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1. Загальні положення 

1.1. Положення про організацію освітнього процесу (далі – 

Положення) в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН Украін̈и 
(далі – ІПКіК НАН України, Інститут) є основним нормативним 
документом, що регламентує організацію та проведення освітньої 
діяльності з підготовки фахівців на третьому рівні вищої освіти (доктора 
філософії). Положення і зміни до нього затверджуються вченою радою 
Інституту за поданням освітньо-наукової секції вченої ради. 

1.2. Нормативною основою організації освітнього процесу в Інституті 
є Конституція України, закони України «Про освіту»,  «Про вищу освіту» 
від 01 липня 2014 р.№1556-VII, «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII, Постанова кабінету 
Міністрів України «Про затвердження порядку підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261, 
Постанова Кабінету Міністрів України  «Положення про порядок 
реалізації  права на академічну мобільність»  від 12 серпня 2015 р. №579, 
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти (ESG 2015). 

1.3. Освітньо-наукову діяльність на третьому (освітньо-науковому) 
рівні Інститут здійснює у відповідності до отриманих ліцензій за 
спеціальностями 091 Біологія (рішення про  ліцензування Міністерства 
освіти і науки Наказ №1508-л від 09.12.2016р. та Наказ №282-л від 
28.12.2021 р.) і 222 Медицина (рішення про  ліцензування Міністерства 
освіти і науки Наказ №124-л від 04.07.2022 р.). Система внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти в Інституті реалізується відповідно до 
Національної рамки кваліфікації, Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності, Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та рекомендацій 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Стандартів 
вищої освіти та принципів Європейського простору вищої освіти. 

1.4. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти передбачає 
набуття здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, 
визначати та розв’язувати соціально значущі системні проблеми у певній 
галузі діяльності, які є ключовими для забезпечення сталого розвитку та 
вимагають створення нових знань і прогресивних технологій. 

1.5. Основним завданням Інституту в організації освітнього процесу є 
провадження освітньої діяльності на високому якісному рівні шляхом 
органічного поєднання освітньої, наукової та інноваційної складових, що 
забезпечить підготовку висококваліфікованих, конкуренто-спроможних, 



інтегрованих у світовий науково-освітній простір фахівців ступеня доктор 
філософії, які на основі фундаментальних теоретичних знань, практичних 
навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових 
ідей та розв’язання комплексних проблем, здатні до виконання 
оригінальних наукових досліджень, результати яких мають наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення. 

1.6. Основні терміни Положення та їх тлумачення відповідно до 
нормативних документів, що діють в Україні: 

Освітньо-наукова програма (далі ОНП) – єдиний комплекс 
освітніх (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 
контрольних заходів тощо) і наукових (наукова робота, публікації тощо) 
компонентів, спрямованих на досягнення передбачених такою програмою 
результатів навчання, що дає право на отримання освітньо-наукової 
кваліфікації. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми 
підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. 

Гарант ОНП – фахівець, якій працює за основним місцем роботи в 
Інституті на посаді науково-педагогічного або наукового працівника; має 
стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років для  
третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти; не є гарантом іншої 
ОНП.  

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 
(далі − ЄКТС) − система трансферу і накопичення кредитів, що 
використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою 
надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і 
сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 

Кредит ЄКТС − одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 
визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту 
ЄКТС становить 30 годин. Кредити присвоюються здобувачам після 
завершення необхідної навчальної діяльності та досягнення відповідних 
результатів навчання, що підтверджується належним оцінюванням. 

Освітня кваліфікація − це визнана закладом освіти чи іншим 
уповноваженим суб'єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним 
документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та 
здобутих особою результатів навчання (компетентностей). Кваліфікації за 
обсягом класифікуються на повні та часткові. Кваліфікація вважається 
повною в разі здобуття особою повного переліку компетентностей 
відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені 
відповідним стандартом. 

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 
погляди, цінності, інші особисті якості, які набуті в процесі навчання, 
виховання та розвитку, що можна ідентифікувати, спланувати, оцінити та 
виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої 



програми або окремих освітніх компонентів. Результати навчання та 
компетентності, необхідні для присудження освітніх та/або присвоєння 
професійних кваліфікацій, можуть досягатися та здобуватися у системі 
формальної, неформальної чи інформальної освіти. 

Формальна освіта − це освіта, яка здобувається за освітніми 
програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, 
галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення 
здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання 
відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються 
державою. 

Неформальна освіта − це освіта, яка здобувається, як правило, за 
освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою 
освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися 
присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх 
кваліфікацій. 

Інформальна освіта (самоосвіта) − це освіта, яка передбачає 
самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під 
час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або 
іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.  

Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти – це спосіб 
організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню 
участь в освітньому процесі. 

Заочна форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання 
здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час 
короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у 
проміжку між ними. 

Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований 
процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої 
взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у 
спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 
Мережева форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання 

здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою 
відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що 
взаємодіють між собою на договірних засадах. 

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб 
організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю 
засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та 
присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до 
законодавства. 

Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що 
передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів 
освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в 



установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на 
основі договору. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на 
принципі забезпечення рівного доступу до якісного навчання шляхом 
організації діяльності на основі застосування особистісно-орієнтованих 
методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей. 
Визначення оптимальних шляхів і засобів впровадження інклюзивного 
навчання базується на основі відповідного нормативно-правового, 
навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення. 

Перезарахування результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті – це процес визнання в системі формальної освіти 
знань, умінь та інших компетентностей, набутих у неформальній чи 
інформальній освіті. 

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та 
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності 
з метою забезпечення довіри до результаті навчання та/або наукових  
досягнень. 

Навчальний план – невід’ємна складова ОНП, який визначає 
перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну 
послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг 
навчальних занять, графік навчального процесу, форми підсумкового 
контролю, що забезпечують досягнення програмних результатів навчання  
здобувачем вищої освіти.  

Іспит – це форма контролю засвоєння здобувачем теоретичного та 
практичного матеріалу (результатів навчання) з окремої навчальної 
дисципліни за навчальний рік. До іспиту виносяться теоретичні питання, 
типові та комплексні завдання, що потребують творчого підходу та вміння 
синтезувати отримані знання й застосувати їх для вирішення практичних 
завдань, за матеріалом, що передбачений робочою програмою навчальної 
дисципліни. Здобувачі складають іспити у терміни, визначені розкладом 
підсумкового контролю, але не пізніше терміну завершення  навчального 
року. 

Залік (диференційований залік) – це форма підсумкового 
контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння здобувачем навчального 
матеріалу з певної дисципліни сумарно за всіма видами робіт, 
передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. В ІПКіК НАН 
України для здобувачів, як правило, встановлюють форму 
диференційованого заліку. 

 

 



2. Основні регламентні положення 

2.1. Зарахування на навчання в аспірантурі Інституту здійснюється на 
основі здобутого освітнього ступеня магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за результатами конкурсного відбору. 
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) 
ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути 
призначені додаткові вступні випробування. 

2.2. Навчальний час визначається кількістю облікових одиниць, 
відведених для реалізації освітньо-наукової програми. Обліковими 
одиницями навчального часу є академічна година, кредит ЄКТС. Один 
кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам навантаження аспіранта. 

2.3. Навчальний план підготовки докторів філософії визначає 
календарні терміни навчального процесу та підсумкового контролю.  

2.4. Канікули встановлюються, як правило, один раз на рік з 
можливістю корекції термінів надання. Мінімальна сумарна тривалість 
канікул упродовж навчального року становить 8 тижнів. 

2.5. Навчання здобувачів на третьому освітньо-науковому рівні в 
Інституті передбачає можливість 

- формування аспірантом індивідуальної освітньої траєкторії шляхом 

вільного вибору теми наукового дослідження;  
- індивідуального консультування і методичної підтримки з боку 

наукового керівника;  
- вільного доступу до всіх видів відкритої наукової інформації;  
- обрання дисциплін з блоку вибіркових;  
- навчання за індивідуальним планом з можливістю зміни форми 

навчального процесу;  
- реалізації права на академічну мобільність,  
- навчання у неформальній чи інформальній освіті;  

-  участі в грантових програмах підтримки наукових досліджень; 
- отримання права на академічну відпустку;  
- дострокового виконання навчального плану;  
- використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для 

набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей 

(за умови володіння здобувачем іноземною мовою на рівні, що 

підтверджується сертифікатом не нижче С1). 
 

3. Зміст освіти та нормативна база організації освітнього 
процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні 

3.1. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу охоплює: 
- освітньо-наукові програми спеціальностей; 
- навчальні плани спеціальностей; 



- календарно-тематичні плани навчальних дисциплін; 
- робочі програми навчальних дисциплін; 

- силабуси навчальних дисциплін; 
- навчально-методична література. 

3.2. Освітньо-наукова програма визначає вимоги до рівня освіти осіб, 
які можуть розпочати навчання, перелік навчальних дисциплін і логічну 
послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
виконання цієї освітньо-наукової програми, а також очікувані результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої 
освіти ступеня доктора філософії в межах певної спеціальності. 

3.3. Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів ступеня 
доктора філософії має включати не менше чотирьох складових, що 
передбачають набуття компетентностей: 

- здобуття глибинних знань із спеціальності, за якою аспірант 
проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, 
розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та 
сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, 
оволодіння термінологією з обраного наукового напрямку; 
- оволодіння загальнонауковими (філософськими) 
компетентностями, спрямованими на формування системного 
наукового світогляду, професійної етики та загального культурного 
кругозору; 
- здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення 
та обговорення результатів своєї наукової роботи англійською 
мовою в усній та письмовій формі, також повного розуміння 
англомовних текстів зі спеціальності. 
- набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та 
письмової презентації результатів власного наукового дослідження, 
застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 
діяльності, організації та проведення навчальних занять, 
управління науковими проектами та/або складення пропозицій 
щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 
інтелектуальної власності;  

 3.4.Освітня складова ОНП формується з обов’язкової та вибіркової 
частин. Обов’язкова частина освітньої складової ОНП містить перелік 
обов’язкових навчальних дисциплін. Вибіркова частина містить науково 
та професійно орієнтовані дисципліни для певної спеціальності, перелік 
яких визначають особливості спеціальності, наукових шкіл, потреби ринку 
праці у фахівцях певної спеціальності, вимоги працедавців тощо, та 
дисципліни за вибором здобувачів, які обираються з урахуванням 
напрямку дисертаційного дослідження здобувача, його індивідуальних 
професійних та наукових потреб. Обсяг освітньої складової ОНП 
підготовки доктора філософії в ІПКіК НАН України становить 42 кредити 



ЄКТС. 

3.5. Безпосереднє керівництво якістю впровадження ОНП здійснюють 
гарант освітньої програми та голова Центру забезпечення якості освітньо-

наукової діяльності. Гарант освітньої програми координує розробку 
робочих програм навчальних дисциплін та силабусів, забезпечує якість та 
відповідність ОНП певному рівню Національної рамки кваліфікації вищої 
освіти, відповідає за реалізацію ОНП на всіх її етапах. Центр забезпечення 
якості освітньо-наукової діяльності здійснює контроль професійного рівня 
науково-педагогічних працівників, які задіяні в реалізації ОНП, забезпечує 
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 
працівників Інституту, опитування зовнішніх стейкхолдерів та 
випускників. 

3.6. Засвоєння здобувачами навчальних дисциплін може відбуватися 
на базі ІПКіК НАН України, а також в межах реалізації права на 
академічну мобільність – на базі інших вищих навчальних закладів 
(наукових установ). 

3.7. Навчальний план регламентує навчання на третьому (освітньо-

науковому) рівні за певною спеціальністю, який затверджує директор 
Інституту. Навчальний план розробляється на підставі освітньо-наукової 
програми робочою групою, яка утворена в Інституті, з урахуванням 
відповідної спеціальності (надалі – робоча група). Навчальний план 
визначає перелік та обсяг обов’язкових і вибіркових навчальних 
дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення 
навчальних занять та їхній обсяг, графік навчального процесу, форми 
проведення підсумкового контролю. На кожен навчальний рік робоча 
група розробляє робочий навчальний план спеціальності, що конкретизує 
перелік навчальних дисциплін та інших освітніх компонентів з 
урахуванням обраних здобувачами вибіркових дисциплін, а також види 
навчальних занять, їхній обсяг, форми підсумкового контролю тощо. 
Навчальний план затверджує директор або заступник директора з наукової 
роботи. 

3.6. Індивідуальний навчальний план здобувача – це документ, за 
яким навчається здобувач упродовж усього терміну навчання. Формування 
індивідуального навчального плану за певною спеціальністю передбачає 
можливість індивідуального вибору навчальних дисциплін у межах, 
передбачених відповідною освітньо-науковою програмою та навчальним 
планом (в обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості 
кредитів ЄКТС). При цьому здобувачі мають право вибирати навчальні 
дисципліни, які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження. 
Індивідуальний навчальний план здобувача погоджується з науковим 
керівником у відповідності до теми дисертаційного дослідження, 
затвердженого вченою радою Інституту. 



4. Форми навчання в аспірантурі 

4.1. Навчання в аспірантурі ІПКіК НАН України здійснюється за 
очною (денна та вечірня) та заочною формами. Денна очна форма – за 
рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням), заочна 
форма –  за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах 
контракту), зокрема за кошти грантів, які отримав ІПКіК НАН України на 
проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 

4.2. Усі здобувачі незалежно від форми навчання зобов’язані 
відвідувати аудиторні заняття та проходити всі форми поточного та 
підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом 
та навчальним планом спеціальності. 

4.3. Формою організації освітнього процесу для здобувачів є 
навчальні заняття: аудиторні (лекції, практичні та семінарські заняття), 
виконання індивідуальних завдань, самостійна робота аспірантів 
(позааудиторна) та контрольні заходи. 

4.4.Самостійна (позааудиторна) робота здобувача є одним із способів 
активного, цілеспрямованого набуття нових знань та  умінь. Вона  є  
основою його підготовки як фахівця, забезпечує набуття прийомів 
пізнавальної  діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати 
наукові та практичні завдання. Самостійна (позааудиторна) робота 
здобувача є однією з форм організації навчального процесу, це є 
самостійна навчальна та творча робота, яка виконуються у вільний від 
обов’язкових навчальних занять час за завданням і під методичним 
керівництвом викладача дисципліни або наукового керівника, але без його 
безпосередньої участі. Обсяг самостійної роботи здобувача з кожної 
навчальної дисципліни регламентує навчальний план і повинен становити, 
як правило, не більш ніж 2/3 загального обсягу навчального часу 
здобувача, відведеного для вивчення навчальної дисципліни, а її зміст 
визначається робочою програмою навчальної дисципліни, методичними 
матеріалами, завданнями та рекомендаціями викладача. Основні види 
самостійної роботи здобувача: 

– опрацювання навчального матеріалу (за конспектом лекцій, 
навчально-методичною та науковою літературою), пошук 
інформації в бібліотеках, мережі Інтернет, використання баз 
даних інформаційно-пошукових та довідникових систем; 

– підготовка до виконання лабораторних, практичних занять, 
опрацювання інструкцій і методичних рекомендацій, оформлення 
звітів; 

– підготовка доповідей, рефератів, звітів; 
– виконання індивідуальних (розрахункових та розрахунково-

графічних, навчально-дослідних тощо) завдань; 



– самооцінювання знань і умінь із навчальних дисциплін; 
– науково-дослідницька робота здобувачів (у тому числі під час 

виконання наукових робіт, написання кваліфікаційної роботи, 
статей, тез доповідей на конференціях тощо); 

– інші види самостійної роботи, спеціальні для конкретної 
навчальної дисципліни, напряму чи спеціальності (наприклад, 
переклад та опрацювання іншомовних наукових видань). 

4.5. Самостійну роботу здобувач може виконувати у бібліотеці, 
навчальних кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних класах тощо. 
Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 
отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 
матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою 
навчальної дисципліни для засвоєння здобувачем у процесі самостійної 
роботи, виноситься на поточний і підсумковий контроль поряд з 
навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних занять. 

4.6. Координацію планування, організації та контролю самостійної 
роботи здобувачів в Інституті забезпечує відповідальна особа за роботу з 
аспірантами та гаранти освітньо-наукових програм. Планування, 
організацію та контроль самостійної роботи аспірантів забезпечують 
викладачі відповідних дисциплін, завідувачі відділів та наукові керівники 
аспірантів. 

5. Порядок обрання здобувачами вибіркових дисциплін 

5.1. Навчальні дисципліни за вибором аспіранта або вибіркові 
навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться Інститутом для 
формування, поглиблення та вдосконалення загальних та/або фахових 

компетентностей і здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю з 
метою організації індивідуальної освітньої траєкторії навчання аспірантів 
та більш повного задоволення освітніх і професійних потреб, що 
визначають характер майбутньої діяльності та сприяють академічній 
мобільності аспірантів. 

5.2. Обсяг вибіркових дисциплін Інституту становить не менше 25% 

від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених ОНП. Обсяг кожної 
вибіркової дисципліни становить не менше 1 кредиту ЄКТС. Формою 
підсумкового контролю вибіркових дисциплін є залік. 

5.3. Вибір навчальних дисциплін аспіранти здійснюють у межах, 
передбачених відповідною ОНП. Перелік вибіркових дисциплін 
відображається на офіційному веб-сайті Інституту.  

5.4. Обрання вибіркової дисципліни здійснюється аспірантом 
самостійно. Для реалізації свідомого та вільного вибору дисципліни 
аспірант має можливість ознайомитися із силабусами дисциплін та іншою 
відповідною інформацією, яка представлена на веб-сайті Інституту. 



Аспірант має право звернутися до гаранта програми або до членів групи 
забезпечення (викладачів) за більш детальною інформацією про вибіркову 
дисципліну. Аспірант повідомляє про обрання дисциплін шляхом подачі 
письмової заяви на ім’я директора Інституту. 

5.5. Впродовж 45 днів від зарахування на відповідну ОНП здобувач 
повідомляє про обрання вибіркових дисциплін шляхом подачі письмової 
заяви особі, відповідальній за аспірантуру. На підставі поданих заяв гарант 
програми подає службову записку на ім’я директора Інституту з переліком 
обраних дисциплін. За мотивованим зверненням та погодженням з 
науковим керівником аспірант може впродовж першого року навчання 
змінити свій індивідуальний навчальний план в частині вибіркових 
дисциплін. 

5.6. Аспірант, який не визначився з переліком вибіркових дисциплін 
та не подав заяву у визначений термін, буде записаний на вивчення тих 
дисциплін, які гарант програми вважає необхідним. 

5.7. Після остаточного формування і погодження переліку 
вибіркових дисциплін, інформація про вибіркові дисципліни вноситься до 
індивідуального плану аспіранта.   

5.8. Здобувач може долучитися до вивчення додаткових дисциплін 
поза нормативним об’ємом (25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, 
передбачених для ОНП) із списку вибіркових, які представлені у 
відповідної ОНП та інших ОНП Інституту. Це відбувається у разі, якщо 
ця/ці дисципліна(ни) є у плані підготовки здобувачів на поточний 
навчальний рік. Для цього аспірант подає письмову заяву на ім’я 
директора Інституту. У цьому випадку результат вивчення додаткових 
вибіркових дисциплін зараховується, як елемент неформальної освіти. 

 

6. Організація навчання здобувача за індивідуальним графіком 

 

6.1.Індивідуальний графік навчання здобувача – це документ, який 
встановлює часові особливості реалізації індивідуального навчального 
плану аспіранта загалом або його частини впродовж певного навчального 
року. 

6.2. Індивідуальний графік навчання здобувача встановлюється тільки 
для аспірантів очної форми навчання.  

6.3. Здобувач, переведений на індивідуальний графік навчання, має 
право самостійно вивчати навчальні дисципліни, але зобов’язаний до 
термінів проведення заходів підсумкового контролю  виконати всі види 
робіт, що передбачені індивідуальним навчальним планом. 

6.4. На навчання за індивідуальним графіком мають право здобувачі 
вищої освіти очної (денної, вечірньої) форми здобуття вищої освіти, які не 
мають академічної та фінансової заборгованості на дату подачі заяви. 

6.5. Індивідуальний графік навчання встановлюється в Інституті за 



наявності підтверджуючих документів для наступних категорій здобувачів 
вищої освіти: 

- особи, які поєднують навчання з роботою за фахом, що 
підтверджено довідкою з місця роботи; 

- особи, які поєднують навчання з роботою не за фахом у разі тяжкого 
фінансового становища, що підтверджено довідкою з місця роботи та 
іншими відповідними документами; 

- особи з особливими освітніми потребами, тобто такі, які не можуть 
щоденно відвідувати навчальні заняття за станом здоров’я або 
соціальними умовами, що підтверджено відповідними документами; 

- вагітні жінки чи матері дітей віком до 3-х років;  
- особи, в яких є близький родич (дружина, батьки, дитина, брат, 

сестра), що потребує постійного догляду (за наявності довідки лікувально-

консультативної комісії), у разі відсутності іншого піклувальника;  
- особи, які беруть участь у науково-дослідній роботі за межами 

Інституту, що підтверджується документами, про участь таких осіб у 
науково-дослідній роботі та потребу перебування на території іншої 
установи, організації; 

- особи, які навчаються за дуальною формою здобуття вищої освіти, 
що підтверджується наказом про переведення або зарахування на здобуття 
вищої освіти за дуальною формою; 

- особи, які беруть участь у програмах міжнародної академічної 
мобільності, що підтверджено академічною довідкою або запрошенням 
організації чи установи, яка приймає здобувача; 

- особи, які навчаються в Інституті на двох спеціальностях (освітніх 
програмах) або в іншому закладі вищої освіти на очній (денній, вечірній) 
формі навчання, що підтверджено довідкою про навчання; 

- особи, які не можуть щоденно відвідувати навчальні заняття з інших 
поважних причин, що визнано рішенням вченої ради Інституту та 
підтверджено витягом з протоколу засідання вченої ради. 

6.6. Здобувач, який має підтверджені підстави і виявив бажання 
навчатися за індивідуальним графіком, подає заяву директору Інституту 
або заступнику  директора з наукової роботи. 

6.7. Заява щодо надання графіка індивідуального навчання подається 
не пізніше 2 тижнів від початку семестру. 

6.8. У разі отримання дозволу директора або заступника  директора з 
наукової роботи здобувач формує індивідуальний графік навчання, який 
подається на розгляд та ухвалення на засіданні освітньо-наукової секції. 

6.9. Здобувач несе відповідальність за виконання індивідуального 
графіка. 

 

 



7. Контроль результатів навчання аспірантів 

7.1.Оцінювання результатів навчання здобувачів є складовою 
навчального процесу. Його проводять з метою встановлення відповідності 
набутих аспірантами компетентностей вимогам нормативних документів 
вищої освіти. 

7.2. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів за кількісними 
критеріями здійснюється за 100-бальною шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, 
F), диференційованою шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) 
та недиференційованою шкалою (зараховано, не зараховано). 

 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

літерна 

Значення оцінки 

ЄКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 

Оцінка Залік 

90-100 A Відмінно Відмінно 

За
ра

хо
ва

но
 

82-89 B Дуже добре Добре 
74-81 C Добре 

64-73 D Задовільно Задовільно 
60-63 E Достатньо 

35-59 FX Незадовільно  
(з можливістю повторного 

складання семестрового 
контролю) Незадовільно 

Н
е 

за
ра

хо
ва

но
 

0-34 F Незадовільно  
(з обов’язковим повторним 

вивченням залікового 
кредиту) 

 

7.3. Форми контролю успішності аспірантів Інституту передбачають 
поточний та підсумковий контроль. 

7.4. Поточний контроль реалізується протягом навчання на 

дисципліні. Він проводиться у формі тестів, усних та письмових 
відповідей на запитання, роботи на практичних заняттях, виступів на 
семінарах тощо. Оцінка з дисципліни визначається з урахуванням 
поточної навчальної діяльності аспіранта із відповідних тем. Результати 
поточного оцінювання аспірантів відображаються у журналі відповідної 
навчальної дисципліни. 

7.5. Підсумковий контроль проводять у формах іспиту або заліку з 
конкретної навчальної дисципліни за накопичувальною системою в 
терміни, встановлені графіком освітнього процесу. Форма підсумкового 
контролю визначається навчальним планом та відображається у робочій 
програмі навчальної дисципліни. 

7.6. Для навчальної дисципліни, з якої навчальним планом 
передбачено іспит, підсумкова оцінка складається з оцінки поточного 



контролю результатів навчання упродовж року та оцінки, отриманої  під 
час іспиту. 

7.9. Для навчальної дисципліни, з якої передбачено залік, підсумкова 
оцінка визначається на основі оцінок поточної діяльності аспіранта із всіх 
тем. Максимальна поточна кількість балів, яку аспірант може набрати при 
вивченні дисципліни, становить 60 балів, та за результатами підсумкового 
модульного контролю – 40 балів, разом – 100 балів.  

7.10. Здобувачі, які не з’явились на іспити без поважних причин, 
вважаються неатестованими. 

7.11. Здобувач вважається таким, що склав підсумковий контрольний 
захід, якщо він з’явився на нього, отримав та виконав завдання або 
виконав контрольні завдання достроково, за індивідуальним планом. 

7.12. Здобувач, який захворів на час підсумкового контролю, 
зобов’язаний повідомити про свою хворобу не пізніше наступного дня 
після контрольного заходу та після одужання надати медичну довідку. 
Здобувач, який не з’явився на контрольний захід без поважної причини, 
вважається не атестованим. 

7.13. Під час виконання завдань іспиту здобувач має право звернутися 
до викладача за роз’ясненням змісту завдання. Забороняється 
користуватися мобільними телефонами, планшетами тощо, обмінюватися 
інформацією у будь-якій формі або використовувати інші матеріали та 
засоби, крім дозволених викладачем. Викладачі повинні контролювати 
дотримання здобувачами встановленого порядку здійснення заходу 
підсумкового контролю. У разі його порушення аспірантом, викладач 
може відсторонити здобувача від виконання завдання, повідомивши про 
це комісію. 

7.14. В рамках підсумкового контролю, перед складанням 
контрольного заходу з навчальної дисципліни, викладач проводить для 
здобувачів консультацію. 

7.15. Іспит проводиться в межах одного робочого дня, якщо інше не 
передбачено робочою програмою дисципліни. Результати оцінювання 
виконаних здобувачем робіт викладач доводить до відома здобувачів. 

7.16. Здобувач, який не погоджується з оцінкою, отриманою при 
проходженні підсумкового контролю, має право звернутися з письмовою 
апеляцією до директора Інституту щодо оскарження результатів 
підсумкового контролю. Заява може бути подана не пізніше наступного 
робочого дня після проведення заходу підсумкового контролю.  

7.17. Відповідно наказу директора Інституту створюється апеляційна 
комісія, яка розглядає апеляційну заяву. 

7.18. Апеляційна комісія виносить рішення «попереднє оцінювання 
знань здобувача на іспиті/заліку відповідає/не відповідає рівню якості 
знань здобувача з даної навчальної дисципліни та заслуговує іншої оцінки 
(вказується нова оцінка)», про що складається відповідний протокол. 



Результат апеляції оголошується здобувачеві на засіданні комісії.   
7.19. Рішення апеляційної комісії є остаточними та оскарженню не 

підлягають. 
8. Ліквідація академічних заборгованостей 

8.1. Академічна заборгованість виникає у разі невиконання 
здобувачем індивідуального навчального плану, що полягає у 
незарахуванні вивчення дисципліни (освітнього компоненту) і відповідної 
кількості кредитів ЄКТС внаслідок одержання негативного результату 
складання семестрового/підсумкового контролю.  

8.2. Здобувач, який не виконав та/або не відпрацював практичне 
заняття (лабораторне, семінарське та інші види занять), не допускається до 
складання підсумкового модульного контролю (далі – ПМК) і вважається 
таким, що має академічну заборгованість.  

8.3. Здобувачам, які пропустили ряд занять і не опанували вчасно 
відповідну навчальну дисципліну в повному обсязі, дозволяється 
відпрацювати пропущені заняття. 

8.4. Здобувач отримує допуск до складання ПМК лише у разі 
відпрацювання усіх пропущених занять та виконання ним усіх видів робіт, 
які передбачені навчальним планом та робочою програмою навчальної 
дисципліни. 

8.5. Для ліквідації академічної заборгованості здобувач має право на 
складання відповідного заліку/іспиту в установленому порядку. 

8.6. Перескладання незадовільної підсумкової оцінки з дисципліни 
дозволяється не більш ніж два рази. Перший раз здобувач перескладає 
залік/іспит в установленому порядку. Перескладання незадовільної оцінки 
з дисципліни в перший раз може бути оскаржене здобувачем вищої освіти 
шляхом апеляції результатів. 

8.7. Друге перескладання дисципліни проводиться комісією з 
ліквідації академічних заборгованостей. Склад комісії затверджується 
наказом директора Інституту або заступника директора з наукової роботи. 
Рішення комісії щодо перескладання незадовільної оцінки з дисципліни в 
другий раз є остаточним та апеляції не підлягає. 

8.8. Здобувач, який не ліквідував академічну заборгованість після 
другого перескладання (отримав незадовільний бал або не з’явився на 
перескладання)  має право вивчити цю дисципліну повторно. Вразі 
відмови вивчення дисципліни повторно, здобувач вищої освіти повинен 
бути відрахований як такий, що не виконав індивідуальний навчальний 
план.  

8.9. Здобувачі, які з поважних документально підтверджених причин 
(перебування за кордоном на стажуванні, хвороба тощо) мають академічну 
заборгованість можуть написати заяву на ім’я директора Інституту, на 
підставі якої їм буде надано право вивчити та скласти поточний та 



підсумковий контроль з дисципліни. У цьому випадку здобувачу може 
бути встановлений індивідуальний графік ліквідації академічної 
заборгованості. 

 

9. Відрахування та поновлення, переривання навчання та 
переведення аспірантів 

9.1.Порядок відрахування та поновлення аспірантів, переведення, 
надання здобувачам академічної відпустки, а також зміни джерела 
фінансування та форми навчання регламентується відповідними 
нормативними документами у сфері освіти. 

9.2. Підставами для відрахування здобувача є: 
- завершення навчання за відповідною ОНП; 
- власне бажання; 
- переведення до іншого закладу вищої освіти/наукової установи; 
- невиконання індивідуального навчального плану або 

індивідуального плану наукової роботи у повному обсязі; 
- порушення умов договору (контракту), укладеного між Інститутом 

та здобувачем або фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну 
освітню послугу; 

- порушення академічної доброчесності; 
- інші випадки, передбачені чинним законодавством.  
9.3. Факт невиконання здобувачем індивідуального навчального 

плану встановлюється за результатами підсумкового контролю та/або при 
наявності відповідної заяви наукового керівника; 

9.4. Відрахування у зв’язку із отриманням незадовільної оцінки під 
час підсумкових контрольних заходів можливе лише за умов, якщо 
здобувачеві було надано можливість покращення результатів оцінювання і 
здобувач у встановлений строк не скористався такою можливістю або за 
результатами повторного оцінювання отримав незадовільну оцінку;  

9.5. Рішення про відрахування здобувача за невиконання навчального 
плану, індивідуального плану наукової роботи, порушення умов договору 
та з інших обґрунтованих причин приймається вченою радою Інституту.  

9.6. Відрахованому здобувачу вищої освіти ступеня доктора 
філософії, який не завершив навчання за ОНП, видається академічна 
довідка. До академічної довідки не вноситься інформація про освітні 
компоненти, з яких здобувач отримав незадовільні оцінки. Здобувачам, які 
відраховані з першого року навчання та не складали екзамени та заліки, 
видають академічну довідку із записом, що здобувач заліків та екзаменів 
не складав. 

9.7. Поновлення до складу здобувачів здійснюється в межах 
ліцензованого обсягу закладу освіти. Поновленими до проходження 
навчання в аспірантиурі можуть бути особи, відраховані до завершення 



навчання за ОНП. Поновлення здійснюється на ОНП Інституту тієї ж 
спеціальності, на такий самий або нижчий рік навчання.  

9.8. Поновлення здійснюється незалежно від причини відрахування, 
тривалості перерви в навчанні, форми здобуття освіти, спеціальності та 
галузі знань, типу програми, джерел фінансування, форми власності з 
урахуванням здатності претендента успішно виконувати освітню 
програму. 

9.9. Рішення щодо поновлення здобувача на навчання ухвалюється 
вченою радою Інституту. Поновлення осіб до складу аспірантів 
здійснюється наказом директора Інституту. 

9.10. Здобувач має право на перерву в навчанні у зв’язку з 
обставинами, які унеможливлюють виконання ОНП.  

9.11. Здобувачам ступеня доктора філософії, які навчаються в 
Інституті, академічні відпустки надаються з таких підстав: 

- академічна відпустка за станом здоров’я; 
- академічна відпустка у зв’язку з участю в програмах академічної 

мобільності; 
- академічна відпустка у зв’язку з військовою службою; 
- академічна відпустка у зв’язку з довгостроковим службовим 

відрядженням здобувача, який поєднує навчання з роботою;  
- академічна відпустка на строк, що залишився до завершення 

нормативного строку підготовки в аспірантурі у разі успішного 
дострокового проходження здобувачем процесу захисту дисертації та 
отримання диплому доктора філософії; 

- академічна  відпустка за сімейними та іншими особистими 
обставинами; 

- відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду 
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина 
хворіє та потребує домашнього догляду, до досягнення дитиною 
шестирічного віку. 

9.12. Надання академічної відпустки оформлюється наказом 
директора Інституту із зазначенням підстави для надання академічної 
відпустки та її термінів. 

9.13. Здобувачі ступеня доктора філософії можуть бути переведені 
з  

- одного закладу освіти/наукової установи України до іншого закладу 
освіти/наукової установи України;  

- однієї спеціальності (спеціалізації, ОНП) на іншу; 
- однієї форми навчання на іншу; 
- одного джерела фінансування на інше. 

9.14. Переведення здійснюється на ОНП того самого рівня, а також 
на такий самий або нижчий рік навчання. Переведення здійснюється за 
умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. Переведення та 



поновлення на перший курс здобуття третього освітньо-наукового рівня 
вищої освіти не проводиться. Переведення здобувачів вищої освіти, які 
навчаються за очною формою здобуття освіти, здійснюється, як правило, 
під час канікул. 

9.15. Переведення здобувача вищої освіти з іншого закладу вищої 
освіти/наукової установи здійснюється за згодою директора Інституту та 
керівника того закладу вищої освіти/наукової установи, звідки 
переводиться аспірант. 

9.16. Здобувач вищої освіти з іншого закладу подає на ім’я керівника 
закладу вищої освіти/наукової установи, в якому він навчається, заяву про 
переведення та, одержавши його письмову згоду, засвідчену гербовою 
печаткою, звертається з цією заявою до директора Інституту і додає копію 
документа, що містить інформацію про здобуті результати навчання. 

9.17. Здобувач, який бажає перевестись до іншого закладу 
освіти/наукової установи, подає на ім’я директора Інституту заяву про 
переведення та, одержавши його письмову згоду, звертається з цією 
заявою до керівника того закладу освіти/наукової установи, до якого він 
бажає перевестись, і додає копію документа, що містить інформацію про 
здобуті результати навчання.  

9.18. Керівник Інституту після одержання особової справи видає 
наказ про зарахування здобувача, після чого відповідна інформація про 
здобувача вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань 
освіти. 

9.19. Здобувачі, які навчаються за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб, можуть бути переведені за згодою особи, яка замовляє платну 
освітню послугу. 

9.20. Умовою переведення можуть бути попередня ліквідація 
академічної різниці (не більше 30 кредитів ЄКТС), включення до 
індивідуального навчального плану здобувача певних обов’язкових 
дисциплін та/або певного обсягу вибіркових дисциплін ОНП, 
проходження певних форм та/або етапів атестації здобувачів третього 
рівня вищої освіти. 

9.21. При переведенні здобувачів на іншу спеціальність у Інституті 
обов’язковим є виконання вимог до вступників (вступних випробувань), 
визначеними відповідною цій ОНП конкурсною пропозицією в рік набору 
на неї або в один із наступних років не пізніше подання особою заяви про 
переведення.  

9.22. У разі відмови в акредитації ОНП, яка раніше не отримувала 
акредитацію, або у разі закінчення дії сертифікату (рішення) про 
акредитацію ОНП та неотримання нового рішення про акредитацію ОНП, 
здобувачі мають право на переведення до іншого закладу освіти/наукової 
установи, в якому відповідна ОНП акредитована, для завершення 
навчання. 



 

10. Визнання результатів неформальної та інформальної освіти в 
Інституті 

10.1. До участі у програмах неформальної та інформальної освіти 
допускаються здобувачі освітнього ступеня доктора філософії Інституту. 
Здобувачі вищої освіти долучаються до неформальної та інформальної 
освіти виключно за власним бажанням. Учасники освітнього процесу з 
урахуванням результатів самооцінки та/або вхідного тестування 
компетентностей та професійних потреб самостійно обирають форми, 
види, напрями, суб'єктів надання освітніх послуг з підвищення 
кваліфікації. 

10.2. Неформальна та інформальна освіта учасників освітнього 
процесу може здійснюватись на підставі угод про співробітництво в галузі 
освіти, програм та проектів, особистої ініціативи учасників освітнього 
процесу та інших механізмів. До участі в організації неформальної та 
інформальної освіти Інститут може широко залучати представників 
роботодавців, професійних тренерів, викладачів інших закладів вищої 
освіти, лекторів, стейкхолдерів. 

10.3. Типи професійних кваліфікацій, отримуваних за межами 
формальної освіти: навчання із сертифікацією (за міжнародними 
стандартами оцінювання) знань іноземних мов (IELTS, TOEFL, 
PEARSON, TestDaF, DELF, DALF та інші); коротко- та середньострокові 
курси, направлені на підвищення кваліфікації через формальну і/або 
неформальну освіту за різними напрямками із видачею відповідних 
сертифікатів. 

10.4. Інститут використовує визнання результатів навчання у 
неформальній освіті для формування індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувача вищої освіти.  

10.5. Визнання результатів навчання, здобутих у неформальній освіті, 
поширюється на вибіркові компоненти ОНП із запропонованого списку 
освітніх компонент. Визнання результатів неформальній освіті 
відбувається до початку вивчення вибіркової навчальної дисципліни.  

10.6. Аспірант ініціює процес визнання результатів навчання, здобутих 
у неформальній освіті, шляхом написання заяви на ім'я директора 
Інституту з проханням про визнання результатів неформальної освіті із 
зазначенням, на зарахування яких саме результатів навчання він претендує  

(вказуються назва дисципліни, конкретні розділи, теми, види робіт тощо). 

10.7. За наказом директора Інституту створюється Предметна комісія, 

яка приймає рішення щодо відповідності результатів навчання, здобутих у 
неформальній освіті, програмним результатам ОНП з відповідної 
спеціальності та можливості їх зарахування при вивченні конкретної 



навчальної дисципліни у повному обсягу або частково (кількість 
годин/кредитів, види робіт, бали тощо). 

10.8. У результаті роботи Предметної комісії можуть бути прийняті 
такі рішення:  

- визнати набуті компетентності, зарахувати результати навчання, 
здобуті у неформальній освіті у повному обсязі, визначити кількість 
годин/кредитів і оцінити відповідними балами;  

- зарахувати результати навчання, здобуті у неформальній освіті, 
частково (вказуються певні розділи, теми, модулі, види робіт тощо) і 
оцінити їх відповідними балами;  

- відмовити у визнанні результатів навчання, здобутих у 
неформальній освіті, як таких, що не відповідають заявленим у робочій 
програмі відповідної дисципліни програмним результатам. 

10.9. У разі визнання результатів навчання, здобутих у неформальній 
освіті, аспірант звільняється від відвідування занять з відповідної 
навчальної дисципліни повністю або при вивченні зарахованих йому тем 
чи видів роботи. Зараховані кредити і виставлені бали викладач навчальної 
дисципліни враховує при проведенні підсумкового контролю. 

 

11. Організація інклюзивного навчання в Інституті 
 

11.1. Інститут надає освітні послуги здобувачам освіти на рівній 
основі, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця 
проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, 
національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, 
наявності судимості, а також від інших обставин із застосуванням 
особистісно-орієнтованих методів  навчання, рекомендацій 
індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності). 

11.2. Організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими 
освітніми потребами в Інституті передбачає створення інклюзивного 
освітнього середовища; застосування принципів універсального дизайну 
в освітньому процесі; приведення території Інституту, будівель, споруд та 
приміщень у відповідність з вимогами державних будівельних норм, 
стандартів та правил.  

11.3. Наявні будівля та приміщення Інституту, які неможливо 
повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, здійснюється їх 
розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну; 
забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та 
інформаційно-комунікаційними технологіями для організації навчального 
процесу; забезпечення в разі необхідності розумного пристосування; 
застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів 
освіти з особливими освітніми потребами методів і способів спілкування; 



забезпечення доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, 
збільшений шрифт, електронний формат та інші). 
 11.4. З метою організації інклюзивного навчання в Інституті 
створюється група супроводу, яка планує, здійснює та контролює 
організацію та впровадження інклюзивного навчання; співпрацює із 
структурними підрозділами Інституту щодо організації інклюзивного 
навчання та забезпечення навчально-реабілітаційного супроводу 
здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; співпраціює зі 
спеціалістами, які можуть бути залучені для психолого-педагогічного 
супроводу з інших організацій (сурдоперекладачі, психологі тощо); 
організує супровід по території Інституту; розробляє індивідуальний 
навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми потребами, 
проводить моніторинг його виконання, вносить до нього зміни; 
організовує підготовку (підвищення кваліфікації) науково-педагогічних 
працівників Інституту та соціальних працівників, волонтерів для роботи 
із здобувачами освіти з особливими освітніми потребами шляхом 
проведення лекцій, семінарів, тренінгів, засідань за круглим столом тощо; 
консультує та надає методичну допомогу науково-педагогічним 
працівникам Інституту щодо організації освітнього процесу здобувачів 
освіти з особливими освітніми потребами; провадить інформаційно-

просвітницьку діяльність з формування толерантного ставлення до 
здобувачів освіти з особливими освітніми потребами; співпрацює із 
закладами соціального захисту населення, громадськими об’єднаннями з 
метою провадження волонтерської діяльності, спрямованої на підтримку 
здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. 
 

12. Забезпечення якості вищої освіти та інформатизація 
освітнього процесу в Інституті 

 

 12.1. Основними завданнями системи внутрішнього забезпечення 
якості освіти є формування стійкої довіри до присвоєного Інститутом 
ступеня третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за всіма 
освітньо-науковими програмами в Україні та поза її межами; формування 
стійкої довіри до Інституту зі сторони суспільства та роботодавців як 
закладу вищої освіти, що готує високоосвічених та  високопрофесійних 
фахівців, які відповідають кращим міжнародним і вітчизняним вимогам та 
мають високий рівень якості отриманих знань; забезпечення і підвищення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їхньої відповідності 
національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, державним, 
європейським і міжнародним освітнім стандартам; досягнення позитивної 
динаміки якості підготовки здобувачів вищої освіти шляхом забезпечення 
розуміння, врахування та узгодження потреб (цілей, вимог та очікувань) 

усіх стейкхолдерів щодо надання освітніх послуг; формування в Інституті 



культури якості на всіх рівнях як основи конкурентоспроможності 
Інституту та випускників його освітньо-наукових програм; впровадження 
механізму моніторингу та самоаналізу якості освітнього процесу як 
невід’ємного компоненту сталого розвитку Інституту. 
 12.2. Система внутрішнього забезпечення якості в Інституті 
передбачає визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 
освіти; здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-

наукових програм; щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних працівників Інституту та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті, на інформаційних 
стендах тощо; посилення кадрового потенціалу Інституту; забезпечення 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; забезпечення 
наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та 
інформаційної, соціальної, організаційної, консультативної підтримки 
здобувачів ступеня доктора філософії; забезпечення наявності 
інформаційних систем для ефективного управління  освітнім процесом; 
забезпечення публічності інформації про освітньо-наукові програми; 
забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного  
плагіату у наукових працях працівників Інституту і здобувачів вищої 
освіти. 

12.3. Центр забезпечення якості освітньо-наукової діяльності 
Інституту є постійно діючим органом, який розглядає питання якості 
організації освітнього процесу в Інституті, розробляє заходи щодо 

забезпечення якості вищої освіти відповідно до стандартів вищої освіти та 
впровадження освітніх інновацій. Діяльність Центру якості ґрунтується на 
студентоцентрованому підході та здійснюється на принципах фаховості, 
доброчесності, об’єктивності та прозорості, колегіальності та гласності   
обговорення питань, віднесених до його завдань. 

12.4. Голова і склад Центру забезпечення якості освітньо-наукової 
діяльності Інституту затверджується наказом директора. Центр якості є 
складовою системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
Інституту, який здійснює певні процедури (функції) в сфері забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на рівні Інституту за 
відповідними напрямами діяльності. 

12.5. До складу Центру якості входять: 
- Комісія з опитування ІПКіК НАН України; 

- Комісія з перевірки первинної документації наукових досліджень 
здобувачів наукового ступеню доктора філософії і доктора наук; 

- Комісія з питань академічної доброчесності; 
- Комітет з біоетики при ІПКіК НАН України;  
- Конкурсна комісія на зайняття вакантних посад; 
- Постійно діюча комісія по роботі з науковою молоддю при вченій 

раді ІПКіК НАН України; 



- Група з популяризації наукової діяльності.  
12.6. Узагальнення результатів роботи комісій продовж навчального 

року оформлюється головою Центру освіти у проміжному і заключному 
звітах. Проміжні звіти готуються за окремими питаннями за потребою та 
заслуховуються на засіданнях освітньо-наукової секції вченої ради 
Інституту. Заключний звіт готується щорічно (1 раз на рік) і 
затверджується на засіданні вченої ради Інституту. Рішення Центру якості, 
як правило, мають рекомендаційний характер, обов’язковими до 
виконання є ті, що вводяться в дію наказом директора або службовими 
розпорядженнями по Інституту. Матеріли роботи Центру 
оприлюднюються на офіційному сайті Інституту або в інший спосіб. 
 12.7. Для ефективного управління освітнім процесом Інститут 
користується державними інформаційними системами: Єдина державна  
електронна база з питань освіти, NAQA.Svr, бібліотечна інформаційна 
система. 
 12.8. Для ефективного управління освітнім процесом Інститут 
користується власними інформаційними інтернет-платформами: 
офіційним веб-сайтом (https://www.cryo.in.ua), який висвітлює інформацію 
щодо нормативно-правової бази Інституту, забезпечення якості освітнього 
процесу, реалізації освітньо-наукових програм, організації навчального 
процесу, вступної кампанії, моніторингу ринку праці; веб-сайтом журналу 
«Проблем кріобіології і кріомедицини»; корпоративною електронною 
поштою, системою перевірки академічних текстів і текстів наукового 
стилю на  плагіат. В Інституті функціонує єдина інформаційна система, що 
забезпечує основні функції роботи з документами та базами даних в 
електронному вигляді.  
 12.9. Публічність інформації про діяльність Інституту 

забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» та 
інших чинних нормативних актів. Доступ до публічної інформації про 
діяльність Інституту забезпечується  шляхом оприлюднення публічної 
інформації в засобах масової інформації; розміщення публічної інформації 
на офіційному веб-сайті Інституту і соціальних мережах; інформаційних 
засобах державної звітності Prozorro тощо; надання інформації за 
запитами на інформацію. 
 12.10. Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» на сайті 
Інституту розміщується та регулярно оновлюється інформація щодо 
статуту, ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифікатів про 
акредитацію; структури, органів управління та кадрового складу 
Інституту; освітньо-наукових програм, за якими Інститут провадить 
освітню діяльність; матеріально-технічного забезпечення; фінансової 
діяльності Інституту та плати за навчання; документів, якими регулюється 
освітньо-науковий процес Інституту; роботи вченої ради, Ради молодих 
вчених. 



  

13. Конкурсний відбір викладачів 

13.1. Конкурсний відбір науковців проводиться на засадах: 
відкритості, гласності, законності, рівності прав членів конкурсної комісії, 
колегіальності прийняття рішень конкурсною комісією, незалежності, 
об’єктивності й обґрунтованості рішень конкурсної комісії, 
неупередженого ставлення до кандидатів на посади викладачів. 

13.2. Викладацькою діяльністю в Інституті можуть займатись особи, 
які мають науковий ступінь та досвід професійної діяльності за 
відповідним фахом не менше п’яти років. 

13.3. Проведення конкурсу оголошується наказом директора 
Інституту за поданням гарантів освітньо-наукових програм підготовки 
здобувачів. 

13.4. Відбір науковців проводиться конкурсною комісією Інституту.  
13.5. Оголошення про конкурс, терміни й умови його проведення 

публікуються на офіційному веб-сайті Інституту. 
13.6. Конкурсна комісія здійснює перевірку поданих документів на 

відповідність вимогам Закону України «Про вищу освіту» та Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. (зі 
змінами), а також умовам оголошеного конкурсу. 

13.7. Конкурсна комісія встановлює відповідність компетентностей 

претендента навчальній дисципліні, що визначається 

 досвідом наукової, педагогічної та/або професійної роботи у 
відповідній галузі; 

 участю у виконанні науково-дослідної роботи за відповідною 
тематикою; 

 тематичним напрямом публікацій (статті, патенти, монографії та 
ін.); 

 навчанням за програмою підвищення педагогічної кваліфікації; 
 проходженням тематичних курсів за профілем дисципліни, що 

викладається; 

 академічною мобільністю за профілем дисципліни, що викладається; 

 іншими видами підвищення кваліфікації (самоосвіта, семінари, 
практикуми, тренінги, вебінари, майстер-класи відповідного методичного, 
професійного та наукового спрямування) та ін. 

13.8. Конкурсна комісія у місячний термін після закінчення строку 
подання заяв розглядає подані претендентами документи та проводить 
таємне голосування, результати якого виносяться на затвердження вченою 
радою Інституту. 

 

 



14. Реалізація принципів академічної доброчесності в освітньому 
процесі Інституту 

14.1. Інститут прагне створити середовище, яке сприяє навчанню і 
роботі, стремлінню до істини, обміну знаннями, впровадженню інновацій, 
інтелектуальному розвитку аспірантів, підтриманню особливої культури 
взаємовідносин у колективі. Кожен член інститутської академічної 
спільноти – здобувач вищої освіти ступня доктора філософії, науковець, 
науково-педагогічний працівник, дослідник, керівник – відповідальний за 
дотримання принципів академічної доброчесності в освітній, викладацькій 
та науковій діяльності. 

14.2. Науково-педагогічні працівники, науковці та здобувачі вищої 
освіти ступеня доктора філософії, усвідомлюючи свою відповідальність за 
неналежне виконання функціональних обов’язків, формування 
сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої 
організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного 
потенціалу зобов’язуються дотримуватися принципів академічної 
доброчесності у своєї професійної діяльності. 

14.3. Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними 
працівниками Інституту передбачає дотримання норм чинного 
законодавства України в сфері освіти, вищої освіти, науково-технічної 
діяльності; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 
права; якісне, своєчасне та результативне виконання своїх функціональних 
обов’язків; підвищення своєї кваліфікації, впровадження у свою діяльність 
інноваційних методів навчання; дотримування норм педагогічної етики, 
моралі, поважання гідності осіб, які здобувають ступінь доктора філософії 
в Інституті, прищеплювання їм любові до України, виховання їх у дусі 
українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних 
символів України; об’єктивне оцінювання результатів навчання; надання 
достовірної інформації про методики і результати  досліджень, джерела 
використаної інформації та власну науково-педагогічну, наукову, 
педагогічну діяльність; повагу до здобувачів  вищої освіти, їхніх батьків та 
осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, 
громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця 
проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового 
стану, наявності судимості, а також інших обставин; відповідальність за 
порушення академічної доброчесності.    
 14.4. Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої 
освіти передбачає дотримання норм чинного законодавства України в 
сфері вищої освіти; дотримання норм законодавства про авторське право і 
суміжні права; дотримання загальноприйнятих етичних норм; повагу до 
науково-педагогічних працівників; повагу до честі і гідності інших 
учасників освітнього процесу, навіть якщо їх погляди відрізняються від 
особистих; виконання вимог ОНП та індивідуального навчального плану і 



досягнення визначних для рівня  вищої освіти ступеня доктора філософії 
результатів навчання; самостійне виконання навчальних завдань, завдань 
поточного та підсумкового контролю результатів навчання; посилання на 
джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 
відомостей; надання достовірної інформації про результати власної 
навчальної наукової діяльності, використанні методики досліджень і 
джерела інформації; відповідальність за порушення академічної 
доброчесності, фальсифікацію інформації або результатів наукових 
досліджень з їх наступним використанням у власній дисертаційній  роботі; 
негайне інформування адміністрації Інституту у разі про рішення чи 
доручення, які є незаконними або такими, що становлять загрозу 
охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, 
юридичних осіб, державним або суспільним інтересам. 
 

15.  Прикінцеві положення 

15.1. Це Положення, зміни і доповнення до нього схвалюються 
вченою радою Інституту та затверджуються директором Інституту. 

15.2. Вимоги положення обов’язкові для виконання всіма учасниками 
освітнього процесу Інституту. 

15.3. Порядок реалізації окремих пунктів Положення може бути 
визначено окремими положеннями, які розробляються на основі державної 
нормативної бази щодо організації освітнього процесу та інших 
нормативних документів Інституту. 


