.5.12 Розроблення програм навчальних дисциплін. Програми навчальних 

дисциплін за завданнями проєктних груп розробляються на кафедрах 

факультетів згідно з вимогами розроблених освітніх програм. 

1) Органи студентського самоврядування можуть надавати 

пропозиції та зауваження щодо змісту програм навчальних 

дисциплін. 

2) Програма навчальної дисципліни розробляється на термін дії 

навчального плану, за необхідності до неї можуть вноситись 

зміни. З метою забезпечення цілісності освітнього матеріалу, 

забезпечення професійної спрямованості змісту навчання, 

попередження дублювання, врахування міждисциплінарних 

зв’язків програми навчальних дисциплін розглядаються 

методичною радою факультету. 

3) На підставі робочої програми навчальної дисципліни на поточний 

навчальний рік на кафедрах розробляється навчально-методичне 



 

 

забезпечення. 

4.6. V етап - розроблення системи оцінювання якості ОП з метою її 

удосконалення 

4.6.1 Відповідальність за якість освітньої програми несе проєктна група, а 

також науково-педагогічні працівники, які її реалізують. З метою 

контролю за якістю освітніх програм та її вдосконалення проводяться 

різні процедури оцінювання та визнання якості ОП: зовнішні, 

внутрішні. 

4.6.2 Основною процедурою зовнішнього оцінювання та визнання якості 

ОП - є акредитація освітньої програми.  

4.6.3 Для всіх ОП рекомендується регулярно проводити оцінку підготовки 

фахівців і затребуваних компетентностей (результатів навчання) з 

точки зору роботодавців, а також затребуваних результатів навчання 

з точки зору випускників. Процедурою такої оцінки є опитування 

роботодавців та випускників (анкетування, інтерв’ювання, 

соціологічне дослідження (рекомендується 2 рази на рік) тощо). 

4.6.4 Внутрішній аудит освітньої програми - процедури перевірки якості 

різних елементів документального забезпечення освітніх програм із 

боку Університету. Предметами внутрішнього аудиту можуть бути 

готовність ОП до процедур зовнішнього оцінювання; якість різних 

документів у рамках ОП (напр., силабусів, програм навчальних 

дисциплін, робочих навчальних планів та індивідуальних навчальних 

планів, програм практик); наявність і повнота необхідної 

документації в рамках ОП тощо. 

Основними процедурами внутрішньої оцінки якості ОП є її 

самообстеження, яке може проводитися як в рамках процедур 

зовнішнього оцінювання якості (акредитації будь-якого виду, 

міжнародної експертизи), так і з ініціативи гаранта ОП із метою 

планових процедур контролю якості. 

1) Залежно від цілей проведення самообстеження визначаються 

процедури і його терміни. Для проведення самообстеження ОП і 

підготовки звіту призначається комісія (у складі 3-5 осіб із числа 

науково-педагогічних працівників факультету, які реалізують 

ОП); можливим є залучення до проведення самообстеження ОП 

представників роботодавців, здобувачів вищої освіти, 

випускників. 

2) Самообстеження може проводитися проєктною групою за 

рішенням гаранта освітньої програми (напр., перед початком 

кожного навчального року). Результати проведеного 

самообстеження оформлюються у формі звіту. 

3) Звіт про результати самообстеження ОП готується членами 

комісії з самообстеження і узгоджується з усіма залученими до 

цієї процедури учасниками; звіт повинен містити висновки про 



 

 

якість ОП і пропозиції щодо її вдосконалення, включаючи, за 

необхідності, пропозиції щодо внесення змін до ОП, модернізації 

ОП і/або прийняттю інших управлінських рішень. 

4) Звіт про результати самообстеження затверджуються на засіданні 

вченої ради факультету. 

4.6.5 Адміністративні перевірки – процедури перевірки якості здійснення 

основних робочих процесів у рамках реалізації ОП із метою 

встановлення їх відповідності існуючим вимогам і нормам (діяльність 

проєктної групи ОП, реалізація окремих елементів (навчальних 

дисциплін, практик, проектної діяльності) у рамках ОП, взаємодія 

окремих викладачів програми зі здобувачами вищої освіти, діяльність 

гаранта ОП тощо). Перевірки можуть проводитися в межах 

компетенції навчально-методичним відділом, науковим відділом; 

гарантом ОП. 

4.6.6 Внесення в ОП змін, що відносяться до компетенції вченої ради 

університету, затверджується на її засіданні на підставі рекомендацій, 

наданих гарантом освітньої програми. 

 

5. Порядок затвердження, відкриття, акредитації 

та закриття освітньої програми 

5.1. Затвердження ОП. 

5.1.1 Усі нові ОП мають пройти єдиний порядок затвердження, що містить 

їх послідовний розгляд такими підрозділами: 

– проєктною групою, позитивне рішення якої є підставою для 

передачі матеріалів на засідання випускової кафедри; проєктна 

група повинна здійснити перевірку збалансованості та 

реалістичності програми, зокрема перевірити, чи розроблена 

програма збалансована, чи кредити присвоєно раціонально, чи 

студенти здатні завершити окремі дисципліни та всю освітню 

програму, вклавшись у визначений час, перевірити повноту її 

документального забезпечення та відповідність Ліцензійним 

умовам. Позитивне рішення проєктної групи є підставою для 

передачі матеріалів на засідання випускової кафедри (спільне 

засідання випускових кафедр); 

– випусковою кафедрою (спільним засіданням випускових кафедр), 

позитивне рішення якої (яких) є підставою для передачі матеріалів 

декану факультету; 

– навчально-методичним відділом, який здійснює перевірку 

збалансованості та реалістичності програми, раціональності 

розподілу кредитів, повноту її документального забезпечення та 

відповідність Ліцензійним умовам. Позитивне рішення є 

підставою для передачі матеріалів на розгляд вченої ради 

факультету та вченої ради університету; 



 

 

– вченою радою факультету, позитивне рішення якої є підставою 

для розгляду ОП вченою радою університету; 

– вченою радою університету. 

5.1.2 Перелік документів, необхідних для відкриття освітньої програми, що 

подаються на засідання вченої ради університету: 

– копія наказу ректора про затвердження складу проєктної групи; 

– освітньо-професійна програма (додаток 1); 

– графік освітнього процесу; 

– навчальний план підготовки фахівців; 

– протокол засідання вченої ради факультету; 

– зовнішня рецензія провідного роботодавця галузі. 

5.1.3 За результатами розгляду освітньої програми вчена рада університету 

може прийняти рішення про її затвердження, направлення на 

доопрацювання або про відмову у затвердженні. 

5.1.4 Навчальний план підготовки фахівців із вищою освітою 

затверджується рішенням вченої ради університету і вводиться в дію 

наказом ректора. Підпис ректора скріплюється печаткою 

Університету. 

5.2. Відкриття ОП та набір здобувачів вищої освіти. 

5.2.1 Набір здобувачів вищої освіти на навчання за ОП здійснюється 

приймальною комісією Університету централізовано згідно з 

Правилами прийому до Університету. 

5.2.2 Освітня програма може бути внесена до Правил прийому і на 

навчання за нею може бути оголошено набір здобувачів вищої освіти 

лише за умови затвердження ОП і наявності ліцензії Університету на 

здійснення освітньої діяльності (орієнтовно до 1 грудня поточного 

року) за спеціальністю, у рамках якої відкривається освітня програма. 

5.2.3 Якщо на освітню програму не здійснено набір здобувачів вищої 

освіти у зв’язку з її недостатньою затребуваністю, то проєктна група 

може в подальшому: 

– відмовитися від її реалізації (подавши відповідний рапорт); 

– удосконалити освітню програму з метою підвищення її 

конкурентоспроможності та привабливості на ринку освітніх 

послуг, надати матеріали удосконалення вченій раді університету. 

У разі схвалення проведеного удосконалення вченою радою 

університету набір здобувачів вищої освіти на навчання за 

удосконаленою ОП здійснюється приймальною комісією 

Університету в наступному календарному році. 

5.3. Акредитація освітньої програми здійснюється Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти. Акредитація проводиться з ініціативи 

закладу вищої освіти. Акредитація проводиться відповідно до Законів 

України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Положення про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 



 

 

освіти. Університет подає Національному агентству із забезпечення якості 

вищої освіти заяву, відомості про самооцінювання ОП, освітню програму, 

навчальний план та інші документи, що підтверджують забезпечення та 

вдосконалення якості вищої освіти відповідно до критеріїв оцінювання 

якості ОП.  

Під час проведення акредитації використовуються дані, внесені до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Первинна 

акредитація проводиться, як правило, упродовж останнього року навчання 

першого набору здобувачів вищої освіти за освітньою програмою. 

Наступна (чергова) акредитація проводиться упродовж останнього року 

строку дії сертифіката про акредитацію. У разі подання заяви про 

проведення акредитації після спливу строку дії сертифіката, така 

акредитація вважається первинною. 

Акредитація, яка проводиться після прийняття рішення про умовну 

(відкладену) акредитацію, вважається первинною. Заклад вищої освіти має 

право достроково ініціювати проведення чергової акредитації. 

Протягом двох місяців із дня подання заяви Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти за результатами акредитаційної 

експертизи приймає рішення про акредитацію, умовну акредитацію чи 

відмову в акредитації відповідної ОП. Рішення щодо акредитації ОП 

приймається на підставі експертного висновку відповідної галузевої 

експертної ради, який представляє її голова. 

Протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення про акредитацію 

ОП Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти видає 

Університету відповідний сертифікат. У сертифікаті про акредитацію 

зазначаються: 

 найменування та адреса закладу вищої освіти; 

 спеціальність і рівень вищої освіти, за якими акредитована освітня 

програма; 

 дата видачі сертифіката. 

Сертифікат про акредитацію вперше видається за кожною акредитованою 

освітньою програмою строком на п'ять років, а при другій та наступних 

акредитаціях − строком на 10 років. Інформація про видачу сертифіката 

вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Форма сертифіката про акредитацію, порядок його оформлення, 

переоформлення, видачі, зберігання та обліку затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

Сертифікат підтверджує відповідність ОП за певною спеціальністю та 

рівнем вищої освіти стандартам вищої освіти і дає право на видачу 

документа про вищу освіту державного зразка за акредитованою освітньою 

програмою. 

В Україні визнаються сертифікати про акредитацію освітніх програм, 

виданих іноземними акредитаційними агентствами чи агентствами 



 

 

забезпечення якості вищої освіти, перелік яких затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

5.4. Закриття ОП. 

5.4.1 Освітня програма може бути вилучена з переліку ОП, що 

реалізуються в Університеті, за таких умов: 

– з ініціативи факультету та випускової кафедри (кафедр), при їх 

відмові від реалізації ОП; 

– з ініціативи Університету (за поданням приймальної комісії), у 

разі відсутності набору здобувачів вищої освіти на навчання за 

ОП протягом 2 років підряд; 

– у разі переформатування ОП (у цьому разі освітня програма 

розробляється і проходить затвердження як нова, а за тими 

освітніми програмами, що реалізувалися до переформатування, 

припиняється набір здобувачів вищої освіти на навчання. Після 

завершення навчання здобувачів вищої освіти на останньому 

курсі (році) освітня програма вилучається з переліку ОП, що 

реалізуються в Університеті); 

– з ініціативи Університету (за поданням навчально-методичного 

відділу та/або відділу ліцензування та кредитації), якщо в 

результаті будь-якої з процедур зовнішньої або внутрішньої 

оцінки якості освітньої програми отримано висновки про її низьку 

якість або невідповідність Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності. 

5.4.2 Рішення про вилучення освітньої програми з числа ОП, що 

реалізуються в Університеті, приймає вчена рада університету. 

5.5. Відомості про освітні програми розміщуються на веб-сайті Університету на 

відповідних сторінках кафедр. 

5.6. Відповідальними за повноту й своєчасність розміщення інформації про 

освітню програму на сайті Університеті є декани факультетів, завідувачі 

випускових кафедр. 

 

 

6. Порядок реалізації, моніторингу та періодичного 

перегляду освітньої програми 

6.1. Порядок реалізації освітньої програми визначається Положенням про 

організацію освітнього процесу Університету. Для планування освітнього 

процесу на кожний навчальний рік деканатом факультету, разом із 

випусковою кафедрою (-ми) складається робочий навчальний план за 

кожною ОП. У робочому навчальному плані обумовлюються щорічні 

особливості організації освітнього процесу для кожної ОП та зміст 

варіативної частини (блоку дисциплін за вільним вибором здобувачів вищої 

освіти). 

6.2. Управління освітньою програмою здійснюється на адміністративному та 



 

 

академічному рівнях. 

6.2.1 Адміністративне управління ОП здійснює деканат відповідного 

факультету, на якому вона реалізується. У разі, якщо ОП реалізується 

більш ніж одним факультетом, адміністративне управління 

закріплюється за одним із них. 

6.2.2 До функцій адміністративного управління ОП відносяться: 

– організація та управління матеріально-технічним і 

інфраструктурним забезпеченням; 

– інформаційне та навчально-методичне забезпечення в частині 

надання доступу до інформаційних, бібліотечних та інших 

загальних ресурсів факультету; 

– профорієнтаційна робота з потенційними вступниками; 

– взаємодія з випускниками, роботодавцями, професіоналами тощо;  

– рекомендації щодо складу екзаменаційних комісій; 

– координація забезпечення якості освітньої програми, що 

реалізується на факультеті; 

– організація проведення самообстеження (самооцінювання) 

освітньої програми. 

6.2.3 Академічне управління освітньою програмою здійснює гарант ОП. 

6.2.4 Завданнями академічного управління ОП є: 

– організація колегіального розроблення освітньої програми 

(профілю, навчальних планів, матриць відповідностей, 

методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, 

включаючи програми навчальних дисциплін (модулів), науково-

дослідних семінарів, практик, підсумкового контролю, атестації 

тощо, засобів оцінювання); 

– здійснення контролю за якістю роботи науково-педагогічний 

працівників, які забезпечують реалізацію ОП; 

– аналіз і впровадження кращого досвіду світової та вітчизняної 

вищої освіти у зміст і технологію реалізації ОП; 

– взаємодія з науковим відділом Університету з питань 

дослідницької роботи здобувачів вищої освіти; 

– взаємодія зі стейкхолдерами (роботодавцями, випускниками, 

здобувачами тощо) для уточнення вимог до компетентностей 

випускника і оцінки обраних технологій реалізації ОП для 

підвищення якості підготовки фахівців; 

– підготовка освітньої програми до процедур оцінки якості 

(включаючи акредитацію, сертифікацію, експертизу). 

6.3. Моніторинг освітньої програми здійснюється з метою покращення її якості 

методом визначення, чи є призначення кредитів, означені результати 

навчання та розраховане навчальне навантаження досяжними, 

реалістичними та адекватними. 

6.3.1 Моніторинг здійснюється, як правило, проєктною групою (групою 



 

 

забезпечення) спеціальності. До здійснення моніторингу можуть 

долучатися експерти, а саме: науково-педагогічні працівники, 

професіонали-практики, здобувачі вищої освіти. Суттєвим елементом 

для перевірки та перегляду призначення кредитів є зворотний зв’язок 

із зацікавленими сторонами (стейкхолдкрами). 

6.3.2 Проєктна група має інформувати здобувачів вищої освіти і науково-

педагогічних працівників про мету моніторингу та спосіб його 

здійснення, щоб забезпечити точність та високий відсоток наданих 

відповідей. 

6.3.3 Моніторинг може проводитися у різний спосіб – анкетування, 

опитування, інтерв’ювання (у тому числі здобувачів вищої освіти та 

випускників із метою аналізу їхнього власного досвіду), моніторинг 

досягнутих результатів, оцінювання ОП на відповідність критеріям 

забезпечення якості освітніх програм тощо. Мають бути використані 

також дані про час завершення та результати оцінювання програм та 

їх компонентів. Систему обов’язкових методів і засобів моніторингу 

визначає навчально-методична рада університету за поданням 

проєктних груп. 

6.3.4 Анкета освітньої програми складається з основних критеріїв 

забезпечення якості, кожний критерій оцінюється за рівнями: 

задовольняє, частково задовольняє, не задовольняє. У процесі 

моніторингу відбувається збір даних за зазначеними позиціями з 

коментарями. 

6.3.5 За результатами моніторингу ОП складається аналітичний звіт, який 

подається на засідання навчально-методичної ради університету. 

6.3.6 Для формулювання висновку за результатами моніторингу освітньої 

програми використовується дворівнева шкала: 

– висока якість – освітня програма має високий рівень досягнення 

результатів; 

– неналежна якість – освітня програма має серйозні недоліки. 

6.4. Основні критерії забезпечення якості освітніх програм.  

Вимоги до освітньої програми та результатів навчання: 

 реалізується відповідно до Стратегії, плану розвитку та Статуту 

Університету; 

 сприяє виконанню місії та досягнення цілей Університету; 

 враховує потреби ринку праці та цільової групи (вступники, батьки, 

роботодавці); 

 орієнтована на конкретну професію; 

 назва узгоджується із змістом; 

 методи і форми навчання, а також обсяги самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та виробничої практики сприяють 

досягненню цілей освітньої програми; 



 

 

 цілі і результати навчання за освітньою програмою мають бути 

сформульовані таким чином, щоб слугувати основою для оцінювання 

знань і навичок випускників, які навчалися за цією програмою; 

 цілі і результати навчання за освітньою програмою мають бути 

адекватними і порівнюваними з результатами навчання відповідного 

рівня вищої освіти; 

 цілі і результати навчання за освітньою програмою мають відповідати 

вимогам і тенденціям законодавства, що регулює відповідну 

професійну сферу та стандарту вищої освіти; 

 практична підготовка (практики), що необхідна для досягнення 

результатів навчання, має забезпечувати набуття і застосування 

здобувачами вищої освіти ефективних методів роботи; 

 організація проведення практик має бути чітко регламентована, 

вимоги для її успішного завершення визначені; 

 здобувачам вищої освіти має бути надана інструкція щодо 

проходження практик та відповідне керівництво базою практики. 

6.5. Розвиток освітньої програми та вимоги до науково-педагогічних 

працівників, які її реалізують. 

6.5.1 Вимоги до розвитку освітньої програми та науково-педагогічних 

працівників, які її реалізують: 

 розвиток ОП є безперервним процесом; 

 до розвитку активно залучені стейкхолдери (здобувачі, 

роботодавці, академічна спільнота  тощо); 

 науково-педагогічні працівники, які реалізовують освітню 

програму, ознайомлені з її цілями та своєю роллю у їх досягненні; 

 для усунення недоліків ОП складається та реалізується 

відповідний план дій; 

 система зворотного зв’язку (за участю здобувачів вищої освіти, 

випускників, роботодавців, викладачів) є ефективною, а її 

результати прикладними; 

 кваліфікація науково-педагогічних працівників, які реалізують 

освітню програму, відповідає вимогам, встановленим 

законодавством; 

 науково-педагогічні працівники, які реалізують освітню програму, 

мають відповідний рівень викладацької майстерності; беруть 

участь у наукових дослідженнях і розробках; співпрацюють із 

зацікавленими сторонами поза межами Університету; 

 система розвитку персоналу є ефективною: науково-педагогічні 

працівники, які реалізують освітню програму, мають можливості 

для самовдосконалення та саморозвитку, проводяться регулярні 

анкетування та/або застосовуються інші методи розвитку науково-

педагогічних (педагогічних) працівників; 



 

 

 запрошені науково-педагогічні працівники (у тому числі із 

закордонних закладів вищої освіти), залучені до викладання у 

межах освітніх програм; 

 кількість основних науково-педагогічних працівників є цілком 

достатньою для досягнення цілей і результатів навчання; 

 склад науково-педагогічних працівників, які реалізують освітню 

програму, за віком забезпечує стійкість викладання в 

Університеті; 

 вимоги для вступу на навчання здобувачів вищої освіти базуються 

на якостях, необхідних для досягнення результатів навчання; 

 система консультування здобувачів вищої освіти (щодо навчання, 

кар’єри тощо) є ефективною; 

 здобувачі вищої освіти беруть участь у програмах міжнародної 

мобільності; 

 відсоток здобувачів вищої освіти, які беруть участь у студентській 

мобільності є стійким або зростає; 

 здобувачі вищої освіти залучені у процес прийняття рішень на 

різних інституційних рівнях. 

6.5.2 Навчальне середовище Університету: 

 включає необхідні приміщення для проведення навчання 

(аудиторії, тренінгові аудиторії, лабораторії, кімнати для 

самостійної роботи та відпочинку здобувачів вищої освіти тощо); 

 має достатній потенціал, враховуючи кількісний склад здобувачів 

вищої освіти; 

 обладнано відповідно до Ліцензійних умов. 

6.6. Фінансові ресурси Університету щодо реалізації освітньої програми: 

 є достатніми для забезпечення освітньої програми; 

 є достатніми для діяльності з розвитку освітньої програми; 

 фінансові дані, що характеризують економічну сталість, є 

доступними для громадськості. 

6.7. Перегляд освітніх програм. 

6.7.1 Перегляд освітніх програм із метою їх удосконалення здійснюється у 

формах оновлення або модернізації. Освітня програма може щорічно 

оновлюватися в частині усіх компонентів, крім місії (цілей) і 

програмних навчальних результатів. 

6.7.2 Діючу освітню програму переглядають щонайменше 1 раз у рік. 

6.7.3 Підставою для оновлення ОП можуть бути: 

 ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми, здобувачів 

вищої освіти, роботодавців, науково-педагогічних працівників, які 

її реалізують; 

 результати моніторингу оцінювання якості освіти; 



 

 

 об’єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру і/або 

інших ресурсних умов реалізації освітньої програми; 

 інші факти, що свідчать про недосягнення визначених освітньою 

програмою цілей та/або недотримання вимог забезпечення якості, 

у тому числі перевищення витрат на реалізацію освітньої 

програми над плановими показниками, що унеможливлює її 

фінансування у повному обсязі, результати моніторингу ринку 

праці, якими виявлено невідповідність освітньої програми його 

потребам. 

6.7.4 Ініціювати пропозиції щодо внесення змін до освітніх програм 

можуть: 

 гаранти освітніх програм; 

 вчені ради факультетів; 

 вчена рада університету; 

 ректор, проректори відповідно до розподілу повноважень; 

 Студентська рада університету; 

 навчально-методичний відділ університету. 

6.7.5 Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОП 

(навчальному плані, матрицях, робочих програмах навчальних 

дисциплін, програмах практик тощо). 

6.7.6 Навчальні плани підлягають моніторингу та періодичному перегляду 

(не рідше одного разу за повний курс навчання за освітньою 

програмою). Підставою для розробки нових навчальних планів є: 

 затвердження Кабінетом Міністрів України нового переліку 

спеціальностей або внесення змін до чинного переліку; 

 затвердження нових стандартів вищої освіти; 

 внесення змін до циклу дисциплін (за рішенням МОН України або 

вченої ради університету); 

 внесення змін до дисциплін циклу вільного вибору здобувачів 

вищої освіти (за рішенням вченої ради університету). 

6.7.7 Модернізація освітньої програми має на меті більш значну зміну в її 

змісті та умовах реалізації, ніж при плановому оновленні, і може 

стосуватися також мети (місії), програмних навчальних результатів. 

Зміна виду освітньої програми також відноситься до удосконалення. 

6.7.8 Модернізація ОП може проводитися з: 

 ініціативи ректорату у разі незадовільних висновків про її якість в 

результаті самообстеження або аналізу динаміки набору 

здобувачів вищої освіти; 

 ініціативи гаранта освітньої програми та/або роботодавців за 

відсутності набору вступників на навчання; 



 

 

 ініціативи проєктної групи з метою врахування змін, що відбулися 

в науковому професійному полі, в яких реалізується ОП, а також 

змін ринку освітніх послуг або ринку праці. 

 наявності висновків про недостатньо високу якість за 

результатами процедур оцінки якості ОП. 

6.7.9 Якщо сукупна кількість змін (за весь період існування програми) до 

програмних компетентностей, програмних результатів навчання, 

переліку обов’язкових освітніх компонентів відповідає визначенню 

суттєвих змін згідно з Положенням про акредитацію освітніх 

програм, розробляється нова освітня програма. 

6.7.10 Розроблення змін до освітньої програми здійснюється гарантом 

освітньої програми самостійно або за участі проєктної групи. Проєкт 

змін розробляється у вигляді порівняльної таблиці із попередньою і 

новою редакцією та пояснювальної записки. 

6.8. Повторне затвердження освітніх програм відбувається з ініціативи 

проєктної групи (групи забезпечення), яка реалізує ОП, у разі її оновлення.  

 

7. Гарант освітньої програми 

7.1. Призначення гаранта освітньої програми.  

Гарант освітньої програми зі спеціальності - це науково-педагогічний або 

науковий працівник університету, призначений наказом ректора для організації 

та координації діяльності щодо розроблення, реалізації впровадження, 

моніторингу та перегляду освітньої програми, а також для забезпечення і 

контролю якості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньою програмою. 

Цей працівник може виступати гарантом лише однієї ОП. 

До видання відповідного наказу обов’язки гаранта ОП, як правило, 

покладаються на керівника проєктної групи (групи забезпечення) 

спеціальності, якщо він не є гарантом іншої ОП. Гарантом може бути 

особа, яка відповідає вимогам: 

 працює за основним місцем роботи в університеті на посаді науково-

педагогічного або наукового працівника; 

 входить до проєктної групи (групи забезпечення) цієї спеціальності; 

 має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або 

спорідненою до ОП спеціальністю; 

 має стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 

5 років; 

 не є гарантом іншої ОП. 

Пропозиція щодо призначення (або зміни) кандидатури гаранта ОП певної 

спеціальності відповідного рівня вищої освіти подається керівником 

проєктної групи (групи забезпечення) спеціальності за погодженням із 

завідувачем кафедри та деканом факультету та затверджується наказом 

ректора. 



 

 

7.2. Основна функція гаранта освітньої програми: відповідає за забезпечення 

якості освітньої програми та освітньої діяльності щодо її реалізації. 

7.2.1 Функції гаранта щодо розроблення освітньої програми: 

 координація роботи з розробки освітньої програми, навчального 

плану та навчально-методичного забезпечення освітніх компонент 

ОП; 

 забезпечення відповідності змісту освітньої програми стандарту 

вищої освіти. 

7.2.2 Функції  гаранта щодо реалізації освітньої програми: 

 координація діяльності щодо актуалізації змісту ОП з 

урахуванням пропозицій стейкхолдерів, тенденцій розвитку 

спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального 

контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних 

освітніх програм; 

 координація заходів, спрямованих на просування ОП на ринку 

освітніх послуг відповідно до потреб ринку праці, програм 

міжнародної академічної мобільності; 

 контроль та оперативне корегування даних щодо кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення реалізації ОП спеціальності 

в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), та 

інформації щодо інформаційного забезпечення - на офіційному 

веб-сайті університету. 

7.2.3 Функції гаранта щодо забезпечення та контролю якості підготовки 

здобувачів вищої освіти: 

 контроль та координація забезпечення якості навчально-

методичного забезпечення ОП; 

 контроль за дотриманням Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності щодо кадрового, навчально-методичного, 

матеріально-технічного, інформаційного забезпечення ОП; 

 проведення самооцінювання ОП та планових процедур 

внутрішнього контролю якості з метою удосконалення ОП; 

 надання адміністрації університету пропозицій щодо покращення 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення ОП; 

 контроль та вдосконалення практичної підготовки студентів, які 

навчаються на ОП, визначення баз практик; 

 контроль за своєчасним розміщенням на офіційному веб-сайті 

університету інформації щодо реалізації ОП. 

7.2.4 Функції гаранта щодо акредитації ОП: 

 загальне керівництво підготовкою відомостей про 

самооцінювання ОП; 

 подача до НАЗЯВО відомостей про самооцінювання ОП та 

супровідних документів; 



 

 

 виконання функцій контактної особи від університету з питань, 

пов’язаних із акредитацією ОП; 

 участь (у разі необхідності) у засіданнях галузевої експертної ради 

та засіданнях НАЗЯВО, під час яких розглядається відповідна 

акредитаційна справа. 

Означені функції гарант виконує в межах робочого часу науково 

педагогічного працівника, що відмічається у індивідуальному плані 

роботи викладача у розділі «Навчально-методична робота». Виконана 

робота підтверджується рішенням відповідної кафедри та декана 

факультету. 

7.3. Права та відповідальність гаранта освітньої програми. 

7.3.1 У межах виконання своїх функцій гарант має право: 

– вносити пропозиції щодо затвердження, перегляду або оновлення 

ОП та навчального плану для відповідного рівня вищої освіти та 

спеціальності; 

– вносити обґрунтовані пропозиції щодо формування та зміни 

кадрового складу працівників, які забезпечують освітній процес із 

дисциплін загальної та професійної підготовки навчального плану 

ОП; 

– брати участь у визначенні умов реалізації ОП, розробці 

навчальних планів, робочих навчальних планів, програм практик 

та інших документів щодо навчально-методичного забезпечення 

ОП; 

– брати участь у засіданнях екзаменаційних комісій з атестації 

здобувачів вищої освіти, які навчаються за відповідною ОП 

спеціальності; 

– бути присутнім та висловлювати свою думку на засіданнях 

робочих груп, випускових кафедр, вчених рад факультетів, вченої 

ради університету, на яких розглядаються питання, що стосуються 

або можуть вплинути на реалізацію ОП; 

– вносити пропозиції щодо заохочення працівників, які задіяні до 

реалізації відповідної ОП; 

– отримувати від будь-якого структурного підрозділу університету 

інформацію щодо реалізації ОП та заповнення відомостей (звіту) 

її самооцінювання. 

7.3.2 Відповідальність гаранта освітньої програми за: 

– якість її реалізації спільно з групою забезпечення спеціальності та 

науково-педагогічними та/або науковими працівниками, які 

відповідають за виконання освітньої програми; 

– результати проведення процедури акредитації освітньої програми 

на відповідність критеріям; 

– формування і зберігання паперових та електронних версій 

портфоліо освітньої програми. 



 

 

7.4. Обов’язки гаранта освітньої програми: 

 здійснювати періодичний моніторинг якості освітньої програми та 

освітньої діяльності щодо її забезпечення; 

 визначати зміст ОП, а також процес надання якісних освітніх послуг 

із підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною ОП 

спеціальності; 

 дотримуватися норм етичної поведінки, академічної доброчесності та 

запобігання виникненню конфліктних ситуацій на усіх етапах 

реалізації ОП і здійснювати заходи щодо забезпечення дотримання 

цих норм усіма учасниками освітнього процесу. 

7.5. Взаємовідносини з іншими підрозділами 

7.5.1 Гарант освітньої програми взаємодіє зі структурними підрозділами 

університету для організаційного та нормативно-правового 

забезпечення, що спрямоване на ефективне функціонування освітньої 

програми і підвищення якості навчального процесу в частині його 

повноважень. 

7.5.2 Гарант освітньої програми взаємодіє із керівниками та членами груп 

забезпечення спеціальностей університету у своїй діяльності. 

7.5.3 Гарант освітньої програми взаємодіє із відділом ліцензування та 

акредитації для здійснення підготовки процесу ліцензування 

спеціальностей та акредитації освітніх програм. 

7.5.4 Гарант освітньої програми взаємодіє із відділом моніторингу якості 

вищої освіти для впровадження інноваційних підходів при реалізації 

освітньої програми. 

7.5.5 Гарант освітньої програми спільно з адміністратором ЄДЕБО, 

відділом кадрів, навчально-методичним та навчальним відділами 

забезпечують актуальність інформації в ЄДЕБО та на офіційному 

сайті університету. 

 

8. Прикінцеві положення 

8.1. Це Положення є обов’язковим до виконання всіма учасниками освітнього 

процесу в Університеті. 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення з урахуванням пропозицій 

деканатів, кафедр вносить лише вчена рада університету за поданням 

проректора з науково-педагогічної роботи. 

8.3. Положення запроваджується в дію з моменту затвердження наказом 

ректора Університету. 
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Протокол № ____ від «____» _____________________________ 20__ р. 

Голова _____________________________________________________ 
(ПІБ, підпис) 

 

7. Вчена рада університету ____________________________________ 

Протокол № ____ від «____» _____________________________ 20__ р. 

Голова вченої ради____________________________________________ 
(ПІБ, підпис) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - заповнюється у разі погодження програм другого (магістерського) та третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 

 

 



 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ 
 

А*. Рецензії (представників академічної спільноти (ЗВО, національної та 

галузевої академій наук, тощо)). 

Б*. Відгуки представників професійних асоціацій. 

В*. Відгуки представників ринку праці. 

Г*. Відгуки випускників та/або здобувачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*вказуються лише назви відгуків/рецензій та їх автори (ПІБ, посада, науковий 

ступінь, вчене звання, місце роботи), а також дата рецензування. 



 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

Розроблено робочою групою у складі: 

 
Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 

керівника та 
членів 

проєктної 

групи 

Найменуван
ня посади 

Найменування 
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-

педагогічної 

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, 

тривалість, 

кількість 
кредитів/годин) 

       

       

       

 

При розробці проєкту Програми враховані вимоги: 

– освітнього стандарту (стандартів – у випадку мультидисциплінарних 

програм) спеціальності ____________ за рівнем ___________________; 

– професійного (-их) стандарту (-ів __________________________________; 

(назва стандарту, власник/провайдер стандарту, назва документу, яким затверджено стандарт) 

– рекомендації професійної асоціації ________________________________; 

(назва, інформація про розміщення/оприлюднення рекомендацій) 

– рекомендації ________________________________________________. 

(назва організації – провідного працедавця в галузі, інформація про розміщення/оприлюднення 

рекомендацій) 

 

(Примітка: пп. 2-4 вказуються у випадку наявності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Профіль освітньої програми  

«__________________________________________________» 

зі спеціальності ____________________________________ 

(код та найменування спеціальності) 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого навчального 

закладу та структурного 

підрозділу 

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського 

Факультет ___________________________ 

Кафедра _____________________________ 

Назва закладу вищої освіти, який 

бере участь у забезпеченні 

програми (заповнюється для 

програм подвійного і спільного 

дипломування)  

(вказується у випадку наявності) 

 

Офіційна назва освітньої 

програми, ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації ЗВО-партнера 

мовою оригіналу (заповнюється для 

програм подвійного і спільного 

дипломування)   

(вказується у випадку наявності) 

 

Ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації мовою оригіналу 

Наприклад:  

Бакалавр. Вчитель хімії. 

Офіційна назва освітньої 

програми 
 

Тип програми  

(освітньо-професійна/освітньо-

наукова) 

 

Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Наприклад: Диплом бакалавра, одиничний, 

240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки і 

10 місяців. 

Наявність акредитації Наприклад: Акредитаційна комісія. Україна. 

Сертифікат: НД№ 1460679. Термін дії 

сертифіката до 1 липня 2025 р. 

Цикл/рівень Наприклад: НРК України – 7 рівень, QF-LLL – 

7 рівень, FQ- EHEA – другий цикл. 

Передумови Наприклад: Повна загальна середня освіта 

Мова викладання  

Термін дії освітньої програми Наприклад: до 1 липня 2025 р. 

Інтернет - адреса постійного 

розміщення опису освітньої 

програми 

 

2 – Мета освітньої програми 

Мета (цілі) програми (з урахуванням рівня кваліфікації, стандарту та унікальності) 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь знань, 

спеціальність, спеціалізація (за 

наявності)) 

Наприклад:  

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка; 

Предметна спеціальність: 

 014.06 Середня освіта (Хімія)  



 

 

Орієнтація освітньої програми Наприклад: Освітньо-професійна, що має 

прикладну орієнтацію. Передбачає підготовку до 

виконання функціональних обов’язків учителя хімії, 

класного керівника у закладах загальної середньої 

освіти, організатора гуртків хімічного 

спрямувань, викладача закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, формування 

готовності до самоосвіти та професійного 

самовдосконалення впродовж життя. 

Основний фокус освітньої 

програми та спеціалізації 

Наприклад: Загальна середня освіта в галузі 

01 Освіта/Педагогіка за предметною 

спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія) 

спеціальності 014 Середня освіта (за 

предметними спеціальностями). 

Ключові слова: вища освіта, бакалавр, вчитель, 

хімія. 

Особливості програми Наприклад:  
Обов’язковий семестр міжнародної мобільності; 

реалізується англійською мовою; вимагає 

спеціальної практики тощо. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Наприклад: 

Професійна діяльність та її код(за ДК 003:2010): 

Вчитель закладу загальної середньої освіти, код 

КП – 2320. 

Подальше навчання Наприклад:  

Можливість навчатися за програмою другого 

(магістерського) рівня. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Наприклад: 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання, навчання через 

лабораторну практику,навчання на основі 

досліджень тощо. Викладання проводиться у 

вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, 

інтерактивних лекцій,семінарських, практичних 

занять, лабораторних робіт. Також передбачена 

самостійна робота з можливістю консультацій з 

викладачем, e-Learning (навчання за допомогою 

Інтернету і мультимедіа) за окремими освітніми 

компонентами, індивідуальні заняття, групова 

проектна робота. 

Оцінювання  Наприклад:  
письмові та усні екзамени, есе, презентації, захист 

звітів із практики, захист курсових робіт 

(проектів), захист кваліфікаційної роботи, 

комплексний кваліфікаційний екзамен. 

6 – Програмні компетентності  

Інтегральна компетентність (ІНК)  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0


 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

  

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК)  

7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 

(ПРН) 
 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Наприклад: До реалізації освітньої програми 

залучений професорсько-викладацький склад 

кафедр _________ факультету _______________. 

До викладання окремих дисциплін відповідно до їх 

компетенції та досвіду залучений професорсько-

викладацький склад кафедр ___________________ 

факультету ________________________________. 

Практико-орієнтований характер освітньої 

програми передбачає широку участь фахівців-

практиків, що відповідають напряму програми. 

Керівник групи забезпечення та викладацький 

склад, який забезпечує її реалізацію, відповідає 

вимогам, визначеним Ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Наприклад: Навчальний процес за освітньою 

програмою відбувається в аудиторіях та 

лабораторіях, обладнаних аудіовізуальною 

апаратурою і необхідними технічними засобами 

навчання. У навчально-науковій роботі за 

освітньою програмою використовується ___ 

технічних засобів, зокрема ___ лабораторних 

стендів, ___ електронних мікроскопів та мас-

спектрометрів. Навчальні заняття проводяться у 

___ комп’ютерних лабораторіях, оснащених 

ліцензійними операційними системами та 

пакетами прикладного програмного забезпечення. 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Наприклад: Студенти можуть використовувати 

бібліотеку, окремі бібліотеки та бібліотечні 

пункти при структурних підрозділах 

університету. Інформаційні ресурси бібліотеки за 

освітньою програмою формуються відповідно до 

предметної області та сучасних тенденцій 

наукових досліджень у цій галузі. Студенти 

можуть отримати доступ до всіх друкованих 

видань різними мовами, включаючи монографії, 

навчальні посібники, підручники, словники тощо. 

При цьому вони можуть переглядати літературу з 

використанням традиційних засобів пошуку в 

бібліотеці або використовувати доступ до 

Інтернету та бази 



 

 

даних. Студенти також використовують 

методичний матеріал, підготовлений 

викладачами: підручники, презентації за лекціями, 

конспекти лекцій, методичні вказівки до 

практичних, лабораторних, семінарських занять, 

індивідуальних завдань тощо. Методичний 

матеріал може надаватись як у друкованому 

вигляді, так і в електронній формі. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
 

Міжнародна кредитна мобільність  

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 
 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми  

та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 
 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проєкти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота тощо) 

Кількість 

кредитів 

Семестр Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти ОП  

ОК1.     

ОК2.     

ОК3.     

…     

Загальний обсяг обов’язкових компонент:  

Вибіркові компоненти ОП* 

Вибірковий блок дисциплін загальної підготовки  

ВБ 1.1     

ВБ 1.2     

ВБ 1.3     

Вибірковий блок дисциплін спеціальної (фахової) підготовки 

ВБ 2.1     

ВБ 2.2     

ВБ 2.3     

Загальний обсяг вибіркових компонент:  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
 

 

*Згідно із Законом України «Про вищу освіту» (п. 15 частини першої ст.62) 

здобувачі мають право «вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що 

становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного 

рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що 



 

 

пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням із керівником 

відповідного факультету чи підрозділу». 
 

2.2. Структурно-логічна схема ОП 

 

Наприклад: 

 
І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс 

П
ід

су
м

к
о
в

а
 а

т
ес

т
а
ц

ія
 

А
т
ес

т
а
ц

ій
н

и
й

 е
к

за
м

ен
 

семестри семестри семестри семестри 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК.7 ВБ.3.3 ОК.12 ОК.16 ВБ.2.5  ОК.19 ОК.19 

      ОК.26  

ОК.2        

ОК.6 ОК.6 ОК.9 ОК.10 ОК.22   ОК.20 

ОК.8 ОК.11 ОК.14 ВБ.3.6 ВБ.1.4 ОК.17 ОК.17  

   ОК.28  ОК.25   

 ОК.13     ВБ.2.7  

ОК.4  ОК.27 ВБ.1.3 ОК.24 ОК.24   

    ОК.15 ОК.29 ВБ.1.5 ВБ.2.9 

ВБ.1.2 ВБ.1.2 ВБ.1.2 ВБ.1.2     

 ВБ.3.2   ВБ.2.1    

ВБ.3.1  ВБ.3.4  ОК.23 ВБ.2.15 ОК.18  

 ОК.5 ОК.1 ВБ.3.5     

ВБ.1.1 ВБ.1.1 ВБ.1.1 ВБ.1.1 ВБ.1.1 ВБ.1.1 ОК.3 ОК.3 

    ОК.21 ВБ.2.3 ВБ.2.11  

     ВБ.2.7   

        

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Наприклад: 

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

комплексного кваліфікаційного екзамену, що включає завдання для перевірки 

результатів навчання з психолого-педагогічних дисциплін, хімії і методики її 

навчання. Підсумкова атестація завершується видачею документа 

встановленого зразка про присудження здобувачу вищої освіти ступеня 

бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр освіти. Вчитель хімії. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньої програми 

 
 ОК 1 ОК 2 … ОKn 

ЗК 1     

ЗК 2     

ЗК 3     

…     

ФК 1     



 

 

ФК 2     

ФК 3     

 

Зауваження. Ця матриця використовується для встановлення повноти 

охоплення програмних компетентностей компонентами освітньої програми. 

Зокрема, 

1. якщо у рядку відсутня позначка «+», то відповідна компетентність не 

забезпечується жодним компонентом освітньої програми; 

2. якщо у рядку мало (одна-дві) позначок «+» (недостатньо заповнений 

рядок), то відповідна компетентність під загрозою, бо залежить лише 

від одного-двох компонентів освітньої програми; 

3. якщо у рядку багато позначок «+» (занадто заповнений рядок), то 

відповідна компетентність домінує в освітній програмі за рахунок 

інших компетентностей; 

4. якщо у стовпці відсутня позначка «+», то відповідний освітній 

компонент є зайвим в освітній програмі; 

5. якщо у стовпці мало (одна-дві) позначок «+» (недостатньо заповнений 

стовпець), то відповідний освітній компонент не вносить істотного 

внеску в освітню програму; 

6. якщо у стовпці багато позначок «+» (занадто заповнений стовпець), то 

відповідний освітній компонент домінує в освітній програмі. 
 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)  

відповідним компонентам освітньої програми 

 
 ОК 1 ОК 2 … ОKn 

ПРН 1     

ПРН 2     

….     

ПРН к     

 

Зауваження. Ця матриця використовується для аналізу повноти 

охоплення програмних результатів навчання компонентами освітньої 

програми. Зокрема, 

1. якщо у рядку відсутня позначка «+», то відповідний програмний 

результат навчання не засвоюється в процесі навчання за цією 

освітньою програмою; 

2. якщо у рядку мало (одна-дві) позначок «+» (недостатньо заповнений 

рядок), то відповідний програмний результат навчання під загрозою, бо 

залежить лише від одного-двох компонентів освітньої програми; 

3. якщо у рядку багато позначок «+» (занадто заповнений рядок), то 

відповідний програмний результат навчання домінує в освітній 

програмі за рахунок інших к програмних результатів навчання; 

4. якщо у стовпці відсутня позначка «+», то відповідний освітній 

компонент є зайвим в освітній програмі; 



 

 

5. якщо у стовпці мало (одна-дві) позначок «+» (недостатньо заповнений 

стовпець), то відповідний освітній компонент не вносить істотного 

внеску в освітню програму; 

6. якщо у стовпці багато позначок «+» (занадто заповнений стовпець), то 

відповідний освітній компонент домінує в освітній програмі. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарант ОП      _________________________________ 

(підпис, ПІБ, дата) 



 

 

Додаток 8 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про рейтингову оцінку діяльності 

науково-педагогічних працівників 

Миколаївського національного університету  

імені В. О. Сухомлинського 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення регламентує порядок організації та проведення 

рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

(далі  Університет), визначає мету, основні завдання, принципи і 

порядок реалізації рейтингового оцінювання результативності та якості 

роботи професорсько-викладацького складу Університету. 

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», зокрема, на підставі положень розділу V, статті 16, пункту 2 

відповідно до контролю за якістю роботи викладачів та розділу VI, 

статті 26, пунктів 1, 5, 6 про організацію навчально-виховного процесу 

та визначення пріоритетних завдань, «Положення про забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Миколаївському 

національному університеті імені В. О. Сухомлинського» та інших 

положень, які регламентують види діяльності науково-педагогічних 

працівників Університету. 

1.3. Рейтингова оцінка діяльності – це кількісний показник результатів 

якості роботи науково-педагогічних працівників Університету, що 

формується за основними напрямами діяльності: навчально-методичної, 

наукової та організаційної. 

1.4. Метою запровадження системи рейтингового оцінювання в Університеті 

є підвищення ефективності професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників; накопичення статистичної інформації про динаміку 

розвитку кафедр і факультетів; дотримання принципів прозорості та 

об’єктивності в оцінюванні діяльності науково-педагогічних 

працівників, структурних підрозділів та Університету загалом; 

створення умов для здорової конкуренції у професорсько-

викладацькому колективі; забезпечення якості науково-педагогічної 

діяльності в Університеті. 



 

 

1.5. Основні завдання рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників: 

 посилення зацікавленості науково-педагогічних працівників у 

підвищенні своєї професійної кваліфікації та покращенні 

результатів підготовки здобувачів вищої освіти; 

 розробка і застосування критеріїв для оцінювання та контролю 

діяльності науково-педагогічних працівників; 

 формування якісного науково-педагогічного складу Університету; 

 активізація тих видів діяльності, які найбільше сприяють 

підвищенню рейтингу Університету; 

 виявлення проблемних питань діяльності науково-педагогічних 

працівників і структурних підрозділів Університету та надання 

пропозицій щодо їх розв`язання; 

 визначення рейтингу науково-педагогічних працівників 

факультетів; 

 формування системи матеріального та морального заохочення 

науково-педагогічних працівників за результатами їхньої роботи. 

1.6. Організація системи рейтингового оцінювання ґрунтується на 

принципах: 

 об’єктивності та достовірності отриманої інформації; 

 гласності, оперативності та систематичності рейтингової оцінки; 

 компетентності та об’єктивності оцінювання; 

 стимулювання учасників рейтингового оцінювання до поліпшення 

показників професійної діяльності. 

1.7. Введення рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних 

працівників Університету є невід’ємним елементом запровадження 

системи моніторингу як складової процесу забезпечення та управління 

якістю вищої освіти, стимулювання зростання кваліфікації, 

професіоналізму, продуктивності навчальної та наукової роботи, 

розвитку творчої ініціативи працівників. 

1.8. Результати рейтингової оцінки використовують під час прийняття 

рішень відповідно до: 

 подання до нагородження; 

 морального та матеріального заохочення науково-педагогічних 

працівників кафедр, факультетів; 

 конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників. 

 

2. Порядок формування рейтингу  

науково-педагогічних працівників 

2.1. Рейтинговому оцінюванню підлягає діяльність усіх штатних науково-

педагогічних працівників за посадовими категоріями: 

 доктор наук, професор; 



 

 

 кандидат наук, доцент; 

 старший викладач, викладач. 

2.2. Рейтинг науково-педагогічних працівників визначають за результатами 

їхньої діяльності 2 рази на рік: із 1 січня по 30 червня – І півріччя, та 

з 1 липня по 31 грудня – ІІ півріччя  узагальнюють і систематизують у 

визначені наказами Університету терміни за показниками, які 

визначаються вченою радою університету. 

2.3. Науково-педагогічний працівник зобов’язаний до 1 червня та 1 грудня 

надати завідувачу кафедри повну і достовірну інформацію про 

результати своєї роботи з розрахунком індивідуального рейтингу за 

бальною шкалою оцінок (додаток 1). Завідувач кафедри збирає 

інформацію, перевіряє її достовірність і до 5 червня та 5 грудня подає до 

експертної комісії факультету звіт про результати діяльності науково-

педагогічних працівників кафедри за півріччя (в електронному і 

паперовому варіантах). Відповідальність за достовірність даних несуть 

науково-педагогічні працівники особисто та завідувач кафедри. 

2.4. Науково-педагогічний працівник не має права звітувати одними й тими 

ж результатами своєї професійної діяльності у різних півріччях. У 

випадку виявлення порушень науково-педагогічним працівником – 

знімаються відповідні бали із рейтингу та інформація враховується 

кадровою комісією. 

2.5. Аналіз результатів визначення рейтингових балів науково-педагогічних 

працівників кафедр факультету та їх узагальнення здійснює експертна 

комісія факультету. Склад експертної комісії (не більше трьох осіб) 

затверджує розпорядженням по факультету декан. Головою експертної 

комісії структурного підрозділу є декан факультету. 

2.6. Результати визначення рейтингових балів науково-педагогічних 

працівників і кафедр факультету оформляють протоколами засідання 

вченої ради факультету, що разом із інформацією, на основі якої 

сформовано рейтинги, до 8 червня та 8 грудня подає до рейтингової 

комісії Університету декан факультету (в електронному і паперовому 

варіантах). 

2.7. Рейтингову комісію Університету очолює проректор. До її складу 

входять представники навчально-методичного відділу; відділу наукових 

досліджень та міжнародного співробітництва. Склад рейтингової комісії 

затверджує ректор Університету. 

2.8. Узагальнені результати рейтингового оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників Університету, рейтингів кафедр та факультетів 

голова комісії (проректор) подає ректору Університету до 10 червня та 

10 грудня. 

2.9. Завідувач кафедри отримує інформацію про рейтингову оцінку науково-

педагогічних працівників кафедри, їх рейтинги по Університету, про 

максимальне, середнє та мінімальне значення рейтингових показників, а 

також рейтинг кафедри. 



 

 

2.10. Узагальнені результати рейтингів науково-педагогічних працівників 

розглядають на засіданнях кафедр, учених рад факультетів, 

університету. 

2.11. Доступ до всієї інформації, на основі якої визначають рейтинги, та до 

рейтингових списків науково-педагогічних працівників мають ректор 

університету, проректори, голова кадрової комісії Університету, 

начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр. Цю інформацію 

використовують для стимулювання науково-педагогічних працівників 

(при преміюванні, поданні до нагородження, представленні до 

присвоєння почесних звань тощо). 

 

3. Наслідки рейтингового оцінювання діяльності 

науково-педагогічних працівників 

3.1. За результатами рейтингового оцінювання професійної діяльності 

науково-педагогічного працівника рівень ефективності його роботи на 

займаній посаді (загалом та за видами діяльності) може бути визнаний 

високим, достатнім або низьким. 

3.2. Високий та достатній рівні ефективності роботи науково-педагогічного 

працівника на займаній посаді кадрова комісія Університету враховує 

при заміщенні вакантних посад та укладанні трудових договорів 

(контрактів). 

3.3. Низький рівень ефективності роботи є підставою для попередження 

науково-педагогічного працівника про його неповну відповідність 

займаній посаді та розгляду в подальшому питання про дострокове 

припинення дії укладеного з ним трудового договору (контракту). 

 

 

Перший проректор       А. В. Овчаренко 

 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи         Р. В. Дінжос 

 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи         О. А. Кузнецова 

 

 

Голова профкому університету     В. М. Січко 

 

Начальник відділу правового 

забезпечення        М. М. Бєлан 



 

 

Додаток 1  

Рейтингові показники інтегрованої оцінки діяльності НПП університету 
 

ОБОВ`ЯЗКОВІ ПОКАЗНИКИ 

№ 

з/п 

Назва показника діяльності Кількість балів Форма звітності 

1 Участь у виконанні держбюджетних тем (керівник/виконавець) 50/30 Наказ МОН України 

2 Участь у виконанні госпдоговірних тем 50 (за кожні 5000 

грн) 

Наказ ректора  

3 Участь у виконанні робіт із надання наукових послуг  

4 Гранти Європейських програм (TEMPUS, Erasmus+) керівник/виконавець 50/30 Копія листа з 

підтвердженням отримання 

гранту 5 Гранти Європейських програм (Seventh Framework Programme, Нorizon 2020) 100 

6 Публікація у виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus, WОS/ Ма 

теріали міжнар. конференцій, включених до наукометричної бази Scopus, WОS 
60/20 Скріншот авторського 

профілю в базі 

7 Значення показника індекса Гірша у наукометричній базі Scopus, WОS 10 б. = 1  

8* Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді 10 б. = 1 студент Список абітурієнтів, які 

зараховані до університету* 

НАУКОВА РОБОТА 

9 Навчання (стажувування) в іноземних ЗВО не менше 3-х місяців 50 Наказ, сертифікат 

10 Підготовка призера Міжнародного/ Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 150/20 Наказ МОН України, копія 

диплому 11 Підготовка призера освітньо-наукового конкурсу, що проводиться або визнаний 

МОН України 
20 

12 Підготовка призера Міжнародного/ Всеукраїнського культурно-мистецького 

проєкту, що проводиться або визнаний Мінкультури 
40/20 

13 Підготовка призера Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських ігор/ 

Всесвітньої універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів 

Кубків світу та Європи/ чемпіонату України з видів спорту 

100/40/25 Копія диплому, медаль 

14 Отримання патентів на винахід/ корисну модель/ авторське свідоцтво 

(не більше трьох) 
60/20/3 Копія патенту/авторського 

свідоцтва 

15 Членство у редколегії наукових видань (журналів), які індексуються у 

наукометричній базі Scopus або WОS, фахових наукових виданнях Категорії А 
50 = гол. ред., 

30 = чл. ред. 

Наказ МОН України, копія 

титулу та зворот титулу 

журналу 16 Головний редактор/ член редколегії фахового наукового видання України 

Категорії Б 
30/10 



 

 

17 Наукове керівництво/ консультування здобувачів наукових ступенів, які 

захистилися в Україні 
3/7 Копія титулу 

автореферату здобувача 

18 Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) 40 Підтвердження отримання 

коштів університетом 

19 Захист докторської дисертації у звітному 

періоді 

Захист кандидатської дисертації 

у звітному періоді 
10/5 Копія диплому 

20 Відкриття аспірантури Відкриття докторантури 10/10 Наказ МОН України 

21 Керівництво аспірантами 1 б.= 1 аспірант Керівництво докторантами 2 б. = 1 докторант Наказ 

22 Молоді вчені кандидати наук до 35 років/ доктори наук до 40 років (при умові 

участі у конкурсах для молодих учених) 
10/15  

23 Публікації у фахових наукових виданнях України Категорії Б  10 Копія титулу та зворот 

титулу видання, зміст 24 Публікації в зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЄСР 10 

25 Створення стартапів Абсолютні досягнення світового рівня 50/500 Опис досягнення 

26 Присудження звання «Заслужений діяч науки ітехніки», «Заслужений 

працівник освіти» і прирівняні до них звання 
15 Копія посвідчення 

27 Розробки, які впроваджено за межами ЗВО (тільки ті, на які є акти про 

впровадження, та використання/ практичні результати, які отримано для 

університету від впровадження: обладнання, обсяг отриманих коштів, тощо) 

2/60 Акт про впровадження/ 

приймання матеріальних 

цінностей 

28 Робота в лабораторії, центрі тощо за науковими напрямами: робота із 

замовниками/ результативність роботи/ керівництво лабораторією 
10/70/1 Угоди/запити на спільні 

проєкти 

29 Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями: 

угоди про науково-технічне співробітництво ЗВО та організаціями/ 

результативність співпраці 

5/100 Угоди/копії запитів на 

спільні проєкти 

30 Проведення наукових заходів в університеті (міжнародних/всеукраїнських 

семінарів, конференцій), (оргкомітет) 
3/1 Наказ (оргкомітет) 

31 Участь у виставках (міжнародних/національних із результативністю) 3/1 Наказ, копія диплому 

32 Публікація монографій 2 Копія звороту титулу 

33 Публікація статей/тез за участю студентів (сумарно не більше п’яти) 1/2 тез = 1 б. Копія титулу та зворот 

титулу видання, зміст 

34 Підготовка переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів МАН України 
20 Наказ МОН України, копія 

диплому 

35 Членство у спеціалізованих вчених радах Докт. -2, Канд. -1 Наказ МОН України 

36 Отримання сертифіката В2 знання іноземної мови (у звітному періоді) 10 Копія сертифікату 

37 Членство в експертних радах МОН України/журі Всеукраїнських студентських 

олімпіад, конкурсу наукових робіт 
30/10 Наказ МОН України /баз. 

ЗВО 



 

 

38 Призер обласного конкурсу наукових робіт молодих учених 30 Наказ депертаменту освіти 

ОДА 

39 Публікація у Науковому віснику МНУ імені В. О. Сухомлинського / фаховому 

виданні України згідно з наказом МОН від 17.03.2020 р. № 409 (не більше 2-х ст. 

на рік) 

4/2 Копія титулу та зворот 

титулу видання, зміст 

40 Участь у конфенції/ семінарі з доповіддю (тезами) відповідно до плану НДР (не 

більше 2-х) 
2 тез = 1 б. Копія програми, сертифікат 

41 Керівництво науковим студентським гуртком (при наявності документації) / 

волонтерською групою 
1/1 План, звіт роботи гуртка, 

групи 

42 Індивідуальна участь у грантових програмах (індивідуальні гранти) 20 Копія листа із 

підтвердженням. отримання 

гранту 

43 Керівництво школярем, який зайняв призове місце на III-IV етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів 
10/20 Наказ МОН України, наказ 

департаменту освіти 

44 Участь у журі та експертних комісіях учнівських олімпіад II, III, IV етапів 5 

45 Участь у журі IIIII етапів Всеукраїнського конкурсу захистів науково-

дослідницьких робіт «Мала академія наук України» 

10 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва показника діяльності Кількість балів Форма звітності 

46 Навчальні посібники/ збірники задач, лабораторні практикуми, інші навчально-

методичні матеріали (планується на один навчальний рік) 
1 б. за 1 др. арк. Витяг з протоколу 

методичної комісії 

університету 

47 Оформлення кабінету викладача в системі Мооdlе 1  Мооdlе 

48 Супровід кабінету викладача в системі Мооdlе 2  Мооdlе 

49 Створення навч. відеофільмів, презентацій, відео-лекцій із розміщенням на 

платформі Moodle 
5  Мооdlе 

50 Показове заняття із впровадження інноваційних форм навчання (на рівні 

університету) 
5  Відео на сайті університету 

51 Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, 

олімпіадах (за умови – призове місце) 
25  Копія диплому 

52 Організація та проведення (виступ) методичного семінару кафедри, факультету, 

університету (обговорення інноваційних технологій, досвіду інших ЗВО) 
1  Інформація на сайті 

53 Отримання сертифікатів акредитації (ліцензії) спеціальності 10  Копія сертифікату 



 

 

54 Участь у розробці завдань та їх перевірці для ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади, для якої МНУ визначено як базовий ЗВО: підготовка 

завдань для учасників; перевірка завдання одного учасника; робота 

відповідального секретаря оргкомітету 

3  Наказ 

55 Підготовка до проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною 

мовою обсягом не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік 
5 (крім 

факультету 

Інозем. 

філології) 

НМКД на сайті 

56 Підготовка та проведення освітніх послуг із підвищення кваліфікації 5 б. за курс Наказ 

57 Участь у роботі науково-методичних комісій МОН України 2 Наказ МОН України 

58 Робота в експертних групах НАЗЯВО 1 Наказ НАЗЯВО 

59 Розробка навчального/ робочого плану спеціальності  5 План 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва показника діяльності Кількість балів Форма звітності 

60 Організація виконання обов’язків онлайн тьютора на платформі Moodle 10 Сайт універитету 

61 Профорієнтаційна робота з іноземними громадянами 20 б. = 1 студент Наказ про зарахування 

62 Підготовка та участь у роботі виставок та заходів агітаційного характеру 

(Всеукраїнський рівень/ місцевий рівень) 
3/1 Звіт на сайті 

63 Робота в приймальній комісії: відповідальний секретар/ заступник 

відповідального секретаря/ голова предметної екзаменаційної комісії/ голова 

відбіркової комісії факультету/ член комісії 

30/15/10/5/3 Наказ 

64 Участь у розробці рекламної візуалізації для діяльності приймальної комісії  3 Сайт, буклет 

65 Відповідальний за заповнення сайту (університету/ факультету/ кафедри), 

англомовних WEB-сторінок (університету/ факультету/ кафедри) 
5/3/2 

10/5/5 

Сайт універитету 

66 Підготовка концертних програм/ виховних заходів у рамках роботи постійно 

діючої комісії з виховної роботи 
2 б. = 1 захід Сценарій, сайт 

67 Робота в постійно діючих комісіях університету (голова/ члени) 10/5 Протокол про склад 

68 Проведення екскурсій студентів, концертів, театральних вистав тощо (не 

більше 5 заходів на рік) 
1 б. = 1 захід Сайт універитету 

69 Встановлення і підтримка зв’язків зі стейкхолдерами (за наявності результату) 3 Договір (узгоджені 

навчальні плани) 

70 Удосконалення інформаційних пакетів факультетів українською мовою/ 1/2 Сайт універитету 



 

 

переклад інформаційних пакетів англійською мовою 

71 Підготовка, подання та оформлення матеріалів для забезпечення іміджу 

університету/ спеціальності у засобах масової інформації 
3 Сайт універитету 

72 

 

Ведення сторінок спеціальностей/ університету в Instagram, Facebook, 

YouTube, Telegram спеціальності/університету 
3 Сайт універитету 

https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.instagram.com/?hl=ru
https://www.youtube.com/?gl=UA
https://www.youtube.com/?gl=UA


 

 

Додаток 9 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 25.05.2020 № 170 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про користування гуртожитками 

Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок надання, поселення та користування 

гуртожитками Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського (далі  Університет).  

1.2. Гуртожитки Університету є частиною його цілісного майнового 

комплексу, керівництво яким здійснює ректор. 

1.3. Положення розроблено на підставі Примірного положення про 

користування гуртожитками, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 червня 2018 року № 498, (далі  Положення про 

користування гуртожитками). Положення ухвалено вченою радою 

Університету та затверджено ректором за погодженням з органами 

студентського самоврядування. Положення є обов’язковим для студентів 

університету та інших мешканців, які проживають у гуртожитках 

Університету.  

 

2. Проживання у гуртожитках Університету 

2.1. Гуртожитки використовуються для проживання здобувачів вищої та 

фахової передвищої освіти під час навчання в Університеті за очною 

(денною), заочною формою здобуття освіти, які не мають постійного 

місця проживання у м. Миколаєві. 

2.2. У гуртожитках закладу освіти можуть проживати: 

 здобувачі освіти за заочною формою здобуття освіти за потреби 

виконання компонентів навчального плану, що передбачають 

особисту присутність здобувача освіти в Університеті; 

 здобувачі фахової передвищої освіти, вищої освіти, які здобувають 

освіту за очною (денною), заочною формою в іншому закладі освіти, 

що немає місць (або їх недостатньо) для проживання здобувачів 

освіти у власних гуртожитках; 

 вступники під час проведення вступних випробувань з інших 



 

 

населених пунктів, у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, особи з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності у них 

місця проживання у м. Миколаєві; 

 за умови повного забезпечення здобувачів освіти Університету 

житловою площею у гуртожитку можуть проживати працівники 

закладу освіти та інші громадяни. 

2.3. Не допускається проживання у підвалах, мансардах, цокольних поверхах, 

а також у житлових приміщеннях, непридатних для проживання. 

Усі приміщення гуртожитку мають використовуватися за їхнім 

функціональним призначенням. 

2.4. Житлова площа у гуртожитку Університету надається: 

 у вигляді окремого ліжко-місця за спільного проживання одиноких 

осіб однієї статі; 

 окремого житлового приміщення для відокремленого проживання 

однієї особи; 

 розмір житлової площі, що надається в гуртожитку, не може бути 

менш ніж 6 кв. метрів на одну особу. 

2.5. Порядок надання, поселення та користування гуртожитками іноземними 

громадянами, які навчаються в Університеті визначається окремим 

положенням. 

2.6. Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися для створення 

готельного блоку для тимчасового проживання осіб, які направлені у 

відрядження до Університету, осіб, які навчаються в Університеті на 

заочній формі навчання, працівників інших навчальних закладів, установ 

та організацій згідно з рішенням ректора Університету (відповідно п. 3 

розділу 7 постанови КМУ від 27 серпня 2010 року № 796) за погодженням 

з органами студентського самоврядування та профспілки студентів.  

2.7. Порядок надання, поселення та користування готельним блоком 

визначається окремим положенням. 

2.8. Адміністрація гуртожитку закладу освіти зобов’язана забезпечити 

належні умови для проживання, самостійної роботи, відпочинку, а також 

дотримання відповідних санітарно-гігієнічних норм і правил, проведення 

поточного та капітального ремонтів приміщень й обладнання. Права й 

обов’язки працівників гуртожитків закладу освіти визначаються їхніми 

посадовими інструкціями. 

2.9. Університет оприлюднює на своєму веб-сайті: 

 інформацію про наявність гуртожитків, наявність вільних місць там, 

розмір плати за проживання у них, у тому числі у разі надання 

житлових приміщень підвищеного рівня комфортності; 

 Положення про студентський гуртожиток Університету; 

 зразок договору найму житлового приміщення гуртожитку. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498-2018-%D0%BF#n8


 

 

3. Надання жилої площі у гуртожитках Університету 

3.1. Для одержання в користування жилого приміщення у гуртожитках 

Університету на поточний навчальний рік студент подає заяву на ім’я 

ректора. 

3.2. Рішення про надання студенту житлової площі у гуртожитку приймає 

ректор за погодженням з органами студентського самоврядування 

Університету. 

3.3. Для організації надання житлового приміщення у гуртожитках ректор 

Університету створює постійно діючу комісію по роботі зі студентами у 

гуртожитках, до складу якої входять: представники студентської ради 

гуртожитків, представники студентської ради університету, представники 

первинної профспілкової організації студентів, коменданти гуртожитків, 

керівник відділу платних послуг. Комісію очолює уповноважена 

ректором Університету особа.  

3.4. Списки студентів на проживання в гуртожитках готуються постійно 

діючою комісією по роботі зі студентами відповідно до порядку 

поселення (додаток 2) і затверджуються наказом ректора Університету.  

3.5. На підставі рішення про надання місця у гуртожитку працівник відділу 

платних послуг видає студенту ордер на житлову площу в гуртожитку 

(далі – ордер) з одночасним укладанням із ним договору найму житлового 

приміщення в гуртожитку.  

3.6. Приміщення гуртожитків під час канікул можуть надаватися у 

користування відповідно до Переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами освіти, що належать до державної форми власності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 року № 796. 

3.7. Надання житлової площі у гуртожитках Університету у вигляді окремого 

ліжко-місця відбувається з урахуванням статі особи або навчання 

студентів на одному факультеті. 

3.8. Черговість надання житлової площі у гуртожитках Університету, у тому 

числі право на першочерговість забезпечення осіб пільгових категорій, 

встановлюється відповідно до вимог законодавства. 

3.9. Поселення до гуртожитку відповідно до Порядку поселення (додаток 2) 

здійснюється на підставі ордера та документа, що засвідчує особу 

студента. Ордер зберігається у студента протягом усього строку його 

приживання у гуртожитку Університету. 

3.10. Студенти Університету підлягають обов’язковим профілактичним 

медичним оглядам відповідно до статті 21 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб». 

3.11. Облік ордерів, оформлення документів щодо реєстрації місця проживання 

мешканців гуртожитку відповідно до законодавства здійснює посадова 

особа Університету, на яку покладено такі обов’язки (у разі потреби). 

3.12. Студенту, який поселяється до гуртожитку, згідно з виданим йому 

ордером надається ліжко-місце або окреме житлове приміщення 

(кімната), майно за переліком, зазначеним у договорі найму житлового 



 

 

приміщення в гуртожитку, перепустка на право входу до гуртожитку. 

Студента обов’язково ознайомлюють під підпис із правилами 

внутрішнього розпорядку (додаток 1), правилами техніки безпеки та 

пожежної безпеки гуртожитку. 

3.13. Батьків або інших представників у разі поселення до гуртожитку 

Університету студента, який є неповнолітньою особою, також 

ознайомлюють із цим Положенням та правилами внутрішнього 

розпорядку гуртожитку. За письмовим зверненням батьків або інших 

законних представників студентів, які є неповнолітніми особами, 

Університет може встановити обмеження щодо виходу з гуртожитків у 

таких осіб у нічний час. 

3.14. Студентам, які поселяються до гуртожитку Університету після закінчення 

канікул, у разі можливості, надаються кімнати, в яких вони мешкали 

раніше.  

 

4. Користування гуртожитками Університету 

4.1. Мешканці гуртожитків Університету мають право безперешкодного 

цілодобового доступу до гуртожитку (входити до нього та виходити з 

нього), крім випадку, визначеного в 13 пункті 3 розділу цього Положення. 

4.2. В особливих випадках Університет може ухвалити рішення щодо 

обмеження на певний період часу безперешкодного виходу з гуртожитку, 

про що його мешканців в повідомляють в обов’язковому порядку. 

4.3. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 08:00 год до 

22:00 год. Зайшовши до гуртожитку, відвідувач пред’являє черговому 

документ, що посвідчує особу, і реєструється в журналі відвідувачів. 

4.4. Мешканець гуртожитку зобов’язаний особисто зустріти відвідувача та 

залишити свою перепустку черговому. Мешканець гуртожитку відповідає 

за своєчасний вихід із гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил 

внутрішнього розпорядку гуртожитку. Студент зобов’язаний особисто 

провести відвідувача до виходу з гуртожитку та забрати свою перепустку. 

4.5. Мешканці гуртожитку за погодженням із ректором Університету та 

комісією по роботі зі студентами в гуртожитках можуть використовувати 

приміщення спільного користування для проведення освітніх, культурно-

розважальних та спортивно-оздоровчих заходів. Під час проведення таких 

заходів потрібно дотримуватися обмежень щодо допустимого рівня 

шуму, правил поведінка та санітарно-гігієнічних вимог. Усі заходи 

повинні закінчуватися до 23:00 год. 

4.6. Мешканці гуртожитку мають право: 

 на своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної 

якості; 

 користуватися допоміжними приміщеннями, камерами зберігання, 

іншим обладнанням і майном спільного користування гуртожитку; 

 вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, інвентарю, а 

також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов із 



 

 

дотриманням мешканцями вимог законодавства у сфері надання 

побутових та житлово-комунальних послуг; 

 обирати органи студентського самоврядування гуртожитку закладу 

освіти й бути обраними до їхнього складу (для здобувачів освіти); 

 через органи студентського самоврядування гуртожитку закладу 

освіти брати участь у вирішенні питань, пов’язаних із покращенням 

житлово-побутових умов, якості роботи працівників гуртожитку, 

організації культурно-розважальної, виховної, спортивно-оздоровчої 

роботи, дозвілля тощо; 

 звертатися зі скаргами на роботу працівників гуртожитку закладу 

освіти й житлово-побутові умови, що не відповідають встановленим 

нормам, з інших питань утримання гуртожитків до адміністрації 

закладу освіти, інших установ відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян»; 

 інші права відповідно до законодавства. 

4.7. Студенти, які проживають в гуртожитках Університет, зобов’язані: 

 знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку 

(додаток 1); 

 своєчасно та повним обсягом відповідно до договору найму 

житлового приміщення в гуртожитку Університету сплачувати плату 

за проживання; 

 підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях 

загального користування;  

 дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати 

тепло, електроенергію, газ і воду;  

 своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів;  

 про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти 

адміністрацію гуртожитка та студентську раду;  

 не перешкоджати у правомірному доступі до гуртожитку закладу 

освіти та/або використанні приміщення, майна, обладнання, що 

знаходяться у спільному користуванні, іншим особам; 

 у разі залишення гуртожитку закладу освіти більше ніж на 2 тижні 

попереджати про це адміністрацію гуртожитку; 

 відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до 

законодавства; 

 дотримуватися правил техніки безпеки, вимог пожежної безпеки, 

санітарних норм; 

 у разі самостійної заміни замка або втрати виданих ключів 

забезпечити наявність дублікатів ключів від жилого приміщення, в 

якому вони проживають, в адміністрації гуртожитку. 

 після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права 

на проживання в гуртожитку здати майно коменданту гуртожитку, 

що перебувало в користуванні мешканця, і кімнату в належному 



 

 

стані та виселитися з гуртожитку в триденний термін згідно з 

Порядком виселення з гуртожитку (додаток 3). 

4.8. Студентам, які мешкають у гуртожитках Університету, забороняється: 

 порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

 переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження з постійно 

діючою комісією по роботі зі студентами у гуртожитках;  

 переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до 

іншого або виносити їх із гуртожитку без дозволу коменданта 

гуртожитку;  

 проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, 

переробляти і ремонтувати електроустаткування;  

 користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових 

кімнатах;  

 проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу 

ректора Університету та комісії по роботі зі студентами у 

гуртожитках; 

 палити, вживати та зберігати алкогольні напої, наркотичні або 

токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, 

токсичного або наркотичного сп'яніння;  

 порушувати тишу з 22:00 год до 07:00 год;  

 створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та 

аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність 

кімнати; 

 тримати в гуртожитку тварин.  

4.9. За порушення правил внутрішнього розпорядку гуртожитку комісія по 

роботі зі студентами у гуртожитках може зробити його мешканцю: 

 зауваження; 

 попередження. 

У разі систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку з боку студента комісія по роботі зі студентами у гуртожитку 

може порушити питання щодо його подальшого проживання в там перед 

ректором Університету. Рішення про подальше проживання такого 

студента у гуртожитку приймає ректор. Представники адміністрації 

Університету в межах виконання своїх посадових обов’язків мають право 

безперешкодного цілодобового доступу до всіх приміщень гуртожитків 

університету. 

4.10. Мешканці гуртожитку можуть залучатися до виконання будь-яких робіт 

із його благоустрою та/або прилеглої території за їх згодою. 

 

5. Плата за проживання у гуртожитках Університету 

5.1. Розмір оплати за проживання у гуртожитках щорічно затверджується 

вченою радою Університету з урахуванням вимог наказу Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2011 року 



 

 

№ 284/423/173, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 квітня 

2011 року за № 520/19258, тарифів, порядку розрахунків за комунальні 

послуги залежно від рівня комфортності житла. 

5.2. Вартість проживання у гуртожитку розраховується за 1 ліжко-місце. 

Якщо студент бажає займати більшу кількість ліжко-місць (за наявністю 

вільних), то вартість проживання у гуртожитку розраховується відповідно 

до кількості займаних ліжко-місць.  

5.3. Окремим категоріям громадян надається допомога у вигляді 

обов'язкового надання місця в гуртожитку на час навчання, проживання у 

студентському гуртожитку за пільговою оплатою та безоплатне 

проживання. Право на обов'язкове забезпечення місцем у гуртожитку 

мають такі категорії: 

 громадяни, віднесені до категорії 1-3, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та діти, які належать до потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи та яким встановлено інвалідність, 

пов'язану з Чорнобильською катастрофою; 

 шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а 

також протягом трьох років після здобуття загальної середньої 

освіти; 

 особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи 

не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку 

на виробництві чи стали інвалідами І або II групи. 

Право на проживання у студентському гуртожитку за пільговою оплатою 

у розмірі 50 % оплати за гуртожиток мають такі категорії: 

 діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи на період 

здобуття вищої освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 

23 років. За умов, що зазначені у цьому абзаці, особи не отримують 

допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

1 жовтня 2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». 

Право на безоплатне проживання у гуртожитку мають такі категорії: 

 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх 

числа на час навчання в університеті; 

 особи, визнані учасниками бойових дій на період здобуття вищої 

освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років; 

 діти осіб, визнаних учасниками бойових дій на період здобуття 

вищої освіти, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років; 

 особи, зазначені у підпунктах 3 і 4 пункту 1 Порядку та умов надання 

державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для 

здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року 

№ 975 (зі змінами) на період здобуття вищої освіти, але не довше, 



 

 

ніж до досягнення ними 23 років. 

5.4. Плата за проживання у гуртожитках вноситься його мешканцями у 

порядку та строки, встановлені договором найму житлового приміщення 

у гуртожитках Університету. 

5.5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням студентам, які 

проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.  

 

6. Студентське самоврядування у гуртожитках Університету 

6.1. У гуртожитках діють органи студентського самоврядування, що є 

невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету. 

6.2. Структура, порядок проведення виборів і повноваження органів 

студентського самоврядування, що діють у гуртожитках, визначаються 

відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту» та 

установчими документами Університету. 
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Додаток 1 

 

 

Правила внутрішнього розпорядку  

у студентських гуртожитках 

Миколаївського національного університету 

імені В .О. Сухомлинського 

 

 

1. Загальні положення 
1.1. Правила вводяться з метою ефективного використання житлових площ, 

забезпечення високого рівня культури проживання іногородніх студентів, 

аспірантів, докторантів, іноземних громадян тощо (далі  Студенти) у 

гуртожитках Університету. 

1.2. Порядок та організація проведення поселення до гуртожитків 

Університету, правила внутрішнього розпорядку регламентується 

Положенням про користування гуртожитками Університету, 

затвердженим вченою радою Університету. 

1.3. Умови проживання та оплата вартості проживання в гуртожитках 

передбачені в Договорі найму житлового приміщення у гуртожитках 

Університету 

1.4. Права та обов'язки співробітників гуртожитків Університету 

визначаються їхніми посадовими інструкціями. 

  

2. Умови проживання та порядок користування  

студентським гуртожитком 
2.1. У кожному блоці гуртожитку з числа його мешканців обирається 

староста. За погодженням зі студентською радою гуртожитку на блоці 

складається графік чергування. 

2.2. Майно для індивідуального користування, а також предмети загального 

користування передаються мешканцям гуртожитку згідно з актом 

приймання-передачі під особистий підпис. 

2.3. Мешканцям гуртожитку видаються встановленого зразка перепустки на 

право входу в гуртожиток. Наявність перепустки є обов’язковою при 

вході в гуртожиток. 

2.4. Вхід до гуртожитку дозволяється: 

 мешканцям гуртожитку, за наявності перепустки, забезпечується 

цілодобовий безперешкодний доступ на вхід та вихід із нього; 

 відвідувачам з 08:00 год до 23:00 год. При вході до гуртожитку 

відвідувач пред’являє черговому документ, що посвідчує особу, і 

реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в 

гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача при його 

вході та провести при виході з гуртожитку.  



 

 

Відповідальність за своєчасний вихід із гуртожитку відвідувачів і 

дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на 

Студентів, які їх запросили. 

2.5. Культурні заходи в гуртожитках проводяться за поданням органів 

студентського самоврядування, первинної профспілкової організації 

студентів Університету, з письмового дозволу ректора. Усі заходи 

повинні закінчуватись до 23:00 год. 

2.6. Із 22:00 год до 07:00 год Студенти, які знаходяться у гуртожитку, повинні 

дотримуватись тиші. 

2.7. Порядок користування гуртожитком студентами під час канікул 

визначається наказом ректора Університету за погодженням із 

керівництвом факультетів та органами студентського самоврядування . 

  

3. Права та обов’язки мешканців гуртожитку 
3.1. Мешканці гуртожитку мають право: 

 користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, 

медичного призначення, іншим обладнанням і майном гуртожитку; 

 обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути 

обраним до їхнього складу; 

 через органи студентського самоврядування гуртожитку брати 

участь у вирішенні питань, пов’язаних із покращенням житлово-

побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, 

роботи працівників гуртожитку тощо; 

 звертатися зі скаргами та пропозиціями до адміністрації 

Університету, факультетів щодо роботи обслуговуючого персоналу, 

стану житлово-побутових умов, які не відповідають вимогам 

Положення про студентський гуртожиток Університету і нормам 

обладнання та утримання гуртожитків; 

 здавати до камери схову особисті речі, що не потребують щоденного 

використання. За речі не надані у зберігання, адміністрація 

гуртожитку відповідальності не несе; 

 переселитися до іншої кімнати в межах гуртожитку або до іншого 

гуртожитку згідно з поданою заявою із зазначенням причини такого 

переселення та за рішенням комісії по роботі зі студентами 

гуртожитків; 

 проводити поточний ремонт у кімнаті (побілка стелі, обклеювання 

шпалерами стін, фарбування радіаторів, дверей та вбудованих шаф і 

антресолей, фарбування або покриття лаком підлоги тощо) за 

погодженням з адміністрацією гуртожитку; 

 при поселенні до гуртожитку (за необхідності) реєструвати місце 

проживання за адресою гуртожитку відповідно до чинного 

законодавства України; 

 інші права, передбачені Договором найму житлового приміщення у 

гуртожитках Університету та чинним законодавством України. 



 

 

3.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані: 

 користуватися ліжко-місцем, майном, місцями загального 

користування виключно за прямим призначенням та відповідно до 

умов Договору на проживання в гуртожитку Університету і на 

рівних правах з іншими мешканцями; 

 дбайливо ставитись до житлового приміщення, меблів, обладнання 

та інвентарю. У разі псування або пошкодження меблів, 

сантехнічного та електрообладнання, залиття кімнати або місць 

загального користування з вини Студента відшкодувати матеріальні 

збитки або сплатити на рахунок Університету кошти за ремонт чи 

втрачене майно відповідно до дефектного акту; 

 не псувати університетське майно (меблі, обладнання та інвентар; 

крани в умивальних кімнатах, туалетах і душових; не викидати 

відходи від приготування їжі в туалети, раковини для миття посуду і 

умивання, що призводить до їхнього забиття тощо); 

 дотримуватися чистоти і порядку в житлових приміщеннях та місцях 

загального користування, щоденно прибирати кімнати, виносити 

сміття та чергувати на кухнях (графіки чергувань на кухнях, у блоках 

та кімнатах розробляються органом студентського самоврядування 

гуртожитку та затверджуються комендантом гуртожитку); 

 знати і дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожитках та інших нормативних актів, що регулюють 

проживання у студентських гуртожитках; 

 пройти інструктаж і дотримуватися Правил техніки безпеки, 

пожежної безпеки при користуванні електричними приладами; 

 своєчасно сплачувати за проживання відповідно до Договору найму 

житлового приміщення в гуртожитках Університету; 

 економно використовувати гарячу та холодну воду, електроенергію; 

 забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у коменданта 

гуртожитку, а у разі необхідності заміни замка у дверях – у 

п’ятиденний термін попередньо попередити письмово коменданта 

гуртожитку про здійснення заміни замка та передати йому 

відповідний дублікат ключів у день заміни замка; 

 своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного 

обладнання і меблів; 

 про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти 

чергового по гуртожитку, коменданта гуртожитку, органи 

студентського самоврядування гуртожитку; 

 залишаючи гуртожиток на строк понад 14 (чотирнадцять) 

календарних днів, письмово попередити коменданта гуртожитку, при 

цьому за Студентом залишається надане йому житлове приміщення, 

якщо за нього здійснено попередню оплату; 

 залишаючи кімнату вимикати світло, електроприлади, зачиняти 

вікна; 



 

 

 під час проведення планових заходів із дезінсекції організувати 

доступ до житлової кімнати та блоку; 

 при вході в гуртожиток пред’являти перепустку черговому по 

гуртожитку; 

 при поселенні надавати довідку про проходження обов’язкового 

профілактичного медичного обстеження; 

 після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права 

на проживання у гуртожитку здати майно гуртожитку, що 

перебувало в користуванні, та кімнату в належному стані; 

 звільнити займане житлове приміщення не пізніше дати закінчення 

дії Договору найму. При достроковому припиненні дії Договору 

виселитись у строк 3 (три) календарних дня. 

 при виселенні з гуртожитку підписати у відповідних відділах 

обхідний лист та з усіма підписами, перепусткою, ключами від 

кімнати передати коменданту гуртожитку. Особисто здати паспорт 

для оформлення зняття з реєстраційного обліку місця проживання 

відповідно до чинного законодавства України; 

 виконувати інші обов’язки, передбачені Договором найму житлового 

приміщення в гуртожитку Університету та чинним законодавством 

України. 

3.3. Мешканцям гуртожитку забороняється:  

 вживати, реалізовувати та зберігати в гуртожитку алкогольні напої, 

токсичні та наркотичні речовини; перебувати в гуртожитку у стані 

алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння; 

 курити у житлових, робочих кімнатах та місцях загального 

користування гуртожитку; 

 зберігати та користуватися вибухонебезпечними та хімічно-

агресивними речовинами в кімнатах; 

 використовувати в житлових кімнатах додаткове електричне 

обладнання і пристрої електроспоживання (електрочайник, 

електрообігрівач, кип’ятильник, мікрохвильова піч, подовжувач без 

запобіжника тощо). Використання електричного обладнання 

(електрочайник, кип’ятильник, мікрохвильова піч) дозволяється 

виключно на кухнях гуртожитків;  

 самовільно переселятися із однієї кімнати в іншу; 

 перероблювати та переносити інвентар і меблі із однієї кімнати до 

іншої без згоди адміністрації гуртожитку; 

 самовільно без погодження з адміністрацією гуртожитку 

здійснювати в кімнатах ремонти, переробки і виправлення 

електропроводки, заміняти дверний замок без дозволу завідувача 

гуртожитку; 

 створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та 

аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність 

кімнати; 



 

 

 проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу 

ректора Університету та комісії по роботі зі студентами у 

гуртожитках; 

 утримувати в кімнатах домашніх тварин; 

 порушувати пропускний режим у гуртожитку, залишати сторонніх 

осіб на ночівлю; 

 порушувати тишу з 20:00 год до 07:00 год; 

 ігнорувати вимоги, визначені Договором найму житлового 

приміщення в гуртожитку Університету, Правилами внутрішнього 

розпорядку гуртожитку та чинним законодавством України, а також 

вимоги працівників гуртожитку та представників органів 

студентського самоврядування; 

 навмисно наносити матеріальну шкоду устаткуванню, меблям, 

інвентарю та приміщенням гуртожитку; 

 вчиняти дії, що можуть призвести до фізичної та матеріальної шкоди 

мешканцям та працівникам гуртожитку; 

 протидіяти поселенню до кімнати іншої особи. 

 вчиняти інші дії, що суперечать чинному законодавству України. 

3.4. У разі виявлення порушень вище зазначених Правил внутрішнього 

розпорядку в гуртожитках студенту оголошується письмове 

попередження. Наявність попередження за період одного навчального 

року є підставою для відмови у наданні ліжко-місця для проживання на 

наступний рік або для дострокового виселення із гуртожитку. Розгляд та 

ухвалення таких рішень відбувається на засіданні постійно діючої комісії 

по роботі зі студентами у гуртожитках Університету. 

3.5. У разі виявлення грубого порушення Правил внутрішнього розпорядку 

студент може бути достроково виселений із гуртожитку за рішенням 

постійно діючої комісії по роботі зі студентами у гуртожитках 

Університету.. 

 

4. Заохочення 
4.1. За активну участь у культурно-масових заходах і роботі з покращення 

умов та побутового обслуговування мешканці гуртожитку заохочуються: 

 оголошенням подяки; 

 врученням грамоти; 

 іншими видами заохочення. 

4.2. Заохочення мешканцям гуртожитків у встановленому порядку виносяться 

ректором Університету за поданням комісії по роботі зі студентами у 

гуртожитках та органів студентського самоврядування. 

 

5. Стягнення 
5.1. За порушення Правил внутрішнього розпорядку і дисципліни в 

гуртожитку на мешканців накладається стягнення: 

 зауваження, попередження; 



 

 

 відмова у наданні ліжко-місця для проживання в гуртожитку на 

наступний рік; 

 виселення з гуртожитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

 

Порядок поселення до гуртожитків Університету 

 

1. Студенти, які бажають бути поселеними до гуртожитку, подають до 

постійно діючої комісії по роботі зі студентами у гуртожитках заяву на 

поселення. Термін подачі заяв:  

 для студентів 1, 5 курсів – до 20 серпня поточного року;  

 для студентів 2-4 курсів – з 20 травня до 31 травня поточного року.  

2. Постійно діюча комісія по роботі зі студентами у гуртожитках розглядає 

та погоджує список студентів, сформований на основі заяв, протягом 

3 робочих днів, формує попередні списки рекомендованих до поселення 

та погоджує їх із деканами факультетів. Після погодження з деканами 

постійно діюча комісія по роботі зі студентами у гуртожитках формує 

остаточні списки рекомендованих до поселення в дводенний термін та 

оприлюднює їх на дошках оголошень в гуртожитках та деканатах, на 

сайті Університету. Остаточний список студентів 2-4 курсів, які 

проживали в гуртожитку та рекомендовані до поселення, формується до 

10 липня поточного року. Студенти, які порушили Порядок виселення, не 

будуть рекомендовані до поселення.  

3. Студенти, які рекомендовані до поселення, сплачують за проживання 

згідно з договором найму житлового приміщення у гуртожитках 

Університету, після чого звертаються до постійно діючої комісії по роботі  

зі студентами у гуртожитках із пакетом документів:  

 копія паспорта (1, 2 та 11 сторінки);  

 довідка про проходження обов’язкового профілактичного медичного 

огляду;  

 копія чека про оплату за проживання у гуртожитку;  

 документи, що підтверджують соціальну пільгу студента (за 

наявності);  

 2 фотокартки 3*4 (для студентів, які поселяються вперше).  

4. Після укладання договору найму на проживання у гуртожитку студенти 

отримують ордер на житлову площу у гуртожитку (студенти 1 курсу 

отримують ордери з 25 серпня до 29 серпня поточного року, 2-7 курсів – з 

30-31 серпня поточного року).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 3  

 

Порядок виселення з гуртожитків уУніверситету 

 

1. По закінченню терміну дії договору найму або при виселенні з 

гуртожитку за порушення Правил внутрішнього розпорядку студент має 

звільнити кімнату відповідно до Договору найму на проживання у 

гуртожитку та передати майно адміністрації гуртожитку згідно з актом 

приймання-передачі. 

2. У разі неможливості звільнення кімнати в установлений термін, студент 

повинен виселитися не пізніше 3-х днів по закінченню терміну дії 

договору найму житлового приміщення.  

3. Студент зобов’язаний звільнити кімнату від особистих речей та привести 

її в належний санітарно-гігієнічний стан.  

4. Після звільнення кімнати ключ передається коменданту гуртожитку, про 

що робиться відповідний запис в реєстраційному журналі.  

5. Комендант опечатує кімнату та блок після звільнення всіх кімнат.  

6. Студенти, які порушили порядок виселення, не будуть рекомендовані до 

поселення в наступному навчальному році.  

7. У випадку дострокового розірвання договору найму житлового 

приміщення за власним бажання, студент зобов’язаний написати заяву на 

виселення та з відповідними візами (комендант гуртожитку, бухгалтер) 

подати її до постійно діючої комісії.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


