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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  

 

1.1. Положення про організацію освітнього процесу (далі - Положення) у  

ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МІЖНАРОДНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ» (далі – Університет) є нормативним документом, що визначає основні 

принципи організації та здійснення освітньої діяльності за освітніми програми, їх 

реалізації і науково-методичного супроводу, оцінювання результатів навчання та 

присвоєння кваліфікації, забезпечення якості освітнього процесу, прав і обов'язків 

учасників освітнього процесу. 

1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 

Конституції України з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про професійний розвиток працівників» та інших законів 

України, Указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, Статуту 

Університету, інших нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, зайнятості та 

соціально-трудових відносин, а також рекомендацій і стандартів, визначених 

документами Болонського й Копенгагенського процесів, що визнані Україною. 

Організація освітнього процесу в Університеті здійснюється, відповідно до цього 

Положення, з урахуванням Концепції освітньої діяльності Університету, Положення про 

Вчену раду Університету, Стратегії розвитку Університету, Програми заходів із 

забезпечення якості освіти в Університеті, Положення про навчально-науковий інститут 

(далі – ННІ) Університету, Положення про кафедру Університету, Правил внутрішнього 

розпорядку в Університеті, Положення про етичний кодекс та інших документів, що 

регламентують діяльність Університету, а також ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи 

управління якістю». 

1.3. Освітня діяльність в Університеті на різних рівнях освіти здійснюється 

відповідно до стандартів вищої освіти за відповідними освітніми (освітньо-професійними 

чи освітньо-науковими) програмами (надалі – Освітні програми або ОП) відповідно до 

«Положення про освітню програму». 

1.3.1. Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в 

межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 

використовуються для визначення та оцінювання якості вищої освіти та результатів 

освітньої діяльності закладів вищої освіти (наукових установ), результатів навчання за 

відповідними спеціальностями. 

1.3.2. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 

вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, та 

результатів їх навчання; 

перелік обов’язкових компетентностей випускника; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
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нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання; 

форми атестації здобувачів вищої освіти; 

вимоги до створення освітніх програм підготовки за галуззю знань, двома галузями 

знань або групою спеціальностей (у стандартах рівня молодшого бакалавра), 

міждисциплінарних освітньо-наукових програм (у стандартах магістра та доктора 

філософії); 

вимоги професійних стандартів (за їх наявності). 

1.3.3. Національна рамка кваліфікацій – системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Кожен рівень – структурна одиниця 

Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю результатів 

навчання, які є характерними для кваліфікацій відповідного рівня. 

Національна рамка кваліфікацій призначена для використання органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, закладами 

освіти, роботодавцями, іншими юридичними та фізичними особами з метою 

розроблення, ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку 

кваліфікацій. 

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти освітня програма формується 

відповідно до Національної рамки кваліфікацій.  

1.3.4. Для кожної освітньої програми, програм подвійного дипломування можуть 

визначатися додаткові умови доступу, що визначаються для кожної програми окремо та 

наводяться у Правилах прийому на навчання до Університету на відповідний рік 

(укладаються відповідно до цього Положення та Умов прийому для здобуття вищої 

освіти, що затверджуються Міністерством освіти і науки України).  

Рішення про відкриття або закриття Освітньої програми ухвалює Вчена рада 

Університету з урахуванням Концепції освітньої діяльності, Стратегії розвитку 

Університету, цього та спеціальних положень, а також результатів проведеного 

оцінювання (у тому числі економічної доцільності) та інших експертиз.  

1.4. Організацію освітнього процесу в Університеті здійснюють відповідно до 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), МОН Лист 

від 26.02.2010 № 1/9-119 «Про методичні рекомендації щодо запровадження 

Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих 

навчальних закладах», яка базується на визначенні навчального навантаження здобувача 

вищої освіти, необхідного для досягнення очікуваних результатів навчання, та 

обліковується у кредитах ЄКТС. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.  

1.5. Структура кредиту ЄКТС – це частка аудиторного та позааудиторного 

навчального часу здобувача освіти у відсотковому вимірі. Рекомендована структура 

кредиту ЄКТС в Університеті передбачає: для першого (бакалаврського) рівня вищої 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/umovi-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2021-roku
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/umovi-prijomu-dlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2021-roku
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освіти (надалі освітній рівень – ОР) – не більше 50 % аудиторних занять, для другого 

(магістерського) рівня – як правило, не менше 33 % аудиторних занять. Самостійна 

робота здобувача вищої освіти має становити  не менше 1/3 від загальної кількості годин. 

1.6. Учасниками освітнього процесу в Університеті є: науково-педагогічні 

працівники, здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті, фахівці-

практики, які залучаються до освітнього процесу, інші працівники Університету. До 

освітнього процесу можуть залучатися також роботодавці. 

Науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи в 

Університеті/Інститутах провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну) та 

організаційну діяльність. 

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

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

Здобувачами вищої освіти в Університеті є студенти. 

Студент – особа, зарахована до Університету для здобуття вищої освіти ступеня 

бакалавра чи магістра. 

До інших осіб, які навчаються в Університеті, належать:  

Лікар-інтерн - особа, яка зарахована до Університету для проходження первинної 

спеціалізації з метою отримання кваліфікації лікаря-спеціаліста або 

фармацевта/провізора-спеціаліста певної спеціальності відповідно до переліку лікарських 

або провізорських спеціальностей інтернатури. 

Слухач – особа, яка навчається на підготовчому відділенні Університету, або особа, 

яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами 

післядипломної освіти. 

1.7. Мовою викладання в Університеті є державна (українська) мова. З метою 

створення умов для забезпечення міжнародної академічної мобільності в Університеті 

може здійснюватися викладання окремих Освітніх програм або частини навчальних 

дисциплін англійською чи іншими іноземними мовами із забезпеченням при цьому 

вивчення здобувачами вищої освіти цих навчальних дисциплін українською мовою. 

Організацію викладання освітніх компонентів іноземними мовами регламентує 

відповідне положення Університету.  

Для викладання освітніх компонентів іноземною мовою Університет створює 

окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства або громадян України.  

1.8. Університет надає здобувачам можливість користування навчальними 

приміщеннями, бібліотекою, навчальною, навчально-методичною та науковою 

літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами провадження освітньої 

діяльності.  
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2. ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ, РІВНІ, СТУПЕНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ  

 

2.1. Основною формою здобуття вищої освіти в Університеті є інституційна (очна 

(денна) та заочна). 

2.1.1. Очна (денна) форма здобуття вищої освіти – це основний спосіб організації 

навчання здобувачів вищої освіти, що передбачає проведення навчальних занять та 

практичної підготовки. 

2.1.2. Заочна форма здобуття вищої освіти – це спосіб організації навчання 

здобувачів вищої освіти шляхом поєднання навчальних занять і контрольних заходів під 

час короткочасних сесій та самостійного оволодіння освітньою програмою в період між 

ними.  

2.2. Особа має право здобувати вищу освіту в різних формах навчання або 

поєднувати їх.  

2.3. Університет може використовувати інші форми здобуття вищої освіти та 

поєднувати їх відповідно до цього Положення в Університеті, а також встановлювати 

вимоги до поєднання форм здобуття вищої освіти. 

2.4. Підготовка фахівців в Університеті здійснюється за відповідними освітніми 

програмами на таких рівнях вищої освіти: 

- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти ; 

- другий (магістерський) рівень вищої освіти. 

2.5. Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне 

виконання особою відповідної Освітньої програми, що є підставою для присудження 

відповідного ступеня вищої освіти: 

- бакалавр; 

- магістр. 

2.5.1. Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти та присуджується закладом вищої освіти в 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 Університет 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. 

2.5.2. Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти 

та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) в результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра 
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здобувається за освітньо-професійною. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки 

магістра становить 90 кредитів ЄКТС.  

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня 

бакалавра. 

2.6. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються 

особи, які здобули раніше той самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти чи 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план. Умовою зарахування здобувача вищої освіти для одночасного навчання 

за іншою спеціальністю в тому самому або в іншому закладі вищої освіти є виконання 

вимог, аналогічних переведенню на спеціальність відповідно до законодавства. 

 

3. МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Освітній процес в університеті може реалізовуватись за традиційною, 

дистанційною і змішаною моделями. Змішана модель організації освітнього процесу 

може застосовуватися в умовах, коли можливості фізичного відвідування Університету 

учасниками освітнього процесу обмежені або відсутні, традиційні інструменти 

семестрового контролю та атестації не можуть бути застосовані з причин непереборної 

сили (природні катаклізми, заходи карантинного порядку, військовий стан, для 

організації роботи зі здобувачами вищої освіти з особливими освітніми потребами тощо). 

3.1.1. Традиційна модель організації освітнього процесу передбачає проведення 

занять викладачів із здобувачами в прямому контакті безпосередньо в аудиторіях. 

3.1.2. Дистанційна модель передбачає індивідуалізований процес освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти, який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому 

середовищі. Дистанційні технології навчання, доповнені елементами мобільного 

навчання передбачають здійснення взаємодії між учасниками освітнього процесу, як 

асинхронно, так і синхронно в часі через засоби комунікацій, вбудовані до системи 

управління навчанням (LMS), електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram тощо), 

відеоконференції (ZOOM, Google Meet тощо). 

3.1.3. Реалізація моделі змішаного навчання, передбачає поєднання очних та 

дистанційних форм навчання при проведенні контактних занять викладачів із 

здобувачами або ж навчальної взаємодії у віртуальному навчальному середовищі із 

застосуванням платформи Google Classroom. 
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4. ФОРМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами навчальної 

роботи: 

- навчальні заняття (лекція, практичне заняття, лабораторне заняття, семінарські 

заняття,  консультація, факультатив тощо);  

- самостійна робота (самостійне опанування освітніх компонентів, індивідуальне 

завдання, у т. ч. курсова, кваліфікаційна робота);  

- практична підготовка (навчальні та виробничі практики, науково-дослідницька 

робота);  

4.1. Навчальні заняття в Університеті проводяться за такими основними видами:  

- лекція; 

- практичне заняття; 

- семінарське заняття; 

- лабораторне заняття; 

- тренінг;  

- консультація; 

- факультативне заняття (факультатив). 

Університет має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види 

навчальних занять. 

4.1.1. Лекція – це вид навчального заняття, упродовж якого викладач структуровано 

та логічно повідомляє здобувачам вищої освіти новий навчальний матеріал, а особи, які 

навчаються, його активно сприймають.  

Лекції розрізняють:  

- за місцем в освітньому процесі (вступні, установчі, поточні, заключні й оглядові);  

- за способом проведення (інформаційні, візуальні, бінарні, лекції-провокації, 

лекції-конференції, лекції-консультації, лекції-дискусії тощо).  

Тематика лекцій визначається робочою програмою навчальної дисципліни, яка 

розробляється кожним лектором самостійно. Лекції читають лектори – професори та 

доценти, а також провідні науковці або фахівці, що запрошені для їх читання.  

Допускається за окремим дозволом читання лекцій асистентами/викладачами, що 

не мають наукових ступенів, але мають досвід науково-педагогічної та/або практичної 

роботи та відповідають освітній та/або професійній кваліфікації, щодо освітнього 

компонента (з досвідом професійної та/або управлінської роботи за відповідним фахом). 

У таких випадках, гарант ОП та/або завідувач кафедри надають методичні рекомендації 

щодо викладу матеріалу лекції та відвідують кілька лекційних занять. Науково-

педагогічний працівник, що вперше претендує на читання лекцій, має сформувати 
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конспект лекцій та подати завідувачу кафедри на затвердження, за погодженням з 

гарантом Освітньої програми.  

Лектор зобов'язаний дотримуватися робочої програми навчальної дисципліни щодо 

тем лекцій, але користуватися правом на академічну свободу під час тлумачення 

навчального матеріалу, послідовності його викладення, форм і методів донесення його до 

здобувачів вищої освіти.  

4.1.2. Практичне заняття – вид навчального заняття, під час якого науково-

педагогічний працівник організовує детальний розгляд здобувачами вищої освіти 

окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання здобувачем вищої освіти відповідно 

сформульованих завдань. Перелік тем практичних занять визначає робоча програма 

навчальної дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо 

підготовленому методичному матеріалі – наборі завдань різної складності для 

розв'язання їх на занятті.   

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і 

навичок здобувачів вищої освіти, постановку загальної проблеми викладачем і її 

обговорення, розв'язання завдань з їх обговоренням, контрольних завдань, їх перевірку, 

оцінювання. Практичні заняття проходять в аудиторіях, що оснащені необхідними 

технічними засобами навчання. Одним із видів практичних занять є комп'ютерний 

практикум. З окремих дисциплін практичні заняття можуть проводитися із половиною 

академічної групи.  

Оцінки, отримані здобувачем вищої освіти за окремі практичні заняття, 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки. Отримані здобувачем вищої освіти 

оцінки за кожне практичне заняття вносяться до журналу. 

4.1.3. Лабораторне заняття – вид навчального заняття під керівництвом 

викладача, під час якого здобувачі вищої освіти проводять експерименти чи дослідження 

з використанням відповідного навчально-методичного забезпечення, устаткування, 

комп'ютерної техніки з метою практичного підтвердження окремих теоретичних 

положень відповідної науки (дисципліни), набувають практичних навичок роботи із 

лабораторним устаткуванням, обладнанням, комп'ютерною технікою, методикою 

експериментальних досліджень у конкретній предметній сфері. 

Лабораторні заняття проводять у спеціально обладнаних приміщеннях 

(лабораторіях) із використанням лабораторного обладнання, що пристосоване до 

навчального процесу (хімічних реактивів, лабораторного посуду, приладів, лабораторних 

установок, спеціального ліцензованого програмного забезпечення). Допуску здобувачів 

вищої освіти до лабораторних занять із будь-якої дисципліни передує інструктаж із 

питань охорони праці й техніки безпеки. Лабораторне заняття включає проведення 

поточного контролю підготовленості до виконання конкретної лабораторної роботи, 
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виконання завдань за темою лабораторної роботи, оформлення індивідуального звіту з 

виконаної роботи та його захист.  

4.1.4. Семінарське заняття – навчальне заняття у формі колективного обговорення 

наперед визначених викладачем питань, доповідей, рефератів, завдань, есе тощо. 

Семінарські заняття спрямовані на поглиблення та систематизацію знань здобувачів 

освіти, організацію та підвищення рівня автономності їх самостійної пізнавальної 

діяльності, формування оціночних суджень.  

Перелік тем семінарських занять визначається у робочій програмі навчальної 

дисципліни. На кожному семінарському занятті викладач оцінює якість виконання 

здобувачами вищої освіти завдань, їх виступи, активність, уміння формулювати та 

відстоювати свою позицію тощо. Методику проведення семінарського заняття (семінар-

бесіда, семінар-заслуховування, семінар-диспут тощо) для конкретної навчальної 

дисципліни розробляють ті викладачі, що її викладають.  

Семінарські заняття звичайно проводять з однією академічною групою.  У випадку 

незначної кількості здобувачів вищої освіти в академічних групах допускається зведення 

на семінарському занятті двох і більше академічних груп.   

Оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал і 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

4.1.5. Тренінг (практикум) – інтерактивна форма навчального заняття, метою якої є 

набуття знань та практичних навичок здобувачів вищої освіти з метою формування і 

розвитку відповідних компетентностей. Тренінги (практикуми) проводяться зі 

здобувачами вищої освіти, кількість яких, як правило, не перевищує склад однієї 

академічної групи. 

4.1.6. Консультація – вид навчального заняття, під час якого здобувачі вищої освіти 

отримують від викладача пояснення щодо окремих теоретичних положень чи аспектів їх 

практичного застосування; відповіді на конкретні запитання у межах навчальної 

дисципліни. Консультація може бути індивідуальною або колективною та зорієнтована 

на виконання індивідуальних завдань чи тлумачення теоретичних питань навчальної 

дисципліни.  

4.1.7. Факультатив (факультативне заняття) – заняття, спрямоване на 

розширення науково-теоретичних знань і практичних умінь шляхом:  

- поглибленого вивчення навчальної дисципліни;  

- вивчення факультативних навчальних дисциплін у межах чи поза межами 

фаху.  

Факультативні заняття є додатковою освітньою послугою, не є обов'язковими для 

осіб, які навчаються, і не мають наслідків для присвоєння передбачених Освітньою 

програмою освітніх кваліфікацій.  
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4.2. Самостійна робота здобувачів вищої освіти – це одна з основних форм 

навчальної роботи, яка включає різноманітні види індивідуальної й колективної 

навчальної діяльності, що здійснюється на аудиторних та поза аудиторних заняттях з 

урахуванням індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей здобувачів вищої 

освіти під керівництвом викладача або без його безпосередньої участі, постійний 

зовнішній контроль замінюється самоконтролем і активна роль у навчанні більше 

належить здобувачу вищої освіти, що формує їх пізнавальні здібності та спрямованість 

на безперервну самоосвіту. 

4.2.1. Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача вищої освіти, 

регламентується навчальним планом.  

4.2.2. Зміст самостійної роботи здобувача за конкретною дисципліною 

визначається РП НД, методичними матеріалами, індивідуальними завданнями та 

вказівками викладача. Методичні матеріали для самостійної роботи здобувача повинні 

передбачати можливість проведення самоконтролю. Для самостійної роботи здобувача 

також рекомендується відповідна наукова література, в т. ч. монографії та публікації у 

наукових фахових періодичних виданнях. Самостійна робота здобувача над засвоєнням 

навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися в бібліотеці, в тому 

числі через віддалений доступ, в навчальних кабінетах, лабораторіях університету та у 

віртуальному навчальному середовищі. Відповідна інформація щодо переліку 

літературних джерел, використовуваних електронних ресурсів, онлайн-курсів тощо 

обов’язково має відображатися в РП НД. 

4.2.3. Індивідуальне завдання - завершена теоретична або практична індивідуальна 

навчальна робота в межах програми окремої дисципліни або освітньої програми в цілому, 

що виконується здобувачем вищої освіти на основі знань, умінь і навичок, набутих у 

процесі навчання. Тематика індивідуальних завдань забезпечується попередньо 

підготовленими методичними рекомендаціями щодо їх виконання, а матеріали завдань 

мають набір варіантів, зокрема різної складності. Індивідуальні завдання виконуються 

здобувачами самостійно під керівництвом викладача. 

4.2.4. Основними видами індивідуальних завдань в університеті є: курсова робота, 

кваліфікаційна робота, а також есе, навчальні історії хвороб; мультимедійні презентації; 

реферати (та інші завдання реферативного та аналітичного-оглядового характеру).  

4.2.5. Курсова робота є одним із видів індивідуального завдання, виконується, 

відповідно до навчального плану, з метою закріплення, поглиблення й узагальнення 

знань, що отримані здобувачами вищої освіти за час навчання, і їх застосування до 

комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика курсових 

проектів/робіт має відповідати практичним потребам спеціальності або завданням 

конкретної навчальної дисципліни.  
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Здобувач вищої освіти виконує не більше однієї курсової роботи/проекту за 

навчальний рік. Її захист відбувається перед комісією за участі керівника курсового 

роботи/проекту.  

4.2.6. Випускна кваліфікаційна робота бакалавра та магістра (дипломна робота) 

виконується, відповідно до навчального плану, на завершальному етапі навчання певного 

освітнього рівня та передбачає:  

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі 

спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, 

економічних виробничих та інших завдань;  

- розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та 

експерименту, що пов'язані із темою проекту (роботи).  

Здобувачу вищої  освіти надається право обрати визначену в установленому 

порядку тему випускної кваліфікаційної роботи або запропонувати власну з 

обґрунтуванням доцільності її розроблення. Затвердження назв тем і керівників 

кваліфікаційних робіт (за потреби – й мови виконання та/або захисту роботи) здійснює 

наказом ректора по Університету за поданням керівника структурного підрозділу на 

початку останнього навчального року першого (бакалаврського) рівня та на початку 

другого семестру другого (магістерського) рівня. Порядок захисту кваліфікаційних робіт, 

їх оприлюднення та зберігання (відповідно до вимог регламенту Національного 

репозитарію академічних текстів) регулюються «Положенням про підготовку і захист 

кваліфікаційної роботи»1. 

4.2.7. Науково-дослідна робота – це форма організації роботи здобувачів вищої 

освіти, під час якої їх залучають до активної самостійної (або під керівництвом 

викладача) науково-дослідної діяльності для формування наукового світогляду, розвитку 

дослідницьких умінь, навичок творчого вирішення практичних завдань. Ця форма сприяє 

опануванню методології і методів наукового пошуку молодими дослідниками. Науково-

дослідна робота здобувачів вищої освіти в Університеті здійснюється за такими 

основними напрямами:  

- науково-дослідна робота в освітньому процесі (відповідно до навчальної 

дисципліни);  

- науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти у позааудиторний час;  

- науково-організаційні заходи – конференції, конкурси, олімпіади тощо. 

4.3. Практична підготовка здобувачів вищої освіти передбачає неперервність і 

послідовність її проведення з метою практичного застосування здобутих під час навчання 

обсягу практичних знань та вмінь, загальних та професійних компетентностей, які 

відповідають освітнім рівням вищої освіти бакалавра – магістра, що  передбачає:  

                                                           
1 «Положення про підготовку і захист кваліфікаційної роботи» https://ieu.edu.ua/docs/pol-prepare-kval.pdf  

https://ieu.edu.ua/docs/pol-prepare-kval.pdf
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- формування у здобувачів вищої освіти професійних навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих 

умовах;  

- виховання потреби систематично оновлювати свої знання й творчо їх 

застосовувати у практичній діяльності;  

- розвиток навичок науково-дослідної роботи та вирішення прикладних завдань;  

- формування навичок командної роботи;  

- підвищення здатності до працевлаштування. 

4.3.1. Види практик їх зміст, форми, тривалість, терміни проведення визначено в 

описі Освітньої програми та навчальних планах і регламентовано «Положенням про 

практику»2 та іншими нормативними документами Університету. 

Практику здобувачів вищої освіти проводять із врахуванням компетентнісного 

підходу на базах практики Університету, на клінічних базах, підприємствах,  організаціях 

та установах різної форми власності в Україні та зарубіжних країнах відповідно до 

укладених договорів.  

Метою практики є формування інтегральної, загальних та професійних (фахових) 

компетентностей майбутнього фахівця, набуття програмних результатів навчання, 

виховання потреби систематично поновлювати знання, вести наукові дослідження та 

творчо застосовувати їх у практичній роботі.  

4.3.2. Завданнями практичного навчання є: 

- підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних 

ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх 

технологій; 

- набуття навичок: прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної 

виробничої ситуації; впровадження у виробництво прогресивних технологій та 

результатів наукових досліджень; співпраці з трудовим колективом,  тощо. 

Практичне навчання здобувача вищої освіти передбачає безперервність і 

послідовність його проведення протягом навчання, що сприяє закріпленню відповідних 

компетентностей у майбутніх бакалаврів і магістрів.   

 

5. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

 

Оцінювання здобувачів орієнтоване на заохочення їх до активної участі у творенні 

навчального процесу та має на меті:  

− підтримку здобувачів у забезпеченні можливості досягнення програмних 

результатів навчання через наявність ефективного зворотного зв’язку;  

                                                           
2 «Положення про практику» https://ieu.edu.ua/docs/pro-praktiku.pdf  

https://ieu.edu.ua/docs/pro-praktiku.pdf
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− кількісну оцінку рівня досягнення результатів навчання;  

− розвиток у здобувачів здатності самооцінювання для забезпечення їх ефективного 

подальшого навчання. 

5.1. Оцінювання результатів навчання включає вхідний, поточні та підсумкові 

контрольні заходи для визначення набутих компетентностей і програмних результатів 

навчання за відповідною освітньою програмою.  

 Вхідний контроль з навчальної дисципліни (у разі необхідності). 

 Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних і 

семінарських занять, має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача освіти до 

виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час 

навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються робочою програмою 

відповідної навчальної дисципліни (програмою практики). 

 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на 

певному освітньому рівні або на окремих його завершених етапах. Присвоєння здобувачу 

вищої освіти кредитів ЄКТС і присудження кваліфікацій здійснюється винятково за 

результатами підсумкового контролю. Підсумковий контроль включає семестровий 

контроль та атестацію здобувачів вищої освіти. 

 Семестровий контроль проводиться у формі іспиту, диференційованого заліку 

або заліку із конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, що 

визначений її робочою програмою, і в терміни, що встановлені навчальним планом.  

Здобувач вищої освіти може бути не допущений до семестрового контролю з 

конкретної навчальної дисципліни, якщо він не підтвердив опанування на мінімальному 

рівні програмних результатів навчання у встановлені графіком освітнього процесу 

терміни, згідно із робочою програмою навчальної дисципліни.  

Терміни семестрового контролю визначають графіки освітнього процесу та захисту 

курсових робіт і практик. Іспити проводяться згідно із розкладом, який доводиться до 

відома викладачів і здобувачів вищої освіти не пізніше, як за тиждень до початку 

семестрового контролю. Порядок та методика проведення заліків та іспитів визначено у 

«Положеннях ННІ про оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти»3.  

За наявності об'єктивних підстав здобувачу вищої освіти розпорядженням 

директора ННІ за згодою проректора за відповідним напрямом роботи може бути 

встановлений індивідуальний графік семестрового контролю. 

Семестровий іспит – форма підсумкового контролю засвоєння здобувачами вищої 

освіти теоретичного та практичного матеріалу з певної навчальної дисципліни за семестр, 

                                                           
3 «Положення про оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти ННІ ЄШБ»  

https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf   

«Положення про оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти ННІ ЄМШ» https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-

study.pdf  

 

https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf
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що відбувається як окремий контрольний захід. Форма проведення іспиту (письмова, 

усна, письмово-усна) та вид завдань (тест, запитання з відкритими відповідями, кейс-

завдання) визначено у робочій програмі навчальної дисципліни. При визначенні 

підсумкової оцінки враховуються результати навчання протягом семестру, однак 

позитивна оцінка з дисципліни не може бути виставлена інакше, ніж у результаті 

успішного складання іспиту. 

Семестровий залік (диференційований залік) – це форма підсумкового контролю, 

що полягає в оцінюванні засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу з 

певної навчальної дисципліни на підставі результатів виконаних ним певних видів робіт 

на практичних, семінарських, лабораторних заняттях та індивідуальних завдань 

(розрахункових, графічних тощо). Семестровий залік (диференційований залік) 

виставляється за результатами поточного контролю і не передбачає обов’язкову 

присутність здобувачів вищої освіти. Перелік навчальних дисциплін, з яких проводиться 

диференційований залік, визначається навчальним планом.   

5.2. Атестація – це встановлення відповідності результатів навчання (наукової 

роботи) здобувачів вищої освіти вимогам Освітньої програми (захист кваліфікаційної 

роботи) та/або вимогам програми Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та 

Ліцензованого інтегрованого іспиту.  

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра, здійснюється 

екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців 

та їх об’єднань, відповідно до «Положення про порядок створення та організацію 

роботи екзаменаційної комісії»4. 

Університет на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка 

успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь 

вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію. 

Атестація осіб на другому (магістерському) рівні вищої освіти може включати 

єдиний державний кваліфікаційний іспит, що проводиться за спеціальностями та в 

порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України. 

Рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної 

кваліфікації скасовується Університетом у разі виявлення фактів порушення здобувачем 

вищої освіти академічної доброчесності, зокрема наявності у кваліфікаційній роботі 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

5.3. Підсумкове оцінювання результатів навчання в Університеті здійснюється за 

100-бальною шкалою (табл.1) та 200-бальною шкалою (для спеціальностей галузі знань 

                                                           
4 «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії» https://ieu.edu.ua/docs/exam-

commision.pdf  

https://ieu.edu.ua/docs/exam-commision.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/exam-commision.pdf
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«Охорона здоров’я» (табл.2) та регулюється «Положеннями про оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти відповідних ННІ»5.  

 

Таблиця 5.1 

Шкала оцінювання 100-бальна   

Оцінка в балах 

(мін. бал – 

макс. бал /  

min. grade  

point – max. 

grade point) 

Університетська 

диференційована 

шкала / University 

grading scale 

Університетська  

недиференційована 

шкала / University 

pass/fail scale 

Шкала 

ЄКТС 

/ 

ECTS 

grades 

Пояснення / Explanation  

90-100 Відмінно /  

Excellent 

Зараховано /  

Pass 

A 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре / 

Good 

B 

Дуже добре 

(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

74-81 C 

Добре 

(в загальному вірне виконання 

з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

66-73 

Задовільно / 

Satisfactory 

D 

Задовільно 

(непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

60-65 E 

Достатньо  

(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

30-59 

Незадовільно /  

Fail 

Не зараховано / 

Fail 

FХ 

Незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

1-29 F 

Неприйнятно 

(з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

 
                                                           
5 «Положення про оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти ННІ ЄШБ»  

https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf  

«Положення про оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти ННІ ЄМШ» 

 https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf  

 

https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf
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Таблиця 5.2 

Шкала оцінювання 200-бальна для спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я» 

 
Оцінка в балах 

(мін. бал – 

макс. бал /  

min. grade  

point – max. 

grade point) 

Університетська 

диференційована 

шкала / University 

grading scale 

Університетська  

недиференційована 

шкала / University 

pass/fail scale 

Шкала 

ЄКТС 

/ 

ECTS 

grades 

Пояснення / Explanation  

180-200 Відмінно /  

Excellent 

Зараховано /  

Pass 

A 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок) 

160-179 

Добре / 

Good 

B 

Дуже добре 

(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 

150-159 C 

Добре 

(в загальному вірне виконання 

з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

130-149 

Задовільно / 

Satisfactory 

D 

Задовільно 

(непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

120-129 E 

Достатньо  

(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 

50-119 

Незадовільно /  

Fail 

Не зараховано / 

Fail 

FХ 

Незадовільно 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-49 F 

Неприйнятно 

(з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

За Освітніми програмами при перезарахуванні оцінок, що отримані в інших закладах 

освіти, застосовуються рекомендації Європейської кредитно-трансферної 

накопичувальної системи (якщо інше не передбачене двосторонньою угодою), 

«Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення 

здобувачів вищої освіти»6.  

5.4. Умови визнання успішного навчання в Університеті:  

                                                           
6 «Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти» 

https://ieu.edu.ua/docs/pol-vidrahuvanny-ta-pereryvannya.pdf  

https://ieu.edu.ua/docs/pol-vidrahuvanny-ta-pereryvannya.pdf
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- критерієм успішного проходження здобувачем освіти оцінювання є досягнення 

ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання 

освітнього компонента та мінімального порогового рівня оцінки за освітнім компонентом 

загалом (60 % від максимально можливої кількості балів); 

- кредити присвоюються окремим здобувачам вищої освіти після завершення 

навчальної діяльності та успішного оцінювання досягнутих ними результатів навчання 

відповідно до  вимоги ОП або навчальної дисципліни; 

- підсумкова оцінка з навчальної дисципліни, підсумковою формою контролю за 

якою встановлено залік або диференційований залік, визначається як сума оцінок/балів за 

всіма успішно оціненими результатами навчання;  

- підсумкова оцінка з навчальної дисципліни, підсумковою формою контролю за 

якою встановлено іспит, визначається як сума оцінок/балів за всіма успішно оціненими 

результатами навчання під час семестру та оцінка, отримана під час іспиту; 

-  за неуспішного проходження оцінювання результатів навчання за навчальною 

дисципліною кредити здобувачу вищої освіти не присвоюються;  

- якщо здобувач вищої освіти, допущений до семестрового контролю, але не 

з’явився на підсумковий контроль з певних причин, які не мають офіційного 

підтвердження, вважається, що контроль не складено та у відомості пишеться "не 

з’явився". Про незалежні від здобувача причини (у т.ч. тимчасову непрацездатність через 

хворобу), які можуть виправдати його відсутність, він має негайно повідомити директора 

ННІ або куратора. За своєчасного (не пізніше, ніж упродовж трьох робочих днів після 

завершення періоду тимчасової непрацездатності) подання відповідної заяви із 

підтвердженням (довідка встановленого зразка) тимчасової непрацездатності, здобувачу 

подовжується термін складання семестрового контролю: у межах, що визначені графіком 

навчального процесу – за рішенням директора ННІ, на пізніший термін – 

розпорядженням проректора за відповідним напрямом роботи. Термін подовження 

складання семестрового контролю не може перевищувати термін тимчасової 

непрацездатності;  

- кількість кредитів, які можуть бути присвоєні здобувачеві вищої освіти, які він 

отримав за іншою ОП як в Університеті так і в інших ЗВО у межах формування 

індивідуальної освітньої траєкторії та під час неформального навчання не можуть 

перевищувати кількості кредитів з навчальної дисципліни, яку перезараховують у межах 

виконання навчального плану за рік. 

- якщо навчальна дисципліна (практика) передбачена для вивчення у двох і більше 

семестрах, підсумкова оцінка визначається на останньому семестровому контролі. 

(остаточний результат ) Порядок таких контролів затверджується навчальним планом та 

зазначається в робочих програмах навчальних дисциплін.  
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5.5. Здобувач вищої освіти може бути недопущений до підсумкового оцінювання, 

якщо під час семестру він:  

- не відвідував навчальні заняття з навчальної дисципліни без поважної причини;  

- не досяг мінімального порогового рівня оцінки тих результатів навчання, (що 

передбачені робочою програмою навчальної дисципліни), які не можуть бути оцінені під 

час підсумкового контролю;  

Умови недопущення регламентуються у робочій програмі навчальної дисципліни. 

Викладач ознайомлює здобувача вищої освіти про недопуск до підсумкового контролю 

та повідомляє про це директорат ННІ. Директор ННІ видає відповідне розпорядження, з 

яким ознайомлюють здобувача вищої освіти до початку відповідного контролю.   

Рішення про недопущення за поданням викладача приймає директор ННІ і 

ознайомлює здобувача вищої освіти оприлюднює до початку відповідного контролю;  

5.6. При проектуванні поточного оцінювання для ефективного навчання:  

- забезпечується зворотній зв'язок: здобувачі вищої освіти повинні мати можливість 

використати результат оцінювання так, щоб поліпшити свої показники під час 

наступного оцінювання;  

-  завдання переважно формуються у такий спосіб, який дозволить здобувачам вищої 

освіти під час їх виконання використовувати результати своїх досліджень;  

- система оцінювання має допомогти здобувачу вищої освіти визначити 

наявність/відсутність прогресу в опануванні навчальної дисципліни.  

5.7. Забезпечення об'єктивності оцінювання:  

- здобувачі вищої освіти повинні мати певний час для навчання, перш ніж їх 

оцінюватимуть;  

- науково-педагогічні (педагогічні) працівники та інші особи, які залучені до 

оцінювання (далі – оцінювачі), мають бути ознайомлені із наявними методами 

проведення тестування та екзаменування;  

- оцінювачі мають можливість не брати участь в оцінюванні при виникненні 

конфлікту інтересів;  

- шкала оцінювання здобувачів вищої освіти, які займаються за індивідуальним 

графіком, має відповідати стандартній шкалі оцінювання, а терміни оцінювання – 

затвердженому індивідуальному графіку;  

- оцінювання має бути послідовним, справедливим та об'єктивно застосовуватися до 

всіх здобувачів вищої освіти, проводитися відповідно до встановлених процедур;  

- місце проведення оцінювання, умови роботи та виконання завдань здобувачами 

вищої освіти, які мають особливі потреби, мають бути чітко визначені;  

- упродовж установлених термінів мають зберігатися чіткі та достовірні записи 

процедур і рішень з оцінювання (залікові та екзаменаційні відомості, протоколи засідань 
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комісій тощо). Роботи здобувачів вищої освіти (крім тих, щодо яких визначені інші 

терміни) мають зберігатись упродовж семестру.  

5.8. Вимоги щодо забезпечення прозорості оцінювання, створення рівних 

можливостей і упередження несправедливих пільг:  

- інформація щодо оцінювання має бути чіткою, точною й доступною для всіх 

учасників освітнього процесу (здобувачів вищої освіти, викладачів, керівників практик, 

незалежних членів екзаменаційної комісії);  

- критерії і методи оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти на першому 

занятті, на кожному (практичному, семінарському, лабораторному) занятті оголошується 

отримана здобувачем кількість балів, у випадку необхідності викладач дає роз’яснення 

щодо їх виставлення.  

- для осіб з особливими освітніми потребами, стан здоров'я яких перешкоджає 

дотриманню в повному обсязі передбачених правилами проведення контролю процедур, 

забезпечується можливість пройти заходи контролю за наявності заяви на ім'я директора 

ННІ, поданої щонайменше за місяць до оцінювання; 

- іншим особам, що проходять оцінювання, в яких установлені та підтверджені 

медичною довідкою хронічні захворювання або тимчасова непрацездатність, що можуть 

істотно вплинути на оцінювання роботи, за заявою на ім'я директора ННІ надається 

можливість пройти заходи контролю.  

5.9. Академічний рейтинг здобувача вищої освіти – це його порядкова позиція серед 

здобувачів вищої освіти певного курсу, спеціальності, освітньої програми, яка 

визначається рівнем результатів прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти з кожної навчальної дисципліни (практики, курсової роботи) під час підсумкового 

контролю та регулюється  «Положенням про рейтингове оцінювання досягнень 

студентів»7. 

Відповідальність за укладання академічних рейтингів здобувачів вищої освіти та 

достовірність результатів покладається на директорат ННІ.  

Результати семестрового контролю надаються директоратом ННІ на відповідну 

кафедру для аналізу та обговорення, погоджуються з органами студентського 

самоврядування та заслуховуються на вчених радах ННІ і Вченої ради Університету. 

Результати обговорень мають оприлюднюватися на сторінці кафедри сайту Університету.  

                                                           
7  «Положенням про рейтингове оцінювання досягнень студентів» https://ieu.edu.ua/docs/polosh-one.pdf  

https://ieu.edu.ua/docs/polosh-one.pdf


Положення про організацію освітнього процесу 

в Міжнародному Європейському Університеті 

ПОЛОЖЕННЯ 

Система управління якістю 

ISO 9001:2015 

 

22 
 

 

6. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

6.1. Планування освітнього процесу в Університеті здійснюється на основі 

навчальних планів і графіка освітнього процесу. З метою конкретизації планування 

освітнього процесу на кожний навчальний рік, з урахуванням умов навчання в 

конкретному структурному підрозділі на відповідному курсі (році навчання), складається 

робочий навчальний план.  

6.2. Навчальний план укладається на підставі Освітньої програми та затверджується 

Вченою радою Університету відповідно до встановленого Університетом порядку. 

Уведення в дію навчальних планів здійснюється після їх підписання ректором 

Університету. 

6.2.1. У структурі навчальних планів виділяють обов'язкову (75 %) та вибіркову 

(25 %) складові від загального обсягу кредитів ЄКТС, передбачених освітньою 

програмою.  

6.2.2. Навчальний план включає обов’язкові освітні компоненти, кваліфікаційні 

роботи/проекти, практики, курсові роботи та інші види навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, що спрямовані на досягнення програмних результатів навчання 

за Освітньою програмою та визначені стандартом вищої освіти. Обов'язкова 

(нормативна) складова навчального плану має містити всі компоненти, необхідні для 

присвоєння відповідної освітньої кваліфікації.  

6.2.3. У межах обсягу вибіркової складової здобувач вищої освіти має право обирати 

освітні компоненти самостійно з каталогу вибіркових дисциплін розміщених на сайті 

Університету. Вибір навчальних дисциплін може здійснюватися у межах освітньої 

програми, з переліку вибіркових дисциплін інших програм та каталогів вибіркових 

дисциплін інших закладів вищої освіти. 

6.2.4. Кількість обов’язкових, включаючи практики, та вибіркових навчальних 

дисциплін, не повинна перевищувати 16 дисциплін на навчальний рік. Курсова робота, 

що виконується в межах навчальної дисципліни не рахується як окремий контрольний 

захід. Курсова робота чи курсовий проект, що мають міждисциплінарний характер, 

виділяються окремою позицією в навчальному плані та враховується в число 16 

дисциплін на навчальний рік. 

6.2.5. Навчальний план заочної форми навчання містить перелік освітніх 

компонентів та форм підсумкового контролю, що є аналогічним до навчального плану 

денної форми навчання при зменшенні відсотку аудиторних занять. Сукупна тривалість 

навчальних занять заочної форми навчання не може перевищувати 20 % від обсягу 

навчальних занять навчального плану денної форми навчання в межах Освітньої 

програми. 



Положення про організацію освітнього процесу 

в Міжнародному Європейському Університеті 

ПОЛОЖЕННЯ 

Система управління якістю 

ISO 9001:2015 

 

23 
 

6.2.6. Розподіл навчальних дисциплін загального циклу підготовки по семестрах 

узгоджується з Департаментом організації освітнього процесу.  
6.3. Графік навчального процесу складається на навчальний рік і визначає 

календарні терміни теоретичного навчання та практичної підготовки, семестрового 

контролю (заліково-екзаменаційних сесій), підготовки курсових робіт,  атестації 

здобувачів вищої освіти, канікул, самостійної роботи (для заочної форми навчання). 

Графік навчального процесу затверджується ректором Університету.  

6.3.1. Графік навчального процесу за денною формою навчання укладається з 

урахуванням таких особливостей:  

- навчальний рік, крім випускних курсів, триває 10 місяців і розпочинається, 

переважно, з 1 вересня;  

- сукупна тривалість теоретичного навчання, заліково-екзаменаційних сесій і 

практик упродовж навчального року (крім випускних курсів) не може перевищувати 42 

тижні;  

- тривалість канікул на навчальний рік (крім останнього року навчання за 

відповідною Освітньою програмою) – не менше 8 тижнів;  

- навчальний рік поділяється на 2 семестри (осінній і весняний), теоретичне 

навчання завершується заліково-екзаменаційними сесіями (зимовою та літньою);  

-  практики, передбачені навчальними планами можуть проводитися як до, так і 

після заліково-екзаменаційних сесій;  

- час для написання кваліфікаційної роботи складає не менш, ніж 4 тижні за першим 

(бакалаврським) та не більше ніж 8 тижнів за другим (магістерським) рівнями вищої 

освіти. 

- для проведення кожної форми підсумкової атестації здобувачів вищої освіти у 

графіку навчального процесу виділяється 1 тиждень.  

6.3.2. Графік навчального процесу заочної форми навчання передбачає такі етапи:  

- установча сесія, під час якої здобувачів вищої освіти ознайомлюють з основними 

завданнями, передбаченими під час вивчення навчальних дисциплін, надають загальну 

інформацію, забезпечують методичними матеріалами, пояснюють систему оцінювання 

навчальних досягнень тощо;  

- міжсесійний період, під час якого здобувачі вищої освіти самостійно опановують 

теоретичний матеріал, виконують та здають виконані завдання викладачам;  

- заліково-екзаменаційна сесія, під час якої здобувачі вищої освіти презентують 

виконані у міжсесійний період завдання, проходять заходи семестрового контролю.  

Сукупна тривалість заліково-екзаменаційних сесій (разом із установчою) заочної 

форми навчання становить до 30 календарних днів на рік на 1-2 курсах за першим 

(бакалаврським) рівнем; до 40 календарних днів на рік для старших курсів першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.  
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При організації заліково-екзаменаційних сесій заочної форми навчання враховується 

те, що навчальні заняття можуть плануватися не більше 5 днів на тиждень і не більше 8 

академічних годин на день. При цьому окремо виділяється час для іспитів на академічну 

групу. 

6.3.3. Індивідуальний навчальний план містить інформацію про перелік обов'язкових і 

вибіркових освітніх компонентів, послідовність їх вивчення та проходження практик, 

обсяг навчального навантаження, типи індивідуальних завдань (курсові та кваліфікаційні 

роботи), результати оцінювання (поточний і семестровий контроль знань, атестацію 

здобувача освіти). Порядок формування і оформлення Індивідуального навчального плану 

здобувача вищої освіти регулюється відповідним Положенням Університету8 

6.4. Робочий навчальний план формується на поточний навчальний рік і конкретизує 

види навчальних занять, їх обсяг, форми контролю за семестрами тощо.  

6.4.1. Робочий навчальний план укладається для кожної форми навчання за 

навчальними дисциплінами (роками навчання) для кожної Освітньої програми. Робочий 

навчальний план є документом, за яким здійснюється планування освітньої діяльності, її 

методичне та організаційне забезпечення впродовж навчального року.  

Вихідними даними для розроблення робочого навчального плану є: 

- навчальний план;  

- графік навчального процесу;  

- кількість здобувачів вищої освіти, які обрали навчальні дисципліни, відповідно до 

Каталогу вибіркових дисциплін ОП, інших ОП та переліків вибіркових дисциплін інших 

закладів вищої освіти;  

- угоди із базами практик;  

- інші (ресурсні, санітарно-гігієнічні тощо) чинники, які впливають на проведення 

навчальних занять і практик.  

6.4.2. Відповідальність за відповідність змісту дисциплін профілю кафедри 

покладається на проректора за напрямом роботи. До викладання навчальних дисциплін 

ОП можуть залучатися експерти галузі, роботодавців, професіонали-практики тощо.  

6.4.3. Робочий навчальний план погоджується із завідувачем кафедри, 

Департаментом організації освітнього процесу та затверджується проректором за 

напрямом роботи. Розклади занять, іспитів та графіки консультацій затверджує 

проректор за напрямом роботи за погодженням з директором ННІ та Департаментом 

організації освітнього процесу.  

Розклади занять і графіки консультацій оприлюднюють не пізніше, ніж за три дні до 

їх початку. В окремих мотивованих випадках здобувачам вищої освіти може бути 

                                                           
8 «Положення про Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти» https://ieu.edu.ua/docs/individual-plan.pdf  

https://ieu.edu.ua/docs/individual-plan.pdf
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встановлений індивідуальний графік навчання. Порядок переведення на індивідуальний 

графік навчання див. ДОДАТОК 3 

6.4.4. Розклад занять.  

6.4.4.1. Терміни та час проведення різних видів навчальної роботи регламентуються 

розкладами занять, графіками іспитів, графіками роботи екзаменаційних комісій, 

консультацій, захистів курсових робіт і практик, а також наказами на проведення 

практик. Розклад має забезпечити виконання навчального плану у повному обсязі щодо 

навчальних занять. 

6.4.4.2. Графік навчального процесу за освітньою програмою, розклади занять, 

проведення консультацій та іспитів, роботи екзаменаційних комісій укладає Департамент 

організації освітнього процесу на основі рекомендацій кафедр та затверджуються 

проректором за напрямом роботи.  

Накази на проходження практик на кожний семестр готує відділ практики 

Департаменту організації освітнього процесу. Угоди про проходження практики 

укладають кафедри та відділ практики, відповідно до графіка навчального процесу на 

поточний навчальний рік за кожною Освітньою програмою.  

При укладанні розкладів і графіків враховують: розподіл навчального навантаження 

між науково-педагогічними працівниками, наявність аудиторій необхідної місткості, 

потреба у використанні спеціалізованих приміщень та/або обладнання, територіальне 

розташування навчальних приміщень/корпусів тощо. При цьому максимальне тижневе 

аудиторне навантаження для денної форми навчання не повинно перевищувати для 

першого (бакалаврського) рівня - 30 годин, другого (магістерського) - 18 годин.  

6.4.4.3. Графіки роботи екзаменаційної комісії, за поданням керівників структурних 

підрозділів, погоджує Департамент організації освітнього процесу, затверджує проректор 

за напрямом роботи та оприлюднюють на офіційному сайті Університету не пізніше, ніж 

за тиждень до початку її роботи. 

 

7. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО‐МЕТОДИЧНЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
7.1. Діяльність з організаційного та навчально-методичного забезпечення освіти 

передбачає:  

- розроблення пропозицій про засади освітньої політики, прогнозів, інформаційно-

аналітичних матеріалів, рекомендацій щодо гуманітарного розвитку та вдосконалення 

освітньої сфери;  

- розроблення методів навчання, стандартів вищої освіти, Освітніх програм, 

навчальних планів, навчальних і робочих програм, підручників, посібників, інших 

навчально-методичних матеріалів і їх експертизу;  

- організацію видання підручників (посібників), у тому числі електронних;  
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- реалізацію освітньої політики підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних працівників;  

- навчально-методичне забезпечення з оцінювання та моніторингу якості освіти, у 

тому числі за міжнародними програмами;  

- соціологічні дослідження, що пов'язані з освітньою діяльністю (опитування 

здобувачів вищої освіти і випускників для врахування їхньої думки).  

7.2. Розроблення, експертизу і впровадження організаційного та навчально-

методичного забезпечення в Університеті здійснюють: науково-педагогічні працівники 

кафедри, Департамент організації освітнього процесу, проректор за відповідним 

напрямом роботи, вчена рада ННІ Університету. 

7.3. Науково-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу є 

необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки фахівців і включає: 

- стандарти вищої освіти за спеціальностями;  

- освітньо-професійні програми  та/або освітньо-наукової програми за 

спеціальностями; 

- навчально-організаційні документи ННІ та кафедр; 

- силабуси; 

- інформаційне забезпечення освітнього процесу (підручники і навчальні посібники, 

методичні матеріали, наочні посібники, комп’ютерні програми з навчальних дисциплін 

тощо);  

- систему контролю якості освітнього процесу. 

7.4. Документація з науково-методичного та організаційного забезпечення 

освітнього процесу: 

7.4.1. Інформаційний пакет спеціальності формується в ННІ і містить: 

- загальну інформацію про ННІ та умови навчання; 

- стислий опис структури ННІ, викладацького складу, напрямів і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка фахівців із зазначенням термінів та умов навчання, форм 

державної атестації; 

- силабуси; 

- навчальний план з розподілу кредитів з нормативних і вибіркових дисциплін, 

послідовність та терміни їх вивчення для кожної форми навчання; 

- анотації дисциплін із зазначенням попередніх умов для їх вивчення, форм 

навчальної діяльності, прізвищ науково-педагогічних працівників, методики викладання, 

методів навчання, рекомендованої літератури, умов і термінів вивчення окремих розділів 

дисципліни, системи оцінювання успішності. 

Інформаційні пакети розробляються українською та англійською мовами і 

розміщуються на веб – сайті Університету. 
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7.4.2. Документи вченої ради ННІ, вченої ради Університету ведуться секретарем 

ради та зберігаються у секретаря відповідної ради. 

7.4.3. Документація ННІ з організаційного і навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу розробляється відповідно до Міжнародного стандарту ISO 9001: 

- концепція розвитку спеціальності; 

- план роботи вченої ради ННІ; 

- затверджений навчальний план;  

- графік навчального процесу зі спеціальності, графіки контрольних заходів;  

- графіки консультацій і відпрацювання пропущених занять. 

Перелік документації навчально-наукових інститутів з навчально-виховної, наукової 

діяльності наведено у Додатку 4. 

На сторінці веб-сайту кафедри розміщуються: 

- Освітня програма (діюча) та проект Освітньої прогами для обговорення з 

рецензіями і відгуками стейкхолдерів; 

- перелік вибіркових дисциплін з їх описами;  

- робочі навчальні програми; 

- силабуси; 

- методичні вказівки, посібники, практикуми; 

- питання для самостійної роботи та підсумкового контролю; 

- завдання для підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1», «Крок 2», 

«Крок 3»;  

- програма атестаційного екзамену; 

- програма практики; 

- угоди для проведення практики; 

- перелік баз практики; 

- методичні рекомендації до проведення практики; 

- орієнтовні теми бакалаврських і магістерських робіт; 

- орієнтовні теми курсових робіт/проєктів 

- методичні матеріали до написання і захисту кваліфікаційної роботи; 

- план роботи кафедри на навчальний рік; 

- засідання кафедри (протоколи засідань). 

Перелік документації кафедр наведено у Додатку 4.1. 

7.4.4. Вимоги щодо форми та змісту матеріалів і документів, які є складовими 

частинами організаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, 

правила й терміни їх оприлюднення розробляє Департамент організації освітнього 

процесу, та затверджує проректор за відповідним напрямом роботи. 

7.4.5. Необхідною умовою розміщення організаційних та навчально-методичних 

матеріалів (у т. ч. підручників і посібників) на веб-сайті Університету є їх схвалення 
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вченою радою ННІ. Рекомендація до друку навчально-методичних матеріалів від імені 

Університету здійснюється винятково за підсумками розгляду на Вченій раді 

Університету. 

 

8. ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

8.1. Освітня кваліфікація визначається освітнім рівнем та назвою спеціальності.  

Університет, на підставі рішення екзаменаційної комісії або за  результатами 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту (за спеціальностями та в порядку 

визначеними Кабінетом Міністрів України), присуджує, визнає та підтверджує освітні 

кваліфікації за ліцензованими в Університеті спеціальностями, рівнями освіти та за 

акредитованими Освітніми програмами.  

8.2. Кожен здобувач вищої освіти після повного виконання ним навчального плану 

за відповідним освітнім рівнем проходить підсумкову атестацію, що завершується 

видачею відповідного документу установленого зразка (диплом, атестат, сертифікат, 

свідоцтво тощо) про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої 

кваліфікації. Терміни проведення атестації визначено у навчальних планах і графіку 

освітнього процесу.  

8.2.1. Атестація здобувачів освіти здійснюється відкрито, гласно і встановлює 

відповідність засвоєних здобувачем вищої освіти компетентностей та програмних 

результатів навчання відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти та Освітньої 

програми. Здобувач вищої освіти, який при складанні підсумкової атестації отримав 

незадовільну оцінку відраховується з Університету. Йому має бути видана академічна 

довідка встановленого зразка. Здобувачі вищої освіти, які не склали кваліфікаційні іспити 

та/або не захистили випускну кваліфікаційну роботу/проект через неявку без поважних 

причин або отримання незадовільної оцінки, мають право за окремим договором про 

надання освітніх послуг на повторну (із наступного навчального року) підсумкову 

атестацію протягом трьох років після відрахування із закладу вищої освіти. При 

встановленні академічного плагіату повторного захисту роботи на ту саму тему не 

допускається. 

8.2.2. Форми атестації здобувачів вищої освіти (захист кваліфікаційної 

роботи/проекту, кваліфікаційний іспит, комплексний кваліфікаційний іспит тощо) 

визначені в Освітній програмі.  

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватися у формі 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту за визначеними Кабінетом Міністрів 

України спеціальностями та порядком.  

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 

22 «Охорона здоров’я» здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного 
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іспиту, який складається з таких компонентів, як інтегрований тестовий іспит «КРОК»; 

об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) та практично-орієнтований іспит 

«Стандартизований пацієнт». 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра, здійснює 

Екзаменаційна комісія, процедура створення і порядок роботи якої регламентується 

«Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії»9. 

8.2.3. Документ про вищу освіту видають особі, яка виконала відповідну Освітню 

програму та пройшла атестацію. Інформацію про особливі досягнення випускника заклад 

вищої освіти може зазначати в додатку до диплома європейського зразка в шостому 

розділі «Додаткова інформація». Вимоги до присудження відзнаки також визначають 

ЗВО самостійно. 

Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про освіту передбачений 

спеціальними нормативно-правовими актами та «Порядком замовлення, друку, видачі і 

обліку документів про вищу освіту»10. 

Невід’ємною частиною диплома бакалавра, магістра є додаток до диплому 

європейського зразка. 

8.2.4. Інформація про видані документи про освіту має бути внесена до Єдиного 

державного реєстру документів про освіту в порядку, що визначений центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

8.2.5. Підрозділи Університету, які виконують функції підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації фахівців за ліцензованими спеціальностями, мають право 

видавати сертифікати та свідоцтва про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

кадрів відповідної спеціальності.  

8.2.6. Виготовлення та видача дублікату документа про вищу освіту та академічної 

довідки здійснюються за наказом Ректора на підставі особистої заяви особи – власника 

кваліфікації – про втрату документа про освіту, пошкодження або виявлення технічної 

помилки у власному імені або прізвищі, у порядку затвердженому Міністерством освіти і 

науки України,  

 

 

9. АКАДЕМІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА 

ВИКЛАДАЧІВ 

 

9.1. Академічний регламент здобувача вищої освіти. 

                                                           
9 «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії» https://ieu.edu.ua/docs/exam-

commision.pdf  
10 «Порядок замовлення, друку, видачі і обліку документів про вищу освіту» https://ieu.edu.ua/docs/030.pdf  

https://mon.gov.ua/ua/news/formi-dokumentiv-pro-vishu-osvitu-provoditsya-pravova-ekspertiza-nakazu-mon-u-minyusti
https://ieu.edu.ua/docs/exam-commision.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/exam-commision.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/030.pdf
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9.1.1. Зарахування на навчання до Університету здійснюють на конкурсній основі 

відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти та Правил прийому на 

навчання до Університету.  

9.1.2. Навчальний час здобувача освіти визначається кількістю облікових одиниць 

часу, що відведені для опанування Освітньої програми відповідного освітнього рівня.  

Обліковими одиницями навчального часу здобувача освіти є: 

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу, тривалість 

якої становить, 40 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин. 

Навчальні заняття в Університеті тривають дві академічні години з перервами між ними, 

які проводять за розкладом. 

Тривалість навчального процесу та навчальні тижні визначає річний графік 

навчального процесу.  

Навчальний семестр – складова частина навчального часу обсягом 30 кредитів 

ЄКТС. Тривалість навчального семестру визначається графіком навчального процесу та 

робочим навчальним планом Освітньої програми на навчальний рік. Обсяг навчального 

навантаження часу здобувачів вищої освіти під час семестру у цілому пропорційний його 

тривалості (з урахуванням віднесених до нього практик) і звичайно становить половину 

навчального навантаження відповідного навчального курсу.  

Навчальний рік – складова частина навчального часу обсягом, як правило, 60 

кредитів ЄКТС і складається із навчальних днів, днів проведення підсумкового 

контролю, екзаменаційних сесій, днів практики, вихідних, святкових.  

Навчальний курс (60 кредитів ЄКТС) – завершений період навчання здобувача 

освіти навчального року. Тривалість перебування здобувача вищої освіти на навчальному 

курсі включає час навчальних семестрів, семестрового контролю, практик із відривом від 

теоретичного навчання, підсумкової атестації і канікул. Початок і закінчення навчання 

здобувача освіти на конкретному курсі (крім вступу на програму та випуску) 

оформляють перевідними розпорядженнями. Умовою переведення здобувач освіти на 

наступний курс є виконання передбаченого Освітньою програмою та індивідуальним 

навчальним планом здобувача вищої освіти.  

9.1.3. З метою забезпечення якості освітнього процесу встановлено такі обмеження:  

- сумарна кількість навчальних занять і часу, що відведений на контрольні заходи, 

не може перевищувати 8 академічних годин упродовж навчального дня;  

- для здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання сумарна кількість 

навчальних занять і часу, що відведено на контрольні заходи, не може перевищувати 

впродовж п’ятиденного  навчального тижня 40 академічних годин.  

9.1.4. Відвідування навчальних занять і проходження передбачених Освітньою 

програмою практик є обов'язковим для здобувача вищої освіти.  
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9.1.5. Забороняється відволікати здобувачів вищої освіти від участі в навчальних 

заняттях і контрольних заходах, що встановлені розкладом, крім випадків, які 

передбачені чинним законодавством.  

9.1.6. За мотивованою заявою здобувача вищої освіти, що погоджена викладачем, 

який читає лекції, керівник структурного підрозділу своїм розпорядженням може надати 

йому дозвіл на вільне відвідування лекційних занять (звичайно такі дозволи не надають 

здобувачам освіти 1-2 курсів за першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти. Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій) є 

обов'язковим для здобувачів освіти.  

9.1.7. Індивідуальний навчальний план здобувача  вищої освіти формується із 

дотриманням вимог Освітньої програми, на якій він навчається і максимально враховує 

(за рахунок реалізації права вибору навчальних дисциплін) його індивідуальні потреби та 

освітньо-професійні інтереси відповідно до «Положення про індивідуальний навчальний 

план здобувача вищої освіти»11.  

9.1.8. Формування індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується вільним 

вибором здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін, що регулює «Положення про 

реалізацію здобувачами вищої освіти права на формування індивідуальної освітньої 

траєкторії»12.  

9.1.9. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні через обставини, які 

унеможливлюють виконання Освітньої програми (за станом здоров'я, призовом на 

строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку, за сімейними обставинами 

тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання 

чи стажування в освітніх і наукових установах (у т.ч. іноземних держав) може бути 

підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи 

договорами між закладами вищої освіти. Таких осіб не відраховують зі складу здобувачів 

вищої освіти.  

Особи, які перервали навчання (після закінчення академічної відпустки) 

поновлюються на навчанні без стягнення плати за перерву в навчанні.  

Повторне навчання – повторне проходження навчання здобувачем вищої освіти 

(що не має права на отримання академічної відпустки за станом здоров'я), а саме курсу 

навчання за певний семестр, навчальний план якого він не виконав у повному обсязі. 

Поважними причинами для повторного навчання є: тривалі захворювання, що пов'язані, 

зокрема, з епідеміями; часті захворювання (понад місяць за семестр); службові 

відрядження; невиконання індивідуального плану академічної мобільності під час 

навчання чи стажування в українських чи іноземних закладах вищої освіти (наукових 

                                                           
11 «Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти» https://ieu.edu.ua/docs/individual-plan.pdf  
12 «Положення про реалізацію здобувачами вищої освіти права на формування індивідуальної освітньої траєкторії» 

https://ieu.edu.ua/docs/traektoria.pdf  

https://ieu.edu.ua/docs/individual-plan.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/traektoria.pdf
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установах); складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї 

тощо.  

Здобувачі вищої освіти першого курсу на основі повної загальної середньої освіти 

та базі освітнього ступеня бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста правом на повторне 

навчання не користуються.  

9.2. Академічний регламент викладача. 

9.2.1. Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, 

наукових, організаційних та інших трудових обов’язків у поточному навчальному році, 

відображених в індивідуальному робочому плані. Планування робочого часу науково-

педагогічного працівника здійснюється з урахуванням рівня його професійної, наукової, 

інноваційної, комунікативної, педагогічної і правової кваліфікації, від якого залежить 

ефективне вирішення ним професійно важливих предметних завдань, а також готовність 

нести відповідальність за свої дії.  

Середньотижнева тривалість робочого часу викладача становить 36 годин.  

7.2.2. Виражений в облікових (академічних) годинах обсяг навчальних занять, які 

проводить викладач, визначає його навчальне навантаження, яке не може перевищувати 

600 годин на рік. У випадках виробничої необхідності викладач може бути залучений до 

проведення навчальних занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, але 

не може перевищувати 100 годин. 

9.2.3. Робочий час викладача регламентують: розклад аудиторних навчальних 

занять і консультацій; розклад або графік контрольних заходів; час на виконання інших 

видів робіт, передбачених індивідуальним планом роботи викладача. 

9.2.4. Розподіл годин навчального навантаження між викладачами кафедри 

здійснює її завідувач, схвалюється на засіданні кафедри, затверджується директором ННІ  

та директором ДООП і погоджується проректором за відповідним напрямом роботи.  

При розподілі навчального навантаження враховують відповідність освітньої 

та/або професійної кваліфікації, досягнення у професійній діяльності, сферу наукових 

інтересів, досвід викладання та практичної роботи тощо.  

Компетенція щодо визначення рівня відповідність освітньої та/або професійної 

кваліфікації науково-педагогічного (педагогічного) викладача, який забезпечує 

викладання освітнього компоненту, покладено на гаранта відповідної Освітньої 

програми.  

9.2.5. Індивідуальні плани складають усі науково-педагогічні працівники (штатні, 

сумісники, ті, що працюють із погодинною оплатою), розглядають і затверджують на 

засіданні кафедри, підписує завідувач кафедри. Індивідуальний план завідувача кафедри 

підписує директор ННІ. 

Науково-педагогічний працівник щороку звітує на засіданні кафедри про 

виконання робіт передбачених його індивідуальним планом. Звіти про його виконання 
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обговорюють та погоджують на засіданні кафедри і затверджує директор ННІ. 

Інформацію щодо виконання планових показників оформлюють у вигляді рейтингів 

викладачів, які передають до Департаменту забезпечення якості освіти. 

9.2.6. Оцінювання науково-педагогічної (педагогічної) діяльності працівників 

Університету здійснюється щорічно, відповідно до оприлюднених показників, правил і 

процедур за окремим «Положення про рейтингове оцінювання наукової діяльності 

кафедр та науково-педагогічних працівників»13, що схвалене вченою радою 

Університету.  

9.2.7. Науково-педагогічний (педагогічних) працівник має право на підвищення 

кваліфікації і/або стажування. Форми, порядок і фінансове забезпечення підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету визначено у «Положенні 

про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»14.  

9.3. Академічна мобільність. 

9.3.1. Право на академічну мобільність, внутрішню (у межах України) і 

міжнародну, мають такі учасники освітнього процесу:  

- здобувачі вищої освіти за всіма Освітніми програмами усіх освітніх рівнів;  

- науково-педагогічні працівники;  

- інші учасники освітнього процесу;  

За видами розрізняють:  

- ступеневу – навчання у закладі вищої освіти (науковій установі), що 

розташований не у місці постійного проживання/навчання учасника освітнього процесу, 

з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) 

про вищу освіту, або про здобуття ступеня вищої освіти у двох або більшій кількості 

закладів вищої освіти (наукових установ), зокрема у межах спільних чи узгоджених 

освітніх програм або договорів;  

- кредитну мобільність – навчання в закладі вищої освіти (науковій установі), що 

розташований не у місці постійного навчання українського чи іноземного учасника 

освітнього процесу, з метою здобуття кредитів ЄКТС або відповідних 

компетентностей/результатів навчання, що буде визнано в закладі вищої освіти (науковій 

установі) постійного місця навчання українського чи іноземного учасника освітнього 

процесу. При цьому загальний період навчання для учасників програм кредитної 

мобільності в закладі вищої освіти (науковій установі), що направляє за програмою 

мобільності, залишається незмінним.  

За формами:  

- навчання за програмами академічної мобільності;  

                                                           
13 Положення про рейтингове оцінювання наукової діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників» 

https://ieu.edu.ua/docs/polosh-one.pdf  
14 «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» https://ieu.edu.ua/docs/037.pdf  

https://ieu.edu.ua/docs/polosh-one.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/037.pdf
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- мовне стажування;  

- навчально-наукове стажування;  

- практика;  

- літні та інші школи. 

За підставами:  

- на підставі міжнародних договорів про співпрацю у сфері освіти та науки;  

- за міжнародними програмами та проектами;  

- за договорами про співпрацю Університету із вітчизняними закладами вищої 

освіти (науковими установами) або їхніми основними структурними підрозділами;  

- за договорами про співпрацю між Університетом та іноземними закладами вищої 

освіти (науковими установами) та їхніми основними структурними підрозділами;  

- з власної ініціативи учасника освітнього процесу (наукового співробітника), який 

постійно навчається (працює) в Університеті, що підтримана керівником структурного 

підрозділу та Ректором, на основі індивідуальних запрошень та інших форм 

співробітництва.  

9.3.2. Структурним підрозділом Університету, що відповідає за реалізацію програм 

академічної мобільності є Департамент міжнародного співробітництва, моніторинг і 

контроль за дотриманням принципів прозорості, справедливості та академічної 

доброчесності – Департамент забезпечення якості освіти.  

9.3.3. Регулювання академічної мобільності в Університеті здійснюється відповідно 

до «Положення про академічну мобільність»15. 

 

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

10.1. Якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу в 

Університеті, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття якісної вищої 

освіти та сприяє засвоєнню нових знань. Основні засади функціонування системи 

забезпечення якості освітньої діяльності визначено у «Статуті», «Концепції освітньої 

діяльності Університету», «Політиці у сфері якості», тощо, які забезпечують 

відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, стандартом 

вищої освіти чи договором про надання освітніх послуг. 

Вимоги Положення обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього 

процесу. 

10.2. Розвиток культури академічної доброчесності, формування системи 

запобігання і виявлення плагіату в текстах за авторства всіх учасників освітнього процесу 

в Університеті регламентується «Кодексом академічної доброчесності». 

                                                           
15 «Положення про академічну мобільність» https://ieu.edu.ua/docs/pol-academ-mobility.pdf  

https://ieu.edu.ua/docs/pol-academ-mobility.pdf
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10.3. Процедури вирішення конфліктних ситуацій, що виникають під час реалізації 

освітнього процесу, оскарження результатів оцінювання навчання, атестації та 

підсумкової атестації здобувачів освіти регламентується: «Положенням про 

екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в МЄУ»16, «Положенням 

про оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти», яке специфікується у 

кожному ННІ окремим положенням17 18. 

  

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Положення схвалюється рішенням вченої ради Університету відповідно до 

законодавства та затверджується наказом ректора Університету і набуває чинності з 

моменту його затвердження.   

11.2. Положення оприлюднюється на сайті Університету.  

11.3. Оригінал Положення зберігається у відділі організаційно-розпорядчої роботи.  

11.4. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого Положення 

мають право вносити керівники всіх структурних підрозділів, науково-педагогічні 

(педагогічні) працівники, а також особи, які навчаються в Університеті. Заяви подаються 

до керівника Департаменту забезпечення якості вищої освіти Університету. Отримані 

пропозиції аналізуються, структуруються та виносяться на розгляд вченої ради 

Університету. Після їх схвалення вченою радою Університету затверджується нова 

редакція Положення наказом Ректора Університету.  

11.5. З моменту вступу в дію нової редакції Положення про організацію освітнього 

процесу в Університеті, попереднє втрачає чинність і передається на зберігання в відділ 

організаційно-розпорядчої роботи. 

 

 

 

                                                           
16 «Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в МЄУ» https://ieu.edu.ua/docs/exam-

commision.pdf  
17 «Положення про оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти ННІ ЄШБ»  

https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf  
18 «Положення про оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти ННІ ЄМШ» https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-
study.pdf  

https://ieu.edu.ua/docs/exam-commision.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/exam-commision.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf
https://ieu.edu.ua/docs/rate-of-study.pdf
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 ДОДАТОК 1 

 

ГЛОСАРІЙ 

Академічна заборгованість – заборгованість, що виникла у здобувача вищої 

освіти, якщо він не брав участі у заході підсумкового контролю або за його результатами 

отримав незадовільну оцінку. 

Академічна різниця – це розбіжність між навчальними планами, за яким  

здобувач вищої освіти навчався і за яким бажає навчатися у разі переведення, поновлення 

або зарахування на навчання для здобуття другої вищої освіти. 

Екзаменаційна сесія – це період підведення підсумків навчальної роботи 

здобувачів вищої освіти протягом семестру.  

Екзаменаційні матеріали – сукупність теоретичних та практичних завдань, що 

дозволяють встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для 

окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому. 

Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від 

предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної 

діяльності здобувача вищої освіти в різних галузях та для його особистісного розвитку. 

Зміст освіти – науково-обґрунтована система дидактично і методично 

оформленого навчального матеріалу для різних рівнів та ступенів вищої освіти. 

Інформаційний пакет ЄКТС – стандартизований опис організації освітнього 

процесу, що містить загальну інформацію про нього, інформацію про освітні програми та 

каталог курсів (дисциплін) за цими програмами.  

Каталог курсів – деталізований опис освітніх компонентів освітньої програми, 

який містить окремо для кожного освітнього компонента його опис у формі силабуса. 

Кваліфікаційна робота – це форма атестації, що може передбачатись на 

завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для встановлення  

відповідності набутих здобувачами результатів навчання (компетентностей) вимогам 

освітньої програми, стандартів вищої освіти та Національної рамки кваліфікацій.  

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (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. 

Навчальна дисципліна – освітній компонент, що містить педагогічно  

адаптовану систему понять про явища, закономірності, закони, методи тощо (система 

модулів, об’єднаних за змістом освіти) будь-якої галузі діяльності (або сукупності 

галузей діяльності) з визначенням необхідного рівня сформованості результатів навчання 

(компетентностей) здобувачів вищої освіти. 
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Навчальний план освітньої програми – нормативний документ університету, що 

складається на підставі освітньої програми та структурно-логічної схеми підготовки і 

визначає перелік нормативних (обов’язкових) і вибіркових освітніх компонентів 

(навчальних дисциплін, модулів, практик, атестаційних заходів здобувачів вищої освіти, 

інших видів навчальної діяльності тощо) із зазначенням їх обсягу в кредитах ЄКТС та 

годинах, поcлідовність їх вивчення та розподіл за періодами навчання, форми проведення 

навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, обсяг роботи здобувачів 

вищої освіти у взаємодії з викладачем та самостійної роботи, форми підсумкового 

контролю та атестації. 

Настановча сесія – частина навчального року за заочною (дистанційною)  

формою навчання, впродовж якої здійснюються такі форми навчального процесу, 

передбачені навчальним планом, як лекції, практичні (семінарські) заняття, лабораторні 

та індивідуальні заняття, консультації. 

Освітній компонент – самодостатня і формально структурована одиниця 

навчального плану (модуль, навчальна дисципліна, курсова робота (проєкт), практика, 

кваліфікаційна робота (проєкт)), що має чіткий та зрозумілий перелік результатів 

навчання, відповідні критерії оцінювання та визначену кількість кредитів ЄКТС. 

Оцінювання – процедура визначення досягнення здобувачем вищої освіти 

результатів навчання. Оцінювання має на меті дати можливість: 

– особі, яка навчається, відстежувати прогрес у навчанні та виявляти напрями свого 

подальшого навчання (реалізується проведенням комплексу контрольних заходів у 

процесі вивчення здобувачем вищої освіти освітнього компонента (поточне оцінювання 

та контроль)); 

– викладачу (викладачам) оцінити ступінь досягнення здобувачем вищої освіти 

результатів навчання в межах освітнього компонента чи освітньої програми в цілому 

(реалізується проведенням підсумкового контролю по завершенню вивчення освітнього 

компонента або освітньої програми в цілому (підсумкове оцінювання та контроль)). 

Профіль освітньої програми – короткий опис її основного призначення, що 

містить суттєву інформацію про програму (галузь знань, рівень програми, програмні 

результати навчання, особливості навчального середовища, а також основні види 

навчання, викладання та оцінювання). Інформація про профіль програми міститься у 

додатку к документу про вищу освіту.  

Семестровий диференційований залік (залік з оцінкою) – вид семестрового 

контролю, який планується за відсутності екзамену та передбачає можливість однозначно 

визначити рівень досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого 

освітнього компоненту на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань. 

Семестровий екзамен – форма підсумкового контролю результатів навчання 

здобувача вищої освіти з окремого освітнього компоненту (як правило, з навчальної 



Положення про організацію освітнього процесу 

в Міжнародному Європейському Університеті 

ПОЛОЖЕННЯ 

Система управління якістю 

ISO 9001:2015 

 

38 
 

дисципліни) за семестр, що проводиться як контрольний захід в строки, встановлені 

графіком навчального процесу. 

Семестровий залік – вид семестрового контролю, який планується за  

відсутності екзамену та передбачає можливість однозначно визначити рівень досягнення 

здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компоненту за 

результатами поточного контролю впродовж семестру.  

Семестровий контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти – 

оцінювання встановлення рівня досягнення здобувачами результатів навчання з 

освітнього компонента, як правило, за семестр. Семестровий контроль проводиться 

відповідно до навчального плану у вигляді заліку (диференційованого заліку) або 

екзамену в строки, встановлені графіком навчального процесу. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, актуальні для 

конкретної предметної області, які є важливими для успішної професійної діяльності за 

певною спеціальністю на певному рівні НРК.  

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. 

Структурно-логічна схема освітньої програми – наукове і методичне  

обґрунтування процесу реалізації освітньої програми, що визначає логічну послідовність 

вивчення її компонентів. 

Трансфер кредитів – визнання університетом обсягів та результатів навчання 

здобувача вищої освіти (перезарахування кредитів) в іншому закладі вищої освіти або 

кредитів, установлених під час навчання за іншими освітніми програмами, або обсягів та 

результатів неформального та інформального навчання. 

Узгодженість результатів навчання в межах освітньої програми – 

відповідність та узгодженість таких взаємозв’язків в освітній програмі:  

– програмних результатів навчання з Національною рамкою кваліфікацій; 

– програмних результатів навчання зі стандартами вищої освіти; 

– результатів навчання освітніх компонентів з програмними результатами 

навчання; 

– методів навчання та викладання з відповідними результатами навчання; 

– методів оцінювання з програмними результатами навчання та результатами 

навчання освітніх компонентів. 

Факультативна дисципліна – навчальна дисципліна, що не входить до  

навчального плану освітньої програми, за якою навчається здобувач вищої освіти, є 

необов’язковою для вивчення, але може вивчатися з метою розширення світогляду, 

ознайомлення з новими сферами знань, здійснення ними наукових досліджень та 

реалізації творчого потенціалу. 
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ДОДАТОК 2 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

НРК - Національна рамка кваліфікацій 

 

ЄКТС – Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система. 

ЗВО – заклад вищої освіти.  

НД – навчальна дисципліна.  

НМКД – навчально-методичний комплекс дисципліни. 

НПП – науково-педагогічні працівники.  

ОП – освітня програма. 

ОПП – освітньо-професійна програма. 

РП НД – робоча програма навчальної дисципліни 
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ДОДАТОК 3 

 

ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 

ГРАФІК НАВЧАННЯ 

1. Індивідуальний графік навчання – формалізований документ, що визначає 

порядок організації індивідуального навчання здобувача вищої освіти з дисциплін 

навчального плану та терміни контролю успішності вивчення дисциплін протягом 

навчального семестру, у тому числі в інші терміни, ніж це передбачено загальним 

графіком навчального процесу університету. 

1.1. На індивідуальне навчання за індивідуальним графіком має право здобувач 

освітнього ступеню «бакалавр», «магістр» денної форми здобуття освіти, який не має 

академічної заборгованості та:  

– суміщає навчання із роботою та графік його роботи збігається з графіком 

освітнього процесу (переведення на індивідуальний графік здійснюється за наявності 

довідки з місця роботи чи копії трудового договору); 

– має необхідність догляду за дитиною віком до трьох років, дитиною або 

іншим членом родини з особливими потребами (переведення на індивідуальний графік 

здійснюється за наявності копії свідоцтва про народження дитини або медичної довідки 

встановленої форми); 

– готується та бере участь у конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів, 

якщо графіки підготовки та змагань збігаються з загальним графіком освітнього процесу. 

1.2. Індивідуальна форма навчання за індивідуальним графіком може також 

запроваджуватись для здобувачів з особливими освітніми потребами(переведення на 

індивідуальний графік здійснюється за наявності медичної довідки встановленої форми); 

2. Індивідуальний графік може укладатись терміном не більше, ніж на один 

семестр, за умов успішного виконання і за наявності відповідних підстав, може бути 

продовжений на наступний термін. Індивідуальний графік не запроваджується у семестрі, 

в якому не передбачене теоретичне навчання.  

3. Для оформлення навчання за індивідуальним графіком здобувач вищої освіти 

подає на ім’я директора відповідного навчально-наукового інституту заяву, в якій 

зазначає причину його переведення на індивідуальний графік навчання та додає 

необхідні документи.  

4. Протягом тижня після погодження заяви здобувач вищої освіти оформлює 

графік за відповідним шаблоном (додається), узгоджує його з кожним викладачем, який 

викладає дисципліни у поточному семестрі. Оригінал графіку зберігається в директораті, 

копія надається здобувачу вищої освіти для практичної реалізації.  
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5.  Переведення на індивідуальний графік навчання здійснюється за наказом 

ректора. За своєчасність виконання індивідуального графіка навчання відповідає 

здобувач вищої освіти.  

6. Індивідуальний графік навчання передбачає можливість вільного (вибіркового) 

відвідування здобувачем вищої освіти аудиторних занять, самостійне опрацювання 

матеріалу програм навчальних дисциплін, виконання усіх видів обов’язкових робіт та 

звітування про їх результати перед викладачами в установлені графіком терміни.  

7. Оцінювання результатів навчальної роботи здобувача вищої освіти здійснюється 

на основі вимог контролю та оцінювання навчальних дисциплін. При цьому терміни 

поточного контролю та оцінювання визначаються індивідуальним графіком навчання. 

Термін підсумкового семестрового контролю та оцінювання має збігатись з основним 

графіком навчального процесу на цьому курсі. В окремих, вмотивованих випадках, може 

встановлюватися індивідуальний розклад проведення підсумкових семестрових заходів. 

При цьому за здобувачем вищої освіти зберігається право на отримання стипендії до 

кінця терміну підсумкового контролю, якщо на момент оформлення індивідуального 

графіка він отримував стипендію.  

8. Консультування викладачами здобувачів вищої освіти, які мають індивідуальний 

графік навчання, здійснюється за семестровим графіком консультацій викладачів кафедр 

або із застосуванням можливостей системи дистанційного навчання, або в інший спосіб 

(електронний особистий кабінет, електронна пошта тощо). Форму комунікацій здобувач 

вищої освіти погоджує з кожним викладачем окремо під час складання індивідуального 

графіка навчання. При цьому додатковий час для консультацій не передбачається. 

9. У разі порушень термінів, встановлених в індивідуальному графіку або у 

випадку припинення чинності наведених у п.п. 2.1-2.2 підстав, за відповідними 

службовими записками викладачів директорат може ініціювати припинення дії наказу 

про надане здобувачу право на навчання за індивідуальним графіком. Припинення 

індивідуального графіка навчання також можливе за особистою заявою здобувача вищої 

освіти. Припинення навчання за індивідуальним графіком оформлюється окремим 

наказом про внесення змін до відповідного наказу про переведення на навчання за 

індивідуальним графіком. 



ДОДАТОК 3.1 

Додаток до наказу  

про переведення на навчання 

за індивідуальним графіком 

від _______________ №_____  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК НАВЧАННЯ 

__________________________________________________, група _______________ ____________ 

           ( ПІБ здобувача вищої освіти)                                                   ( абревіатура групи, ННІ ) 

 

Термін дії індивідуального графіка з «____» ____ 20___ р. по «____» ____ 20___ р. 

 
Місяці Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень ПІБ 

та підпис 

викладача 

Тижні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Назви навчальних 

дисциплін 

поточного семестру 

Заг. 

к-ть 

год. 

Види навчального навантаження студента  згідно з різними формами навчальної роботи і видів навчальних 

занять (лекція – Лек; лабораторне заняття – Лаб; практичне заняття – ПЗ; семінарське заняття – СЗ; індивідуально-

консультативна робота – Інд; практика – ПР; поточний контроль -ПК; залік – З; екзамен – Екз) і дати проведення 

контрольних заходів 

Етика та психологія 

ділового 

спілкування 

90     29/

09 

ПЗ 

   27/

10 

ПЗ 

   24/

11 

ПЗ 

   22/

12 

ПЗ 

   19/

01 

Екз 

  

                         

… …                        

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Ознайомлений                    ______________________                             «___» ___________ 20___ р 

                                                        (підпис здобувача) 

 

 

 



ДОДАТОК 4  

ПЕРЕЛІК 

документації навчально-наукових інститутів з 

навчально-виховної, наукової діяльності 

 

1. Закони України, Постанови та Рішення Верховної Ради України, Укази, 

Розпорядження Президента України, Постанови, Розпорядження Кабінету 

Міністрів України, накази, інструктивні листи Міністерства освіти і науки України, 

рішення колегії Міністерства освіти і науки, інші нормативно-правові документи з 

питань діяльності вищих навчальних закладів. 

2. Накази ректора, розпорядження ректорату. 

3. Ухвали вченої ради університету, вченої ради ННІ. 

4. Розпорядження директорату ННІ. 

 

Організаційна робота 

1. Плани роботи ННІ. 

2. Плани роботи вченої ради ННІ. 

3. Протоколи засідань вченої ради ННІ. 

4. Річні звіти ННІ. 

5. Заходи ННІ. 

6. Інформація про рейтинги діяльності викладачів ННІ. 

7.  Інформація про рейтингування здобувачів вищої освіти 

 

Навчально-методична робота 

1. Інформаційні пакети ЄКТС, напрямів підготовки. 

2. Державні стандарти вищої освіти. 

3. Освітні програми. 

4. Навчальні плани. 

5. Робочі навчальні плани. 

6. Графіки навчального процесу. 

7. Розклади навчальних занять, модульного та підсумкового контролів. 

8. Накази про склад екзаменаційних комісій (ЕК) для підсумкової атестації. 

9. Звіти голів ЕК. 

10. Матеріали практик: програми, накази, звіти, договори на проведення практик, 

направлення на практику, відомості про підсумки практики. 

11. Звіти про результати підсумкової атестації випускників, екзаменаційних сесій. 

 

Науково-дослідна робота 

1. План науково-дослідної роботи ННІ. 

2. План підвищення кваліфікації викладачів. 

3. Інформація про наукову робота здобувачів вищої освіти (плани роботи 

проблемних груп, підготовка робіт на конкурс, здобувачів вищої освіти олімпіади, 
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наукові конференції). 

4. Звіти, інформації з питань наукової роботи. 

 

Виховна робота 

1. План виховної роботи ННІ. 

2. Звіти, інформація з питань виховної роботи ННІ. 

 

Робота зі здобувачами вищої освіти 

1. Індивідуальні навчальні плани здобувачів вищої освіти, залікові книжки. 

2. Відомості про контингент здобувачів вищої освіти. 

3. Особовий склад академічних груп. 

4. Журнал обліку результатів заліків і екзаменів. 

5. Журнал реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей і заліково- 

екзаменаційних листків. 

6. Заліково-екзаменаційні відомості, заліково-екзаменаційні листи. 

7. Виписки із заліково-екзаменаційних відомостей, зведена відомість для ЕК. 

8. Журнали обліку роботи академічних груп. 

9. Форми статистичної звітності. 

10. Журнал реєстрації виданих документів про освіту. 

11. Бази даних здобувачів освіти для замовлення студентських квитків, дипломів 

тощо. 

12. Матеріали щодо зв’язків з випускниками. 

13. Матеріали з профорієнтаційної роботи. 

14. Розклади навчальних занять за всіма формами навчання та підсумкового 

контролю  
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ДОДАТОК 4.1. 

ПЕРЕЛІК 

документації кафедр  

 

Організаційна робота 
1. Плани роботи кафедри. 

2. Протоколи засідань кафедри. 

3. Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів роботи. 

4. Графік контролю самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 

5. Матеріали рейтингу викладачів кафедри. 

6. Звіти кафедри. 

 

Навчально-методична робота 
1. Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників. 

2. Картки навчального навантаження. 

3. Індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. 

4. Семестрові звіти виконання навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників. 

5. Звіти голів ЕК. 

6. Матеріали практик: програми, накази, звіти, договори на проведення практик, 

направлення на практику, відомості про підсумки практики. 

7. Робочі програми нормативних курсів з дисциплін кафедри. 

8. Методичні розробки.  

9. Взаємовідвідування занять на кафедрі (графік та журнал). Графіки відкритих 

занять. 

10. Тематика курсових, дипломних та магістерських робіт. 

11. Графіки підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. 

 

Науково-дослідна робота 

1. План підвищення кваліфікації викладачів, підтверджуючі документи (звіти, 

сертифікати, копії дипломів). 

2. Інформація про наукову роботу здобувачів освіти (плани роботи проблемних 

груп, підготовка робіт на конкурс, олімпіади, наукові конференції тощо). 

3. Звіти, інформації з питань наукової роботи. 

 

Виховна робота  

1. Плани виховної роботи на навчальний рік. 

2. Звіти, інформації з питань виховної діяльності кафедри. 


