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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Провадження освітньої діяльності в Інституті проблем кріобіології і 

кроімедицини Національної академії наук України (далі – ІПКіК НАН 

України) здійснюється на підставі Наказу Міністерства освіти і науки 

(далі – МОН) України № 282-л від 28.12.2021 р. "Про ліцензування 

освітньої діяльності" (Додаток 12.3) та Наказу МОН України № 124-л 

від 04.07.2022 р. "Про ліцензування освітньої діяльності" (Додаток 

14.3). 

1.2. Метою розробки та впровадження Положення про організаційно-

методичне забезпечення освітнього процесу в ІПКіК НАН України 

(далі – Положення) є визначення основних завдань і функцій та 

порядку організації роботи осіб, які забезпечують провадження 

освітньої діяльності в ІПКіК НАН України. 

1.3. Це Положення розроблено у відповідності до чинного законодавства  

України в галузі вищої освіти та нормативних документів ІПКіК НАН 

України  

1.3.1. Законів України: 

1.3.1.1. Закон України «Про освіту» від 05.08.2017 р. № 2145-VIII 

(чинний, редакція від редакція від 02.10.2021 р.) 

1.3.1.2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-

VII (чинний, редакція від 02.10.2021 р.) 

1.3.2. Постанов Кабінету Міністрів України: 

1.3.2.1. Постанова Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 

24.07.2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження 

наукових ступенів» (чинний, редакція від 23.07.2020 р., 

втратив чинність 01.01.2022 р.) 

1.3.2.2. Постанова КМУ № 579 від 12.09.2015 р. "Про затвердження 

Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність" 

1.3.2.3. Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015 р. "Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності" 

1.3.2.4. Постанова КМУ № 347 від 10.05.2018 р. "Про внесення змін 

до постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187" 

1.3.2.5. Постанова КМУ № 365 від 24.03.2021 р. "Про внесення змін 

до постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187" 

1.3.2.6. Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 р. "Порядок 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)" 

1.3.2.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 

167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії» (редакція від 01.07.2021 р.) 
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1.3.2.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 

800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників» (чинний, прийняття 

31.12.2019 р.) 

1.3.2.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2019 р. № 

943 «Про внесення змін до Порядку присудження наукових 

ступенів» 

1.3.2.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. № 

186 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і 

науки для виплати академічних стипендій» 

1.3.2.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. № 

178 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для виконання 

зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного 

та освітнього співробітництва» 

1.3.2.12. Постанова від 16.06.2021 р. № 620 «Про затвердження 

Положення про Реєстр кваліфікацій» 

1.3.2.13. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. № 

708 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2021 році» 

1.3.2.14. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. № 

762 «Про внесення змін до переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» 

1.3.2.15. Постанова КМУ №44 від 12.01.2022 р. "Про затвердження 

Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради 

закладу вищої освіти, наукової установи про присудження 

ступеня доктора філософії" 

1.3.2.16. Постанова КМУ від 21.03.2022 р. № 341 «Про внесення 

зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 

2022 р. № 44» 

1.3.3. Наказів МОН України: 

1.3.3.1. Наказу МОН від 14.09.2011 р. № 1058 «Деякі питання 

експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних 

робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» 

(чинний, редакція від 13.07.2012 р., зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 10.10.2011 р. за №1167/19905) 

1.3.3.2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України № 1059 від 14.09.2011 р. "Положення про 

спеціалізовану вчену раду" 

1.3.3.3. Наказ МОН від 17.10.2012 р. № 1112 «Про опублікування 

результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора 
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і кандидата наук» (Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 02.11.2012 р. за № 1851/22163; втрата чинності від 

22.10.2019 р.) 

1.3.3.4. Наказ МОН від 14.07.2015 р.  № 758 «Про оприлюднення 

дисертацій та відгуків офіційних опонентів» (чинний, редакція 

від 14.07.2015 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

22.07.2015 р. за №885/27330) 

1.3.3.5. Наказ МОН України № 1151 від 06.11.2015 р. "Про 

особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266" 

1.3.3.6. Наказ МОН України № 13 від 14.01.2016 р. "Про 

затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам" (зі змінами) 

1.3.3.7. Наказ МОН України № 40 від 12.01.2017 р. "Про 

затвердження Вимог до оформлення дисертації" 

1.3.3.8. Наказ МОН України № 32 від 15.01.2018 р. "Про 

затвердження Порядку формування Переліку наукових 

фахових видань України" 

1.3.3.9. Наказ МОН України № 977 від 11.07.2019 р. "Про 

затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" 

1.3.3.10. Наказ МОН України № 1220 від 23.09.2019 р. "Про 

опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук" 

1.3.3.11. Наказ МОН від 30.10.2020 р. № 1341 «Про затвердження 

методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-

педагогічних працівників» 

1.3.3.12. Наказ МОН від 04.12.2020 р. № 1504 «Деякі питання 

професійного розвитку науково-педагогічних працівників» 

1.3.3.13. Наказ МОН України від 05.01.2021 р. № 18 «Про внесення 

змін до Положення про Науково-методичну раду Міністерства 

освіти і науки України та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України» 

1.3.3.14. Наказ МОН України № 102 від 25.01.2021 р. "Про 

затвердження форм документів про вищу освіту (наукові 

ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки" 

1.3.3.15. Наказ МОН України № 164 від 10.02.2021 р. "Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо опису 

документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до 

них, академічної довідки та Методичних рекомендацій щодо 

заповнення додатка до диплома європейського зразка" 
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1.3.3.16. Наказ МОН України від 29.04.2021 р. № 487 «Про внесення 

змін до наказів МОН від 02.07.2020 р. № 886, від 24.09.2020 № 

1188 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» 

1.3.3.17. Наказ МОН України від 29.06.2021 р. № 735 «Про 

затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства» 

1.3.3.18. Наказ МОН України від 16.02.2022 р. № 186 «Про 

затвердження Рекомендованого переліку видів навчальної, 

методичної, наукової та організаційної роботи для науково-

педагогічних, наукових і педагогічних працівників» 

1.3.3.19. Наказ МОН від 16.02.2022 р. № 187 щодо скасування 

наказу МОН від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм 

часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 

основних видів методичної, наукової й організаційної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладі» 

1.3.3.20. Наказ МОН України від 01.04.2022 р. № 286 «Про 

продовження строку повноважень членів сектору вищої освіти 

та членів науково-методичних комісій (підкомісій) сектору 

вищої освіти Науково-методичної ради МОН» 

1.3.4. Листів МОН України: 

1.3.4.1. Листа МОН від 30.10.2019 р. № 1/11-9518 Щодо 

застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 

23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій 

на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» 

1.3.5. Розпоряджень Президії НАН України: 

1.3.5.1. Розпорядження Президії НАН України № 310 від 

24.05.2016 р. "Про забезпечення аспірантів  наукових установ 

НАН України  гуртожитками та надання їм медичних послуг" 

1.3.5.2. Розпорядження Президії НАН України № 328 від 

30.05.2016 р. "Про забезпечення виконання в НАН України 

освітньої складової освітньо-наукової програми  аспірантури з 

загальнонаукових філософських  та мовних компетентностей" 

1.3.6. Нормативних документів ІПКіК НАН України: 

1.3.6.1. Концепція освітньої діяльності Інституту проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України на третьому 

(освітньо-науковому) рівні вищої освіти на 2021–2026 рр. 

1.3.6.2. Положення про приймальну комісію ІПКіК НАН України 

(Затверджене 27.12.2016 р.) 

1.3.6.3. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук ІПКіК НАН України 

(Затверджено 26.12.2016 р. 

1.3.6.4. Правила поведінки здобувачів освіти в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН Україн 
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1.3.6.5. Положення про використання коштів, передбачених для 

надання матеріальної допомоги аспірантам та їх заохочення в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

1.3.6.6. Положення про організацію освітнього процесу з 

підготовки здобувачів на третьому рівні вищої освіти (ступеня 

доктора філософії) ІПКіК НАН України (Затверджено 

19.02.2019 р.) 

1.3.6.7. Положення про проєктні групи та групи забезпечення 

спеціальностей з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії в ІПКіК НАН України (Затверджено 

19.11.2019 р.) 

1.3.6.8. Положення про розробку, затвердження, моніторинг, 

перегляд і закриття освітніх програм в ІПКіК НАН України 

1.3.6.9. Положення про індивідуальний план роботи здобувачів на 

третьому рівні вищої освіти (ступеня доктора філософії) ІПКіК 

НАН України 

1.3.6.10. Положення про робочу програму навчальної дисципліни 

ІПКіК НАН України (Затверджено 10.09.2019 р.) 

1.3.6.11. Положення про наукового керівника здобувача третього 

рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) ІПКіК НАН 

України 

1.3.6.12. Положення про гаранта освітньої програми ІПКіК НАН 

України (Затверджено 19.02.2020 р.) 

1.3.6.13. Положення про обрання вибіркових дисциплін здобувачами 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня 

доктора філософії у ІПКіК НАН України (Затверджено 

13.09.2021 р.) 

1.3.6.14. Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу ІПКіК НАН України 

(Затверджено 29.03.2017 р.) 

1.3.6.15. Положення про перезарахування навчальних дисциплін та 

визначення академічної різниці ІПКіК НАН України 

1.3.6.16. Положення про академічні відпустки здобувачів третього 

рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) ІПКіК НАН 

України 

1.3.6.17. Положення про визнання результатів неформальної та 

інформальної освіти учасників освітнього процесу ІПКіК НАН 

України 

1.3.6.18. Положення про запровадження елементів дистанційного 

навчання у ІПКіК НАН України (Затверджено 15.09.2021 р.) 

1.3.6.19. Положення про організацію самостійної роботи здобувачів 

третього рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) у 

ІПКіК НАН України 



7 

1.3.6.20. Положення про педагогічну практику здобувачів третього 

рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) ІПКіК НАН 

України 

1.3.6.21. Положення про проведення проміжної атестації здобувачів 

третього рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) у 

ІПКіК НАН України 

1.3.6.22. Положення про рейтингову систему оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії ІПКіК НАН України (Затверджено 29.03.2017 р.) 

1.3.6.23. Положення про комплексний іспит з фахової підготовки 

здобувачів ступеня доктора філософії в Інституті проблем 

кріобіології і кріомедицини НАН України 

1.3.6.24. Порядок підготовки і затвердження документів, які 

подаються на здобуття ступеня доктора філософії в Інституті 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

1.3.6.25. Положення про апеляцію результатів підсумкового 

контролю знань здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії в ІПКіК НАН України (Затверджено 07.07.2020 р.) 

1.3.6.26. Положення про порядок відрахування, поновлення і 

переведення здобувачів третього рівня вищої освіти (наукового 

ступеня доктора філософії) Інституту проблем кріобіології і 

кріомедицини НАН України 

1.3.6.27. Положення про порядок видачі академічних довідок 

здобувачам вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня в 

ІПКіК НАН України (Затверджено 17.03.2020 р.) 

1.3.6.28. Порядок підготовки, замовлення, видачі та обліку 

академічної довідки, диплома доктора філософії і додаткук до 

нього європейського зразка (Diploma supplement) 

1.3.6.29. Положення про інтелектуальну власність учасників 

освітнього процесу в ІПКіК НАН України 

1.3.6.30. Положення про звернення здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) в 

Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України 

1.3.6.31. Положення про формування річного рейтингу наукових 

працівників, які займаються проведенням навчальних занять з 

аспірантами за результатами наукової, методичної та 

організаційної роботи ІПКіК НАН України 

1.3.7. Інші документи, що регламентують процес підготовки здобувачів  

ступенів доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти в Україні та ІПКіК НАН України. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ  

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Організацію освітнього процесу в ІПКіК НАН України забезпечують: 

 

2.1.1. особа, відповідальна за аспірантуру; 

2.1.2. особа, відповідальна за організаційно-розпорядче забезпечення  

аспірантури; 

2.1.3. особа, відповідальна за методичне забезпечення аспірантури; 

2.1.4. голова освітньо-наукової секції вченої ради ІПКіК НАН України; 

2.1.5. гаранти освітньо-наукових програм (ОНП) ІПКіК НАН України; 

2.1.6. члени робочих груп ОНП; 

2.1.7. голова Центру забезпечення якості освітньо-наукової діяльності  

(далі – ЦЗЯОНД); 

2.1.8. особа, відповідальна за інформаційну підтримку Єдиної електронної 

бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО); 

2.1.9. особа, відповідальна за вступні іспити за спеціальністю в аспірантуру 

особа; 

2.1.10. відповідальна за діяльність разових спеціалізованих рад; 

2.1.11. особа, відповідальна за перевірку на плагіат. 

 

2.2. Провадження освітнього процесу в ІПКіК НАН України 

реалізовується  

2.2.1. організаційно-управлінськими завданнями: 

2.2.1.1. розробка та подальше удосконалення форм документів 

(документи до вступу в аспірантуру, документи освітнього 

процесу (журнали обліку успішності здобувачів, відомості та 

ін.), документи атестації), що регламентують реалізацію 

освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти; 

2.2.1.2. організаційна, інформаційна, консультаційна допомога у 

створенні навчально-методичного забезпечення, у тому числі і 

його електронних варіантів, для підготовки здобувачів вищої 

освіти; 

2.2.1.3. укладення навчальних та робочих навчальних планів 

підготовки докторів філософії; 

2.2.1.4. підготовка, реєстрація та видача довідки особам, які 

здобувають вищу освіту; 
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2.2.1.5. консультативна допомога здобувачам ступеня доктора 

філософії щодо організації навчання; 

2.2.1.6. робота по призначенню стипендій та премій аспірантам та 

підготовка проєктів відповідних наказів; 

2.2.1.7. контроль заповнення індивідуальних планів здобувачами 

вищої освіти; 

2.2.1.8. формування та подання до НАН України пропозиції щодо 

обсягів прийому до аспірантури на місця, що фінансуються за 

рахунок державного бюджету; 

2.2.2. навчально-методичними завданнями: 

2.2.2.1. науково-методичний супровід діяльності викладачів з 

питань змісту освіти та технологій навчання; 

2.2.2.2. унормування вимог (формування методичних вказівок) 

щодо структури та змісту навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу; 

2.2.2.3. моніторинг навчальних планів, структури, послідовності 

викладання дисциплін та їх переліку, співвідношення 

обов’язкових і вибіркових дисциплін, контролю якості 

засвоєння знань тощо; 

2.2.2.4. організація внесення змін до навчальних планів підготовки 

фахівців, програм навчальних дисциплін та робочих 

навчальних програм (на виконання наказів та розпоряджень 

Міністерства освіти і науки України, з урахуванням 

найновіших наукових досягнень); 

2.2.2.5. аналіз звітів про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників (далі – НПП) та рекомендації щодо її 

планування; 

2.2.2.6. організація прийому на навчання в аспірантуру; 

2.2.2.7. організація зарахування на навчання здобувачів (підготовка 

проєктів наказів, угод); 

2.2.2.8. документальний супровід оформлення академічних та 

творчих відпусток, переведення, відрахування здобувачів 

тощо; 

2.2.2.9. облік педагогічного навантаження НПП; 

2.2.2.10. координація підготовки викладачами календарно-

тематичних планів дисциплін; 

2.2.2.11. складання розкладу занять за ОНП; інформування 

учасників освітнього процесу про розклад занять; 

2.2.2.12. збір заяв від здобувачів про обрання вибіркових дисциплін 

та передача заяв гаранту ОНП; 

2.2.2.13. організація навчання здобувачів за індивідуальним 

графіком; 

2.2.2.14. контроль ведення журналів поточної та підсумкової 

успішності; 

2.2.2.15. зберігання відомостей поточної та підсумкової успішності; 
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2.2.2.16. аналіз результатів щорічної проміжної атестації, підготовка 

проєктів наказів про переведення/відрахування здобувачів; 

2.2.2.17. підготовка проєкту академічної довідки здобувачам ступеня 

доктора філософії після завершення виконання освітньої 

складової освітньо-наукової програми; 

2.2.2.18. перевірка тексту дисертації на наявність ознак 

академічного плагіату; 

2.2.2.19. заповнення та виготовлення дипломів, облік видачі 

дипломів та додатків до нього; 

2.2.2.20. забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених 

рад в ІПКіК НАН України; 

2.2.2.21. підготовка матеріалів для розміщення на офіційному веб-

сайті ІПКіК НАН України та інформаційний супровід 

відповідних розділів веб-сайту; 

2.2.2.22. аналіз та подання пропозицій щодо підвищення якості 

організації наукової, науково-технічної діяльності та 

підготовки наукових кадрів; 

2.2.2.23. організація проведення підсумкового контролю 

(комплексний іспит з фахової підготовки); 

2.2.2.24. введення та оновлення інформації про провадження 

освітньої діяльності (відомості про здобувачів, викладачів та 

ін.) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в 

ІПКіК НАН України до ЄДЕБО; 

2.2.2.25. клопотання про проведення конкурсного відбору науковців 

для провадження викладацької діяльності; 

2.2.2.26. систематичний моніторинг якості освіти (проведення 

планових опитувань всіх стейкхолдерів освітнього процесу, 

аналіз результатів та забезпечення їх доступності для всіх 

учасників); 

2.2.2.27. взаємодія з Центром гуманітарної освіти НАН України та 

Центром наукових досліджень викладання іноземних мов НАН 

України з питань вступних іспитів, викладання дисциплін 

циклу загальної підготовки (інформація щодо вступних 

іспитів, розкладу занять, отримання документів про результати 

підсумкового контролю); 

2.2.2.28. інформування здобувачів щодо порядку обрання 

вибіркових компонентів ОНП, координація організації 

навчання здобувачів вищої освіти на циклах дисциплін за 

вибором та шляхом формування індивідуальних освітніх 

траєкторій; 

2.2.2.29. розгляд та затвердження навчально-методичних комплексів 

дисциплін (навчально-методичних посібників, посібників для 

самостійної роботи, посібників для дистанційного навчання, 
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конспектів лекцій, практикумів, методичних рекомендацій 

тощо). 

2.2.3. контролюючими завданнями: 

2.2.3.1. контроль виконання норм Закону України «Про вищу 

освіту», постанов Кабінету Міністрів України з питань вищої 

освіти, нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України, інших документів з питань навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу; 

2.2.3.2. контроль реалізації планів підвищення кваліфікації НПП; 

2.2.3.3. контроль організації заходів поточного, проміжного, 

підсумкового контролю та заходів проміжної та підсумкової 

атестації здобувачів вищої освіти; 

2.2.3.4. контроль організації розроблення, оновлення, 

вдосконалення навчально- методичних комплексів дисциплін; 

2.2.3.5. перевірка повноти та якості навчально-методичних 

комплексів дисциплін. 

2.2.4. Цим Положенням унормовується розподіл функціональних 

обов’язків між особами, які забезпечують  організацію освітнього 

процесу в ІПКіК НАН України (Додаток 1). 

 

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Особи, які забезпечують  організацію освітнього процесу в ІПКіК 

НАН України, несуть відповідальність: 

3.1.1. за несвоєчасне і неналежне виконання покладених на них завдань 

та функцій згідно з цим Положенням; 

3.1.2. за недотримання вимог чинного законодавства України та 

внутрішніх нормативних документів ІПКіК НАН України при 

здійсненні функцій, покладених на них. 

  

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Положення набуває чинності з наступного дня після введення його 

в дію наказом директора, якщо інше не передбачено наказом 

директора. 

4.2. Зміни та доповнення до Положення затверджуються вченою 

радою ІПКіК НАН України за поданням голови освітньо-наукової 

секції. 

4.3. Зміни та доповнення до Положення, у тому числі шляхом  

затвердження його нової редакції, також можуть здійснюватися за 

наказом директора без розгляду вченою радою. 

 



Положення про організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу в ІПКіК НАН України                                                          Додаток 1 

 

Розподіл функціональних обов’язків між особами, які забезпечують  організацію освітнього процесу в ІПКіК НАН України 

 

Відповідальний  

за виконання 
Функціональні обов’язки 

особа, відповідальна за 

аспірантуру 

1. формування та подання до НАН України пропозиції щодо обсягів прийому до аспірантури на місця, що 

фінансуються за рахунок державного бюджету; 

2. взаємодія з Центром гуманітарної освіти НАН України та Центром наукових досліджень викладання 

іноземних мов НАН України з питань вступних іспитів, викладання дисциплін циклу загальної підготовки 

(інформація щодо вступних іспитів, розкладу занять, отримання документів про результати підсумкового 

контролю); 

3. організація зарахування на навчання здобувачів (підготовка проєктів наказів, угод); 

4. підготовка, реєстрація та видача довідки особам, які здобувають вищу освіту; 

5. робота по призначенню стипендій та премій аспірантам та підготовка проєктів відповідних наказів; 

6. збір заяв від здобувачів про обрання вибіркових дисциплін та передача заяв гаранту ОНП; 

7. аналіз результатів щорічної проміжної атестації, підготовка проєктів наказів про переведення/відрахування 

здобувачів; 

8. документальний супровід оформлення академічних та творчих відпусток, переведення, відрахування 

здобувачів тощо; 

9. облік педагогічного навантаження НПП; 

10. підготовка проєкту академічної довідки здобувачам ступеня доктора філософії після завершення виконання 

освітньої складової освітньо-наукової програми. 
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особа, відповідальна за 

організаційно-розпорядче 

забезпечення аспірантури 

1. координація підготовки викладачами календарно-тематичних планів дисциплін; 

2. складання розкладу занять за ОНП; інформування учасників освітнього процесу про розклад занять;  

3. консультативна допомога здобувачам ступеня доктора філософії щодо організації навчання; 

4. контроль заповнення індивідуальних планів здобувачами вищої освіти; 

5. розробка та подальше удосконалення форм документів (документи до вступу в аспірантуру, документи 

освітнього процесу (журнали обліку успішності здобувачів, відомості та ін.)), що регламентують реалізацію 

освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти; 

6. зберігання відомостей поточної та підсумкової успішності. 

 

особа, відповідальна за 

методичне забезпечення 

аспірантури 

1. організаційна, інформаційна, консультаційна допомога у створенні навчально-методичного забезпечення, у 

тому числі і його електронних варіантів, для підготовки здобувачів вищої освіти; 

2. унормування вимог (формування методичних вказівок) щодо структури та змісту навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу; 

3. організація проведення підсумкового контролю (комплексний іспит з фахової підготовки). 

 

голова освітньо-наукової 

секції вченої ради ІПКіК 

НАН України 

1. розгляд та затвердження положень, які регламентують провадження освітнього процесу; 

2. розгляд та затвердження навчально-методичних комплексів дисциплін (навчально-методичних посібників, 

посібників для самостійної роботи, посібників для дистанційного навчання, конспектів лекцій, практикумів, 

методичних рекомендацій тощо); 

3. моніторинг навчальних планів, структури, послідовності викладання дисциплін та їх переліку, 

співвідношення обов’язкових і вибіркових дисциплін, контролю якості засвоєння знань тощо; 

4. організація внесення змін до навчальних планів підготовки фахівців, програм навчальних дисциплін та 

робочих навчальних програм (на виконання наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, з 

урахуванням найновіших наукових досягнень). 

 



14 

гаранти ОНП  

ІПКіК НАН України 

1. перевірка повноти та якості навчально-методичних комплексів дисциплін, їх відповідності навчальним 

планам, робочим програмам навчальних дисциплін; 

2. контроль організації розроблення, оновлення, вдосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін, у 

т.ч. оновлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу до нового навчального року; 

3. науково-методичний супровід діяльності викладачів з питань змісту освіти та технологій навчання; 

4. контроль ведення журналів поточної та підсумкової успішності; 

5. аналіз звітів про підвищення кваліфікації НПП та рекомендації щодо її планування; 

6. інформування здобувачів щодо порядку обрання вибіркових компонентів ОНП, координація організації 

навчання здобувачів вищої освіти на циклах дисциплін за вибором та шляхом формування індивідуальних 

освітніх траєкторій; 

7. організація навчання здобувачів за індивідуальним графіком; 

8. контроль організації заходів поточного, проміжного, підсумкового контролю та заходів проміжної та 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти. 

 

члени робочих груп ОНП 

1. моніторинг актуальності положень, які регламентують провадження освітнього процесу; 

2. укладення навчальних та робочих навчальних планів підготовки докторів філософії; 

3. підготовка матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті ІПКіК НАН України та інформаційний 

супровід відповідних розділів веб-сайту; 

4. контроль виконання норм Закону України «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України з питань 

вищої освіти, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, інших документів з питань 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. 

 

голова ЦЗЯОНД 

1. аналіз та подання пропозицій щодо підвищення якості організації наукової, науково-технічної діяльності та 

підготовки наукових кадрів; 

2. контроль реалізації планів підвищення кваліфікації НПП; 

3. клопотання про проведення конкурсного відбору науковців для провадження викладацької діяльності; 

4. систематичний моніторинг якості освіти (проведення планових опитувань всіх стейкхолдерів освітнього 

процесу, аналіз результатів та забезпечення їх доступності для всіх учасників). 
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особа, відповідальна за 

інформаційну підтримку 

ЄДЕБО 

1. введення та оновлення інформації про провадження освітньої діяльності (відомості про здобувачів, 

викладачів та ін.) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в ІПКіК НАН України до ЄДЕБО. 

особа, відповідальна за 

вступні іспити за 

спеціальністю в 

аспірантуру 

1. організація вступних іспитів зі спеціальності в аспірантуру. 

особа, відповідальна за 

діяльність разових 

спеціалізованих рад 

1. забезпечення діяльності разових спеціалізованих вчених рад в ІПКіК НАН України; 

2. заповнення та виготовлення дипломів, облік видачі дипломів та додатків до нього. 

 

особа відповідальна за 

перевірку на плагіат 

1. перевірка тексту дисертації на наявність ознак академічного плагіату. 



АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

Відповідальний 

за виконання 

Наказ про призначення 

відповідальної особи  

(або інший розпорядчий 

документ) 

Відповідальна 

особи 

Зі змістом 

положення 

ознайомлений 
(підпис) 

Особа, відповідальна за 

аспірантуру 

Наказ № ____ 

від «___» ______ 20 __ р. 
Кулєшова Л.Г.  

Особа, відповідальна за 

організаційно-

розпорядче забезпечення 

аспірантури 

Наказ № ____ 

від «___» ______ 20 __ р. 
Шевченко М.А.  

Особа, відповідальна за 

методичне забезпечення 

аспірантури 

Наказ № ____ 

від «___» ______ 20 __ р. 
Ахатова Ю.С.  

Особа, відповідальна  

за вступні іспити за 

спеціальністю в 

аспірантуру 

Наказ № ____ 

від «___» ______ 20 __ р. 
Мазур С.П.  

Голова освітньо-

наукової секції вченої 

ради ІПКіК НАН 

України 

Наказ № 21/1 

від 29.06.2021 р. 
Шпакова Н.М.  

Гарант ОНП  

«222 Медицина» 

Наказ № 9 

від 10.06.2022 р. 
Чиж М.О.  

Члени робочої групи 

ОНП  «222 Медицина» 

Наказ № 9/1 

від 10.06.2022 р. 

Гладких Ф.В. 

Бєлочкіна І.В. 

Глоба В.Ю. 

 

Гарант ОНП  

«091 Біологія» 

Наказ № ____ 

від «___» ______ 20 __ р. 
Гордієнко О.І.  

Члени робочої групи 

ОНП  «091 Біологія» 

Наказ № ____ 

від «___» ______ 20 __ р. 

Кулєшова Л.Г. 

Божок Г.А. 

Шпакова Н.М. 

 

Особа, відповідальна за 

інформаційну підтримку 

ЄДЕБО 

Наказ № ____ 

від «___» ______ 20 __ р. 
Горіна О.Л.  

Голова ЦЗЯОНД 
Наказ № 30/1 

від 13.09.2021 р. 
Сукач О.М.  

Особа, відповідальна за 

діяльність разових 

спеціалізованих рад 

Наказ № ____ 

від «___» ______ 20 __ р. 
Фалько О.В.  

Особа, відповідальна за 

перевірку на плагіат 

Наказ № ____ 

від «___» ______ 20 __ р. 
Устиченко В.Д.  

 


