


 

1.1. ПОЛІТИКА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
 

ПОЗИТИВИ НЕГАТИВИ 

Внутрішні чинники 

Питання: 

1. Чи існує на рівні факультету/інституту відповідний структурний підрозділ/відповідальна 

особа з питань забезпечення якості освіти? 

2. Чи існують внутрішні нормативні документи, програми заходів тощо на рівні 

факультету/інституту? 

3. Чи існує взаємодія між системою забезпечення якості освіти факультету/інституту та 

загальноуніверситетською системою забезпечення якості освіти? Чи ефективна ця 

взаємодія? 

Сильні сторони організації 
Слабкі сторони 

організації 

1. Згідно з Положенням про систему забезпечення якості освіти та 

освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка 

(https://cutt.ly/NCEfdnn) впроваджена багаторівнева система 

забезпечення якості освіти, між рівнями якої розподіляються 

повноваження і обов’язки із виконання окремих функцій відповідних 

процедур і завдань. Зокрема на рівні структурного підрозділу:  

Перший рівень – здобувачі освіти та їх ініціативні групи (моніторинг 

питань інформаційного супроводу здобувачів освіти).  

Другий рівень – кафедри, гаранти освітніх програм, проєктні групи, 

викладачі, роботодавці (формування, реалізація, моніторинг освітніх 

програм, рівень на якому безпосередньо забезпечується якість 

освіти).  

Третій рівень – структурні підрозділи, які здійснюють освітню 

діяльність, їх керівні і дорадчі органи та ін. (впровадження, 

адміністрування, щорічний моніторинг освітніх програм, виявлення 

потреб галузевого ринку праці. Рівень, на якому здобувачі освіти, 

випускники і роботодавці залучаються до вдосконалення і 

ресурсного забезпечення освітніх програм). 

В ННЦ сформована (в межах відповідних рівнів) та ефективно 

функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти, кожна 

ланка якої, діючи в межах своїх повноважень, забезпечує реалізацію 

певних (конкретних) задач, а саме: дирекція ННЦ, вчена рада ННЦ, 

НМК (у тому числі, постійно-діючі підкомісії НМК), експертні ради 

роботодавців за спеціальностями/групами спеціальностей, інститут 

гарантів освітніх програм, група інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності, група забезпечення профорієнтаційної роботи, 

група забезпечення кар’єрного консультування тощо.  

Вирішення питань здійснюється у тісній співпраці з кафедрами ННЦ, 

студентським парламентом ННЦ, здобувачами освіти, 

роботодавцями (з використанням таких механізмів, як відкриті 

зустрічі, консультативні наради, опитування тощо). Координація 

діяльності зазначених ланок забезпечення якості освіти на рівні 

1. Відсутні  

https://cutt.ly/NCEfdnn


ННЦ, а також загальне керівництво / планування / консультування / 

інформаційно-методичний супровід / моніторинг входить в обов’язки 

заступника директора з методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності.  

Чітка структура, чіткий розподіл повноважень, планування, 

проведення постійних консультативних нарад та тренінгів, 

координування роботи окремих ланок, активне залучення всіх груп 

стейкхолдерів забезпечує високу ефективність у вирішенні питань 

забезпечення якості освіти.  

2. В ННЦ розроблено низку нормативних документів для 

унормування різних аспектів освітньої діяльності (викладено на 

офіційному сайті ННЦ 

https://biomed.knu.ua/about-ibmknu/naukovo-metodychna-

komisiia/dokumenty/baza-vnutrishnikh-dokumentiv-mnk.html ), зокрема: 

- Положення про Навчально-науковий центр «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

- Положення про клінічну кафедру Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

- Положення про Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

- Положення про Канівський природний заповідник; 

- Типове положення про навчальну лабораторію ННЦ «Інститут 

біології та медицини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

- Стратегічний план розвитку ННЦ «Інститут біології та медицини» 

на період 2018-2025 н.р.; 

- Оперативний план розвитку ННЦ «Інститут біології та медицини» 

на період 2018-2019 н.р.; 2019-2020 н.р.; 2020-2021 н.р.; 2021-2022 

н.р.; 2022-2023 н.р.; 

- Положення про оцінку заходів безперервного професійного 

розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання 

принципів доказової медицини; 

- Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення 

заходів безперервного професійного розвитку та недопущення 

залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для 

реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг, 

що затверджується провайдером; 

- Положення про організацію та проведення практики студентів ННЦ 

«Інститут біології та медицини»; 

- Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів ННЦ 

«Інститут біології та медицини»; 

- Положення про порядок проведення об'єктивного структурованого 

клінічного іспиту (ОСКІ-2) у ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

- Положення про курсові та кваліфікаційні роботи (проєкти); 

- Положення про систему підготовки до складання ліцензійних 

інтегрованих іспитів «КРОК» здобувачами освіти ННЦ «Інститут 

біології та медицини»; 

- Положення про організацію та проведення опитування здобувачів 

2. Відсутні 

https://biomed.knu.ua/about-ibmknu/naukovo-metodychna-komisiia/dokumenty/baza-vnutrishnikh-dokumentiv-mnk.html
https://biomed.knu.ua/about-ibmknu/naukovo-metodychna-komisiia/dokumenty/baza-vnutrishnikh-dokumentiv-mnk.html


освіти і науково-педагогічних працівників ННЦ «Інститут біології та 

медицини»; 

- Положення про кураторів академічних груп ННЦ «Інститут біології 

та медицини»; 

- Положення про організацію та проведення підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних та педагогічних працівників ННЦ «Інститут 

біології та медицини»; 

Крім того на офіційному сайті Інституту викладено: 

- Графіки навчального процесу, розклади занять та консультацій, 

атестаційних тижнів (сесій) та можливі зміни у них; 

- Порядок проведення семестрового оцінювання та підсумкового 

семестрового контролю. Методичні рекомендації; 

- Програма комплексного іспиту (на сторінках відповідних освітніх 

програм); 

- Правила оформлення курсових та кваліфікаційних робіт; 

- Порядок нарахування додаткових балів до академічного рейтингу 

студентам за активну участь у науковій, громадській, спортивній та 

творчій діяльностей з метою заохочення відповідної категорії 

студентів в ННЦ «Інститут біології та медицини»; 

- Порядок подання навчально-методичної літератури на розгляд 

щодо можливості публікації тощо.  

В ННЦ реалізуються: програми вебінарів та тренінгів для науково-

педагогічних працівників, гарантів програм, групи інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності, групи забезпечення 

профорієнтаційної роботи, групи забезпечення кар’єрного 

консультування; програма кар’єрного консультування «Ваш 

успішний кар’єрний старт починається з нами» (для здобувачів 

освіти, із залученням роботодавців, гарантів ОП, науково-

педагогічних працівників), кафедральні наукові гуртки (для 

здобувачів освіти та потенційних вступників, із залученням різних 

груп стейкхолдерів), програми профорієнтаційного спрямування - 

«Університет майбутнього» (для школярів / потенційних вступників, 

із залученням науково-педагогічних працівників, випускників), 

Всеукраїнські волонтерські акції «Біологія – наука майбутнього» та 

«Медицина завтрашнього дня» (для школярів / потенційних 

вступників, із залученням здобувачів освіти та науково-педагогічних 

працівників), Всеукраїнська біологічна школа «Від теорії до практики 

один крок» (для школярів / потенційних вступників, із залученням 

науково-педагогічних працівників) тощо. 

3. В ННЦ налагоджена ефективна взаємодія між системою 

забезпечення якості освіти Інституту та загально університетською 

системою забезпечення якості освіти. Зокрема з Відділом 

забезпечення якості освіти, Навчально-методичним відділом, 

Лабораторією соціологічних і освітніх досліджень, Відділом 

аспірантури та докторантури, Відділом академічної мобільності, 

Центром комунікацій, дирекцією студмістечка, бухгалтерією, 

Науково-методичною радою, Приймальною комісією, Відділом 

супроводу вступної компанії. 

Високий рівень професіоналізму представників зазначених 

університетських структур забезпечує ефективну взаємодію 

3. Відсутні 

http://nmc.univ.kiev.ua/structure.htm
http://nmc.univ.kiev.ua/structure.htm


інститутського та загально університетського рівнів забезпечення 

якості освіти, чому послуговуються й курси підвищення кваліфікації, 

тренінги та відкриті зустрічі, що проводяться на рівні Університету. 

Зовнішні чинники 

Питання: 

1. Чи розроблені та впроваджені на рівні Університету всі необхідні нормативні документи 

для ефективного розвитку політики забезпечення якості? 

2. Чи знаходяться ці документи у відкритому доступі? Чи є вони зрозумілими та прозорими? 

3. Чи реалізуються задекларовані у цих документах принципи і заходи системно із 

залученням всіх стейкхолдерів? 

4. Вплив зовнішніх установ та політики забезпечення якості освіти, яку вони впроваджують, 

на формування внутрішньої політики забезпечення якості в Університеті? 

Можливості Загрози 

1. На рівні Університету розроблені та впроваджені (або знаходяться 

на етапі обговорення) всі необхідні нормативні документи для 

ефективного розвитку політики забезпечення якості. 

1. Відсутні 

2. Нормативні документи, розроблені та впроваджені на рівні 

Університету, є зрозумілими та прозорими, викладені у вільному 

доступі на офіційному сайті ННЦ «Інститут біології та медицини» 

https://biomed.knu.ua/about-ibmknu/naukovo-metodychna-

komisiia/dokumenty/baza-vnutrishnikh-dokumentiv-mnk.html  

2. Відсутність єдиного 

структурованого 

інформресурсу (на рівні 

Університету) з 

викладенням на ньому 

всіх необхідних 

нормативних документів 

знижує ефективність 

доступу до них.  

3. Задекларовані у цих документах принципи і заходи реалізуються 

системно із залученням всіх стейкхолдерів.  

3. Відсутні  

 

4. Вплив зовнішніх установ та впровадженої ними політики 

забезпечення якості освіти на формування внутрішньої політики 

забезпечення якості в Університеті є в цілому позитивним.  

Неупереджена та об’єктивна зовнішня оцінка сильних сторін та 

позитивних практик в роботі внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти та освітньої діяльності в Університеті підтверджує 

правильність обраної стратегії її розбудови та ефективність її 

реалізації, що послуговується позитивному розвитку процедур 

забезпечення якості освіти у подальшому не лише в Університеті, 

але й в ЗВО країни в цілому. 

Об’єктивне визначення слабких сторін, надання слушних зауважень 

та рекомендацій послуговується ефективному корегуванню діючих 

та впровадженню нових процедур забезпечення якості освіти, що 

підвищує ефективність реалізації поступального позитивного 

розвитку системи в цілому.  

 

4. Невизнання, у деяких 

випадках, за 

Університетом права 

самостійно вирішувати 

певні питання 

унормування освітньої 

діяльності  

(права, гарантованого 

академічною свободою),  

не лише спричинює 

зниження рівня оцінки 

такої діяльносі за 

певними освітніми 

програмами, але й рівень 

рейтингової успішності 

Університету в цілому. 

Крім того, невизнання 

сильних сторін та 

позитивних практик 

https://biomed.knu.ua/about-ibmknu/naukovo-metodychna-komisiia/dokumenty/baza-vnutrishnikh-dokumentiv-mnk.html
https://biomed.knu.ua/about-ibmknu/naukovo-metodychna-komisiia/dokumenty/baza-vnutrishnikh-dokumentiv-mnk.html


Університету наносить 

шкоду ефективному 

розвитку системи 

забезпечення якості 

освіти в ЗВО країни в 

цілому (відсутнє 

експонування 

позитивного досвіду та 

передових практик). 

 

1.2. РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМ 
 

ПОЗИТИВИ НЕГАТИВИ 

Внутрішні чинники 

Питання: 

1. Чи всі освітні програми, які реалізуються на факультеті/в інституті  розроблені та 

затверджені у відповідності до вимог існуючої в Університеті нормативної бази? 

2. Чи залучені до розроблення освітніх програм усі стейкхолдери? 

3. Чи розроблені та виконуються процедури зовнішнього експертування проєктів освітніх 

програм? 

Сильні сторони організації 
Слабкі сторони 

організації 

1. Всі освітні програми, за якими здійснюється освітня діяльність в ННЦ 

«Інститут біології та медицини», розроблені та затверджені у 

відповідності до вимог існуючої в Університеті нормативної бази 

https://biomed.knu.ua/osvitni-prohramy.html  

1. Відсутні 

2. До розроблення освітніх програм залучені усі стейкхолдери.  2. Відсутні 

3. Розроблені та впроваджуються процедури зовнішньої експертизи 

проєктів освітніх програм.  

3. Відсутні 

Зовнішні чинники 

Питання: 

1. Чи розроблена на рівні Університету необхідна нормативна база щодо питань 

розроблення та затвердження освітніх програм? 

2. Чи існують та є унормованими на рівні Університету механізми стимулювання гарантів 

освітніх програм? 

3. Чи затверджені стандарти вищої освіти? 

4. Чи затверджені професійні стандарти? 

5. Чи існують вимоги щодо присвоєння професійних кваліфікацій? 

Можливості Загрози 

1. На рівні Університету сформована необхідна нормативна база щодо 1. Відсутні 

https://biomed.knu.ua/osvitni-prohramy.html


питань розроблення та затвердження освітніх програм.  

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм регламентуються:  

- Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ імені Тараса 

Шевченка (https://cutt.ly/NCEfdnn),  

- Наказом ректора від 05.03.2018р. за №158-32 «Про затвердження 

тимчасового порядку розроблення, розгляду і затвердження освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових) програм» 

(https://cutt.ly/6U8PV8N),  

- Наказом ректора від 11.08.2017р. за №729-32 «Про запровадження в 

освітній та інформаційний процес форм опису освітньо-професійної 

(освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного 

пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми 

представлення інформації про кваліфікацію науково-педагогічного 

працівника» (з додатками) (https://cutt.ly/qU8PMX8),  

- Наказом ректора «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду 

пропозицій щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм» 

від 08.07.2019р. за №601-32 (https://cutt.ly/MU8P9Lu),  

- Положенням про систему забезпечення якості освіти та освітнього 

процесу в КНУ імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/AU8Ob63); 

- Листом заступникам деканів факультетів/заступникам директорів 

інститутів з навчальної роботи, головам науково-методичних 

(навчально-методичних) комісій факультетів/інститутів від 19.02.2018 р. 

№056/116 «Щодо підготовки описів освітніх програм до затвердження» 

(https://cutt.ly/BIkCv7h) 

2. Стимулювання праці як цілеспрямований чи нецілеспрямований 

вплив на людину або групу людей з цілю підтримання певних 

характеристик її трудової поведінки, перш за все трудової активності, 

базується головним чином на матеріальних засобах винагороди, 

заохоченнях і санкціях, в якості яких виступає зарплата/премія. 

На рівні Університету існують, проте не є достатньою мірою 

унормованими такі механізми стимулювання гарантів освітніх програм.  

Доцільним є розгляд можливості зменшення педагогічного 

навантаження гарантів освітніх програм, як одного із можливих шляхів 

їхнього стимулювання, що послугується ефективності освітньої 

діяльності за освітньою програмою у цілому. 

2. Наявність чіткого 

унормованого 

механізму 

стимулювання гарантів 

освітніх програм 

послугується 

ефективності їхньої 

діяльності, а отже 

якості освітньої 

діяльності за освітньою 

програмою у цілому. 

3. Затверджені Стандарти вищої освіти згідно освітніх програм, за 

якими здійснює освітню діяльність ННЦ «Інститут біології та 

медицини»: 

091 Біологія, бакалавр: 21.11.2019 р. № 1457, рік набрання чинності 

2019/2020;  

091 Біологія, магістр: 21.11.2019 р. № 1458, рік набрання чинності 

2019/2020; 

101 Екологія, бакалавр: 04.10.2018 р. № 1076, рік набрання чинності 

2018/2019; 

101 Екологія, магістр: 04.10.2018 р. № 1066, рік набрання чинності 

2018/2019; 

101 Екологія, доктор філософії: 23.12.2021 р. № 1421, рік набрання 

чинності 2022/2023; 

3. Відсутні 

https://cutt.ly/NCEfdnn
https://cutt.ly/6U8PV8N
https://cutt.ly/qU8PMX8
https://cutt.ly/MU8P9Lu
https://cutt.ly/AU8Ob63


162 Біотехнології та біоінженерія, бакалавр: 04.10.2018 р. № 1070, рік 

набрання чинності 2018/2019; 

162 Біотехнології та біоінженерія, магістр: 24.05.2019 р. № 733, рік 

набрання чинності 2019/2020; 

206 Садово-паркове господарство, бакалавр: 

24.04.2019 р. № 559, рік набрання чинності 2019/2020; 

206 Садово-паркове господарство, магістр: 04.03.2020 р. № 383, рік 

набрання чинності 2020/2021; 

222 Медицина, магістр: 08.11.2021 р. № 1197, рік набрання чинності 

2021/2022; 

224 Технології медичної діагностики та лікування, бакалавр: 19.12.2018 

р. № 1420, рік набрання чинності 2018/2019; 

224 Технології медичної діагностики та лікування, магістр: 25.06.2019 р. 

№ 884, рік набрання чинності 2019/2020. 

 

Зі змінами відповідно до Наказу № 26 від 13.01.2022 "Про внесення 

змін до деяких стандартів вищої освіти" та Наказу № 593 від 28.05.2021 

"Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти" 

 

091 Біологія, доктор філософії – затверджений Стандарт вищої освіти 

відсутній. При розробці проєкту Програми враховані вимоги проєкту 

Освітнього стандарту зі спеціальності 091 Біологія на третьому 

(освітньо-науковому) рівні. 

4. Затверджено Професійний стандарт “Еколог” 

(Наказ Мінекономіки від 04.05.2022 р. за № 1111-22).  

За відсутності затверджених Професійних стандартів визначення мети 

професійної діяльності фахівця за певною спеціальністю/освітньою 

програмою певного освітнього рівня (назва професійної діяльності), 

назви професії (професійна назва роботи) здійснюється з урахуванням 

вимог Національного класифікатору України ДК003:2010 «Класифікатор 

професій» та проєктів Професійних стандартів (за їх наявності) 

4. Відсутні 

5. Вимоги щодо присвоєння професійних кваліфікацій (якщо 

присвоєння професійної кваліфікації передбачено освітньою 

програмою) чітко визначені в описі конкретної освітньої програми.  

У тому разі, якщо присвоєння професійної кваліфікації передбачено 

освітньою програмою, таке присвоєння здійснюється на підставі 

окремого рішення екзаменаційної комісії за умови виконання 

здобувачем освіти визначених освітньою програмою вимог. 

 

5. Відсутні 

 

  



1.3. СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАННЯ ТА 

ОЦІНЮВАННЯ 
 

ПОЗИТИВИ НЕГАТИВИ 

Внутрішні чинники 

Питання: 

1. Чи проводиться внутрішній моніторинг щодо ефективності реалізації процесів та 

процедур які забезпечують студентоцентроване навчання на рівні факультету/інституту 

(опитування здобувачів освіти, моніторинги сесій та підсумкових атестацій)? Які заходи 

вживаються за результатами моніторингу, якщо він проводиться? 

2. Чи обізнані учасники освітнього процесу факультету/інституту (науково-педагогічні 

працівники, здобувачі освіти, допоміжний персонал тощо) щодо наявної нормативної бази 

(відповідних процедур, власних прав та обов'язків тощо)? 

3. Чи проводяться заходи щодо ознайомлення здобувачів освіти з відповідною 

нормативною базою та процедурами забезпечення якості освіти? 

Сильні сторони організації 
Слабкі сторони 

організації 

1. В ННЦ на постійній основі проводиться моніторинг щодо ефективності 

реалізації процесів та процедур, які забезпечують студентоцентроване 

навчання на рівні Інституту. 

(1). Наприкінці 1 та 2 семестру кожного навчального року проводиться 

опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних 

дисциплін за всіма освітніми програмами (із застосуванням 

інтерактивних форм опитувальників, оприлюднених на сторінці 

«Система забезпечення якості освіти» (локація «Моніторинг освітньої 

діяльності за ОП»):  

(https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/systema-zabezpechennia-

iakosti-osvity/monitorynh-iakosti-osvitnoi-diialnosti-za-op/yakist-osvitnoi-

diialnosti-za-op.html ). 

Відповідальність за організацію проведення опитування, підготовку звітів 

покладено на НМК Інституту. Аналіз звітів, підготовку питання про 

результати опитування на засіданні НМК Інституту, інформування 

відповідних кафедр щодо результатів опитування, моніторинг процедур 

обговорення таких результатів на кафедрах здійснюється із залученням 

гарантів відповідних освітніх програм.  

(2). За участі Навчальної лабораторії соціологічних та освітніх 

досліджень факультету соціології на постійній основі проводиться 

опитування здобувачів освіти щодо їхньої задоволеності освітньою 

діяльністю за освітніми програмами у цілому. Так, у 2021-2022 н.р. 

проведено опитування за освітніми програмами «Біологія» ОР 

«Бакалавр», «Біологія» ОР «Магістр» (денна форма навчання), 

«Біологія» ОР «Магістр» (заочна форма навчання), «Біологія» ОР 

«Доктор філософії», «Екологічна безпека» ОР «Магістр», «Екологія та 

охорона навколишнього середовища» ОР «Доктор філософі», 

«Біотехнологія» ОР «Бакалавр», «Біотехнологія» ОР «Магістр», 

1. Доцільним є 

актуалізація 

процедури вивчення 

думки науково-

педагогічних 

працівників 

Університету про різні 

аспекти життя в 

Університеті а також, 

зокрема, моніторинг 

оцінок: рівня власної 

задоволеності 

організацією 

освітнього процесу в 

Університеті, на 

факультеті/в 

інституті; умов праці в 

Університеті; 

ставленням студентів 

до навчання;  якості 

освіти, яку надає 

Університет; 

матеріально-

технічного 

забезпечення та 

інфраструктури 

Університету; якості 

функціонування 

https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity/monitorynh-iakosti-osvitnoi-diialnosti-za-op/yakist-osvitnoi-diialnosti-za-op.html
https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity/monitorynh-iakosti-osvitnoi-diialnosti-za-op/yakist-osvitnoi-diialnosti-za-op.html
https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity/monitorynh-iakosti-osvitnoi-diialnosti-za-op/yakist-osvitnoi-diialnosti-za-op.html


«Ландшафтний дизайн та озеленення» ОР «Бакалавр», «Ландшафтний 

дизайн урбанізованого середовища» ОР «Магістр», «Лабораторна 

діагностика» ОР «Бакалавр», «Медицина» ОР «Магістр» (мова навчання 

українська).  

Аналіз звітів, підготовку питання про результати опитування на засіданні 

НМК Інституту, обговорення результатів опитування на відкритих 

зустрічах зі здобувачами освіти, представниками студентського 

парламенту, викладачами, роботодавцями здійснюється спільно з 

гарантами відповідних освітніх програм. 

(3). Підкомісія з моніторингу дотримання унормованих процедур 

проведення освітньої діяльності в ННЦ «Інститут біології та медицини» 

на постійні основі здійснює моніторинг проведення навчальних занять та 

сесій, результати якого обговорюються на засіданнях НМК. Питання 

щодо результатів сесії регулярно розглядається на засіданні вченої ради 

Інституту, як і питання результатів роботи ЕК. 

(4). Гарантами програм за участю НМК Інституту проводиться незалежна 

оцінка якості викладання окремих дисциплін за відповідними освітніми 

програмами з наступним обговоренням на засіданнях відповідних 

кафедр. 

(5). НМК Інституту та гарантами програм здійснюється моніторинг:  

- рівня та якості методичного та науково-методичного забезпечення 

викладання навчальних дисциплін за відповідними освітніми 

програмами, 

- ефективності впровадження в навчальний процес результатів наукової 

діяльності науково-педагогічних працівників, задіяних до процедур 

забезпечення освітнього процесу за ОП, 

- ефективності реалізації програм підвищення кваліфікації науково-

педагогічними працівниками, задіяних до процедур забезпечення 

освітнього процесу за ОП, 

- ефективності здійснення процесу інтернаціоналізації освітньої 

діяльності за ОП. 

Результати проведеного моніторингу обговорюються на засіданнях НМК 

Інституту.  

(6). Звіти гарантів освітніх програм регулярно заслуховуються на 

засіданнях НМК Інституту. 

(7). Контроль якості реалізації процедур забезпечення освітньої 

діяльності здійснюється також шляхом моніторингу: 

- стану готовності кафедр ННЦ «Інститут біології та медицини» до 

початку навчальних занять, екзаменаційних сесій та роботи 

Екзаменаційних комісій; 

- дотримання встановлених вимог до організації навчально-методичної 

роботи кафедр ННЦ «Інститут біології та медицини»; 

- дотримання встановлених вимог до організації і проведення 

екзаменаційних сесій в ННЦ «Інститут біології та медицини»; 

- процедури формування описів освітніх програм та нових редакцій 

описів освітніх програм;  

- формування навчальних планів; 

- проведення навчальних занять із застосуванням дистанційних 

технологій; 

- інформаційного забезпечення освітньої діяльності в Інституті; 

служб Університету. 

 



- ефективності застосування технологій дистанційного навчання в 

умовах карантинних обмежень. 

(8). В ННЦ сформована та ефективно працює система моніторингу 

діючих освітніх програм: 

- Обговорення діючих освітніх програм на проєктів нових редакцій 

освітніх програм здійснюється на відкритих зустрічах, до участі у яких 

запрошуються здобувачі освіти, науково-педагогічні працівники, задіяні 

до реалізації освітньої діяльності за відповідною освітньою програмою, 

випускники та роботодавці. 

- Громадське обговорення діючих освітніх програм на нових редакцій 

освітніх програм здійснюється із застосуванням інтерактивних 

технологій. На офіційному сайті Інституту сформована та активно 

функціонує сторінка «Система забезпечення якості освіти», яка містить, 

зокрема, локацію «Обговорення ОП», на якій викладені описи освітніх 

програм (проєкти нових редакцій описів освітніх програм) та інтерактивні 

форми опитувальників. 

(9). На рівні освітніх програм ефективно реалізуються процедури вибору 

здобувачами освіти мови викладання окремих навчальних дисциплін 

(українська / англійська, за участі кафедр та гарантів освітніх програм), 

блоків вибіркових навчальних дисциплін, вибіркових навчальних 

дисциплін з відповідних пакетів або переліків (відповідальність за 

організацію та проведення покладена на гарантів відповідних освітніх 

програм та заступників директора ННЦ). 

2. Учасники освітнього процесу Інституту (науково-педагогічні 

працівники, здобувачі освіти, допоміжний персонал тощо) 

проінформовані щодо наявної нормативної бази (відповідних процедур, 

власних прав та обов'язків тощо). 

(1). Сформована та активно функціонує сторінка НМК на офіційному 

сайті ННЦ «Інститут біології та медицини», на якій викладено актуальну 

інформацію: 

- склад НМК ННЦ «Інститут біології та медицини»; 

- нормативно-правова база унормування процедур впровадження та 

реалізації освітньої діяльності (закони України, Укази Президента 

України, Постанови Кабінету Міністрів України; накази / розпорядження / 

положення, інструктивні листи Міністерства освіти і науки України щодо 

організації навчального процесу тощо); 

- база внутрішніх документів з питань організації освітнього процесу в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (накази 

Ректора, розпорядження проректорів, документи навчально-методичного 

центру організації освітнього процесу, положення / рекомендації, 

розроблені НМК ННЦ «Інститут біології та медицини» тощо); 

- інформація про засідання НМК ННЦ «Інститут біології та медицини» 

(план роботи НМК); 

- інформація щодо проведення відкритих лекцій науково-педагогічними 

працівниками Інституту; 

- інформація щодо навчально-методичної літератури, що пройшла 

експертизу та отримала схвалення на засіданні НМК Інституту. 

(2). Сформована та активно функціонує сторінка «Система забезпечення 

якості освіти», на якій наявні: 

- інформація про університетську систему внутрішнього забезпечення 

2. Доцільним є 

актуалізація роботи 

офіційного сайту 

Університету 

(зокрема, підвищення 

ефективності 

представлення на 

ньому наявної 

нормативної бази) та 

ресурсної підтримки 

сайтів факультетів / 

інститутів.  

 

 



якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему внутрішнього 

забезпечення якості),  

- документи, що унормовують освітню діяльність в Університеті / 

Інституті,  

- локація моніторингу якості освітньої діяльності за освітніми 

програмами,  

- локація громадського обговорення діючих освітніх програм та проєктів 

нових редакцій освітніх програм; 

- академічна мобільність; 

- співпраця з роботодавцями. 

(3). Викладено та постійно оновлюються: 

- програми (блоки програм) іспитів та співбесід для вступників на освітні 

програми, на які оголошується набір; 

- програм випускних кваліфікаційних іспитів за освітніми програмами, за 

якими здійснюється освітня діяльність в ННЦ «Інститут біології та 

медицини»; 

- описи освітніх програм, за якими здійснюється освітня діяльність в 

Інституті; 

- робочі програми навчальних дисциплін за освітніми програмами 

Інституту тощо. 

(4). Інформування науково-педагогічних працівників ННЦ «Інститут 

біології та медицини» про зміни в умовах / порядку впровадження 

освітньої діяльності та/або у вимогах до реалізації окремих ланок 

навчально-наукового та виховного процесу здійснюються постійно із 

застосуванням таких механізмів: відкриті зустрічі, консультативні наради, 

тренінги. 

3. Ознайомлення здобувачів освіти з відповідною нормативною базою та 

процедурами забезпечення якості освіти здійснюється на постійній 

основі із залученням таких механізмів: 

- На сайті ННЦ (https://biomed.knu.ua) розміщена повна інформація про 

адміністрацію (https://cutt.ly/ZIkYeqD), вчену раду (https://cutt.ly/wIkYoze), 

НМК (https://cutt.ly/QIkYfcx), профбюро, кафедри 

(https://biomed.knu.ua/institute-activity/educational/kafedry.html), систему 

забезпечення якості освіти (https://cutt.ly/kIkYXjt), анонси подій 

(https://cutt.ly/5IkYUlV), різні сфери життя ННЦ (https://cutt.ly/qIkY2gC), ОП 

https://cutt.ly/5MkL6TZ), нормативно-правову базу забезпечення 

освітнього процесу (https://cutt.ly/0U4He7i) тощо. 

- На сайті ННЦ розміщені робочі програми навчальних дисциплін, які 

містять повну інформацію про форми контрольних заходів та критерії 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, а також - «Порядок 

проведення семестрового оцінювання та підсумкового семестрового 

контролю. Методичні рекомендації»; 

- На сайті ННЦ сформована сторінка «Студентам та аспірантам», на якій 

акумульовану актуальну інформацію для здобувачів освіти: поточна 

актуальна інформація, графіки навчального процесу, розклади занять, 

графіки сесії, календар тижнів); 

- Студенти мають можливість ознайомитися у будь-який час з формами 

контрольних заходів та критеріями оцінювання за кожним освітнім 

компонентом за відповідною Робочою програмою (у секретарів кафедр 

(паперовий варіант - оригінал) та на сайті ННЦ; 

3. Відсутні 



- Критерії та методи оцінювання, критерії виставлення оцінок, а також 

форма проведення підсумкового контролю, особливі вимоги щодо 

процедури проведення та засоби контролю доводяться до відома 

здобувачів освіти науково-педагогічними працівниками на початку 

опанування освітнього компоненту; 

- Графік підсумкового оцінювання формується заздалегідь (щонайменше 

за місяць до проведення) та розміщується на сайті ННЦ, до моменту 

проведення іспиту студенти обов’язково інформуються науково-

педагогічними працівниками про кількість балів, отриманих ними під час 

поточного контролю; 

- У Робочих програмах навчальних дисциплін зазначено процедури 

проведення контрольних заходів, складовими яких є шкала оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти, критерії, залікові та 

екзаменаційні вимоги тощо. Доступність даних документів для учасників 

освітнього процесу забезпечується розміщенням їх на офіційному сайті 

ННЦ, постійний моніторинг чого здійснюється НМК Інституту. 

- Інформування студентів 1-х курсів про особливості здійснення освітньої 

діяльності в Університеті в цілому, та за окремими освітніми програмами 

зокрема, здійснюється гарантами відповідних освітніх програм на 

відкритих зустрічах, додатково кураторами академічних груп та 

студкураторами; 

- Інформування студентів про систему виявлення та запобігання 

академічного плагіату, дотримання академічної доброчесності, 

просування високої культури наукових досліджень, академічних свобод і 

вільної дискусії; 

- Інформування (та надання підтримки) здобувачів освіти реалізується 

також через консультації із науковими керівниками, кураторами 

(https://cutt.ly/eIhbg66) та викладачами, в т.ч. у дистанційному форматі, 

засобами електронного зв’язку (контактна інформація наявна на сайті 

ННЦ).  

- Задля отримання консультацій або порад в ННЦ постійно працює 

«Гаряча лінія» (https://cutt.ly/pIkGmgs, https://cutt.ly/rIkHQ8r). 

 



Зовнішні чинники 

Питання: 

1. Чи розроблено та впроваджено на рівні Університету нормативну базу, яка забезпечує 

студентоцентрований підхід, а саме регулює наступні питання: 

● право здобувачів на формування власної освітньої траєкторії, зокрема на вільний 

вибір дисциплін,  

● врахування результатів формальної та неформальної освіти,  

● участь здобувачів у розробленні та вдосконаленні освітніх програм,  

● участь у процедурах забезпечення якості освіти,  

● врахування у освітньому процесі різноманітності студентів, 

● вирішення конфліктних ситуацій тощо? 

2. Яким чином на забезпечення студентоцентризму вплинули карантинні обмеження? 

військовий стан? 

3. Чи вплинули зовнішні чинники на реалізацію/запровадження програм 

подвійного/спільного/з можливістю подвійного дипломування? 

Можливості Загрози 

1. На рівні Університету розроблено та впроваджено нормативну базу, 

яка забезпечує студентоцентрований підхід, а саме регулює наступні 

питання: 

(1). Право здобувачів на формування власної освітньої траєкторії, 

зокрема на вільний вибір дисциплін (Положенням про організацію 

освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/NCEfdnn), 

Положення про порядок реалізації студентами Університету права на 

вільний вибір навчальних дисциплін (https://cutt.ly/BU4G7ln), Положення 

про порядок реалізації права на академічну мобільність КНУ імені 

Тараса Шевченка http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=804&lang=uk), 

Положення про проведення практики студентів КНУ імені Тараса 

Шевченка https://cutt.ly/0U4He7i), Положення про організацію та 

проведення практики студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» 

(https://cutt.ly/EU4HsIQ), Положення про курсові та кваліфікаційні роботи 

(проєкти) https://cutt.ly/HU4Hh1T); 

(2). Врахування результатів формальної та неформальної освіти (Наказ 

МОН України за №130 від 16.032022 р. «Про затвердження порядку 

визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, 

здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти», який 

відкриває для університетів можливість перезарахування результатів 

навчання, здобутих у неформальній освіті набрав чинності 23.09.2023р. 

КНУ імені Тараса Шевченка сформував робочу (р. ректора №74 від 

14.09.2022 року) для розробки Положення «Про валідізацію і визнання 

результатів навчання, здобутих у процесі неформальної та/або 

інформальної освіти у програмах вищої та фахової передвищої освіти 

КНУ імені Тараса Шевченка», проєкт якого проходить етап обговорення і 

буде поданий на затвердження Вченою радою до завершення 1-го 

семестру 2022-2023 навчального року. 

Університет не обмежує академічної свободи науково-педагогічних 

працівників щодо внесення до робочої програми освітнього компоненту 

рекомендацій щодо можливого (як альтернативний варіант освітньої 

1. Відсутні 

https://cutt.ly/NCEfdnn
https://cutt.ly/BU4G7ln
http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=804&lang=uk
https://cutt.ly/EU4HsIQ
https://cutt.ly/HU4Hh1T


траєкторії) опанування окремих результатів шляхом інформальної та/ 

неформальної освіти. 

Визнання і оцінювання рівня опанування результатів такого навчання (за 

наявності схваленого кафедрою обґрунтування щодо 

доцільності/необхідності цього визнання для досягнення цілей освітнього 

компоненту) в таких випадках здійснюється науково-педагогічними 

працівниками в межах тієї складової оцінки, яка відведена для поточного 

контролю, та згідно правил і процедур, визначених у робочій програмі 

освітнього компоненту. Визнання результатів навчання, здобутих 

шляхом неформальної та/або інформальної освіти, не може замінити 

процедур підсумкового оцінювання, визначених освітньою програмою та 

індивідуальним навчальним планом); 

(3). Участь здобувачів у розробленні та вдосконаленні освітніх програм, у 

процедурах забезпечення якості освіти (Відповідно до Статуту КНУ імені 

Тараса Шевченка (http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf) 

здобувачі освіти залучені до процесу періодичного перегляду освітніх 

програм та інших процедур забезпечення її якості безпосередньо та 

через органи студентського самоврядування (Студентський парламент 

(https://cutt.ly/cf3HAvr). Залучення здобувачів освіти до процедур із 

забезпечення якості освіти гарантує Положення про організацію 

освітнього процесу (https://cutt.ly/NCEfdnn), Положення про систему 

забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ імені Тараса 

Шевченка (https://cutt.ly/AU8Ob63), координує - Відділ забезпечення 

якості освіти КНУ імені Тараса Шевченка. 

Представники органів студентського самоврядування входять до складу 

НМК та вченої ради ННЦ, НМР та Вченої ради Університету, їх позиція є 

важливим фактором для прийняття рішень щодо перегляду/оновлення 

ОП. 

Основними інструментами залучення здобувачів освіти до процесу 

перегляду та вдосконалення освітніх програм є опитування: зовнішнє 

(проводиться Навчальною лабораторією соціологічних та освітніх 

досліджень КНУ імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/7f3HGtO) та 

внутрішнє (проводиться ННЦ https://cutt.ly/C1KuK34). Пропозиції, що 

стосуються самої ОП (цілі, результати навчання, структурно-логічна 

схема, форми атестації тощо) обов’язково мають проходити погодження 

НМК, вченої ради ННЦ, відділу забезпечення якості освіти, НМР, вченої 

ради КНУ, затвердження наказом ректора.  

Органи студентського самоврядування активно залучені до процедур 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності за ОП: його 

представники здійснюють моніторинг інформаційного забезпечення ОП 

(https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/systema-zabezpechennia-

iakosti-osvity/monitorynh-iakosti-osvitnoi-diialnosti-za-op/yakist-osvitnoi-

diialnosti-za-op.html ), регулярно проводять зустрічі з Ректором, 

працюють в складі НМК (https://cutt.ly/3U8JgTv) та вченої ради ННЦ 

(https://cutt.ly/GU8JxEd), НМР та Вченої ради Університету, інформують 

студентську спільноту щодо рішень/змін в сфері освітньої діяльності 

(http://sp.knu.ua). Студпарламент Університету розглядає 

листи/звернення від Студпарламентів факультетів щодо якості освітньої 

діяльності, приймає рішення про необхідність внесення певних змін. 

У Положенні про студентське самоврядування КНУ імені Тараса 
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https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity/monitorynh-iakosti-osvitnoi-diialnosti-za-op/yakist-osvitnoi-diialnosti-za-op.html
https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity/monitorynh-iakosti-osvitnoi-diialnosti-za-op/yakist-osvitnoi-diialnosti-za-op.html
https://biomed.knu.ua/ukreducational-program/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity/monitorynh-iakosti-osvitnoi-diialnosti-za-op/yakist-osvitnoi-diialnosti-za-op.html


Шевченка (https://cutt.ly/HMVhVnW) визначено права і можливості 

студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та 

інтересів студентів, брати участь в управлінні університету, бути 

делегованими до дорадчих та робочих органів, вносити пропозиції щодо 

змісту навчальних планів і програм, удосконалення науково-дослідної 

роботи, освітнього процесу, тощо).  

(4). Вирішення конфліктних ситуацій (Положення про організацію 

освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/NCEfdnn), 

Положенням про забезпечення якості освіти та освітнього процесу в КНУ 

імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/QU31NKw), Порядком вирішення 

конфліктних ситуацій у КНУ імені Тараса Шевченка 

(https://cutt.ly/gU3ZIuL), які базуються на засадах, висвітлених в Статуті 

Університету (https://cutt.ly/XU3ZD1Q) та Етичному кодексі 

університетської спільноти (https://cutt.ly/5U3ZJNo). 

2. Карантинні обмеження та військовий стан змусили задля ефективного 

забезпечення студентоцентризму впроваджувати оптимізовані форми 

реалізації процедур освітньої діяльності, у тому числі із застосуванням 

технологій дистанційної комунікації та навчання. 

 

2. Відсутні 

3. Зовнішні виклики (чинники) останнього часу загострили питання 

розробки програм подвійного дипломування. ННЦ здійснює активний 

моніторинг світового ринку надання освітніх послуг щодо можливості 

здійснення партнерської кооперації задля формування програм 

подвійного дипломування.  

 

3. Недостатній рівень 

фінансування 

практичної складової 

освітніх програм 

суттєво знижує 

привабливість 

програм подвійного 

дипломування для 

потенційних 

закордонних 

вступників. 

 

 

  

https://cutt.ly/gU3ZIuL
https://cutt.ly/5U3ZJNo


1.4. ЗАРАХУВАННЯ, ДОСЯГНЕННЯ, ВИЗНАННЯ ТА АТЕСТАЦІЯ 

СТУДЕНТІВ 
 

ПОЗИТИВИ НЕГАТИВИ 

Внутрішні чинники 

Питання: 

1. Яким чином формується перелік освітніх програм, на які здійснюватиметься набір 

здобувачів? 

2. Яким чином регулюються питання визнання результатів навчання, набутих під час 

академічної мобільності?  

3. Яким чином регулюються питання визнання результатів неформальної та інформальної 

освіти? 

4. Яким чином регулюються питання визнання результатів навчання та атестації 

здобувачів? 

5. Чи існують на рівні інституту/факультету  відповідний структурний підрозділ/відповідальна 

особа, які здійснюють підтримку здобувачів освіти з питань зарахування, визнання 

результатів тощо? 

6. Чи відбувається моніторинг рівня обізнаності здобувачів освіти із відповідними наявними 

процедурами? 

Сильні сторони організації 
Слабкі сторони 

організації 

1. Провадження освітньої діяльності в КНУ імені Тараса Шевченка 

здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, серія 

АЕ № 636455 від 09.06.2015 р., наказів МОН про ліцензування освітньої 

діяльності на третьому освітньо-науковому рівні. 

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка розроблюються 

Приймальною комісією КНУ імені Тараса Шевченка та затверджуються 

ректором КНУ імені Тараса Шевченка відповідно до Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в відповідному році, що затверджується 

наказом Міністерства освіти і науки України.  

Університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за 

освітніми ступенями, спеціальностями, освітніми програмами, формами 

здобуття освіти відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. 

Перелік освітніх програм, за якими здійснюється прийом (а також строки 

подання документів, порядок проведення конкурсного відбору), регулюється 

Правилами прийому. Внесенню певної освітньої програми до переліку 

програм, за якими буде здійснюватися прийом (до Правил прийому), 

передують процедури розробки, обговорення, затвердження та введення у 

дію, унормовані на рівні Університету та ефективно діючі на рівні ННЦ. 

Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та 

зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на 

офіційному веб-сайті Університету (https://vstup.knu.ua). Окрім цього, 

Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у відповідному році, 

терміни прийому заяв і документів, проведення конкурсного відбору та 

зарахування на навчання, Програми іспитів та співбесід для вступників за 

освітніми програмами викладаються на сайті ННЦ (http://surl.li/dzzax).  

1. Відсутні 

http://surl.li/dzzax


Правила прийому на навчання за освітньою програмою регламентуються: 

- Правилами прийому до КНУ імені Тараса Шевченка 

(https://cutt.ly/WUB7uWt), розробленими відповідно до законодавства 

України, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

(https://cutt.ly/5IwAJgg),  

- Положенням про організацію освітнього процесу у КНУ імені Тараса 

Шевченка (https://cutt.ly/1MCLyN4),  

- Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність КНУ 

імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/PMCLvQU), а також:  

- Порядок поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, 

слухачів, курсантів) у Київському національному КНУ імені Тараса Шевченка 

(https://cutt.ly/aMCLXw4),  

- Положення про порядок перезарахування результатів навчання у КНУ ім. 

Тараса Шевченка (https://cutt.ly/3MCL7TN),  

- Наказ Ректора від 12.07.2016 року за №603-22 «Про затвердження Порядку 

проведення в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та 

періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій 

території України після 20 лютого 2014 року (https://cutt.ly/QMCZpAB), 

та не передбачають додаткових умов. 

2. Визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, 

регулюється такими документами:  

1. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

29.06.2016 р. (https://cutt.ly/LU4HEKM); 

2. Додаток до правил прийому «Порядок поновлення та переведення 

здобувачів вищої освіти (студентів, слухачів, курсантів) у КНУ імені Тараса 

Шевченка» (https://cutt.ly/mU4HIJK);  

3. Положення про організацію освітнього процесу у КНУ імені Тараса 

Шевченка (https://cutt.ly/NCEfdnn);  

4. Наказ Ректора від 12.07.2016 року за №603-22 «Про затвердження 

Порядку проведення в КНУ імені Тараса Шевченка атестації для визнання 

здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі 

вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 

лютого 2014 року (https://cutt.ly/UUNqJkb).  

Зазначені положення та накази розміщені у відкритому доступі на офіційному 

сайті Університету та на відповідній сторінці сайту Інституту. 

Порядок перезарахування результатів відбувається на основі здійснення 

експертного оцінювання і визнання навчальних досягнень, кваліфікацій 

учасника шляхом трансферу кредитів посередництвом використання 

EGRACONS (Egracons Grade Conversion System – Європейська система 

переведення оцінок). Перезарахування результатів навчання з навчальних 

дисциплін проводять на підставі порівняння їхніх навчальних програм та 

академічної довідки, яку надає учасник академічної мобільності. 

2. Відсутні 

3. Наказ МОН країни за №130 від 16.03.2022 р. «Про затвердження порядку 

визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, 

здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти», який відкриває 

для університетів можливість перезарахування результатів навчання, 

здобутих у неформальній освіті набрав чинності 23.09.2023р. КНУ імені 

3. Відсутні 

https://cutt.ly/1MCLyN4


Тараса Шевченка сформував робочу групу (розпорядження ректора №74 від 

14.09.2022 року) для розробки Положення «Про валідізацію і визнання 

результатів навчання, здобутих у процесі неформальної та/або 

інформальної освіти у програмах вищої та фахової передвищої освіти КНУ 

імені Тараса Шевченка», проєкт якого проходить етап обговорення і буде 

поданий на затвердження Вченою радою у 2022-2023 навчальному році. 

Університет не обмежує академічної свободи науково-педагогічних 

працівників щодо внесення до робочої програми освітнього компоненту 

рекомендацій щодо можливого (як альтернативний варіант освітньої 

траєкторії) опанування окремих результатів шляхом інформальної та/ 

неформальної освіти. 

Визнання і оцінювання рівня опанування результатів такого навчання (за 

наявності схваленого кафедрою обґрунтування щодо 

доцільності/необхідності цього визнання для досягнення цілей освітнього 

компоненту) в таких випадках здійснюється науково-педагогічним 

працівником в межах тієї складової оцінки, яка відведена для поточного 

контролю, та згідно правил і процедур, визначених у робочій програмі 

освітнього компоненту. Визнання результатів здобутих шляхом 

неформальної та/або інформальної освіти не може замінити процедур 

підсумкового оцінювання, визначених освітньою програмою та 

індивідуальним навчальним планом. 

4. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у КНУ імені 

Тараса Шевченка (https://cutt.ly/NCEfdnn) за ОП передбачено такі форми 

контрольних заходів як: поточний семестровий контроль (контрольні роботи 

та тестування, презентації та реферати, доповіді та доповнення, 

розрахункові завдання, захисти практичних / лабораторних робіт, захисти 

звіту з практик тощо) та підсумковий контроль (іспит, залік, 

диференційований залік, комплексний іспит за програмою підготовки, захист 

курсової та публічний захист кваліфікаційної роботи). 

Форми (методи) оцінювання забезпечують валідність оцінювання успішності 

студентів та встановлення факту досягнення програмних результатів 

навчання. Критерієм успішного проходження студентом оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання освітнього компонента та мінімального 

порогового рівня оцінки за освітнім компонентом загалом. Форми 

контрольних заходів зазначені у робочих програмах конкретних освітніх 

компонент. Зазвичай, поточний семестровий контроль здійснюється таким 

чином: навчальна дисципліна ділиться на логічно-пов’язані змістові модулі, 

які, переважно, завершуються модульною контрольною роботою чи 

модульним тестом (простим, комбінованим, перехресним, розширеним і 

т.д.). Окремо можуть бути оціненими (якщо це передбачено робочою 

програмою) інші форми: доповіді, розрахункові завдання тощо. Мінімальний 

пороговий рівень оцінки за кожним запланованим для освітнього компонента 

результатом навчання визначається відповідною робочою програмою, але 

не може бути нижчим за 50% від максимально можливої кількості балів. 

Різноманітність наявних форм поточного контролю, їх різноплановість, 

змістове наповнення, взаємодоповнюваність, системність та періодичність 

застосування дозволяють об’єктивно оцінити програмні результати 

навчання. Приклади основних форм завдань наведені на сторінці НМК 

Інституту: https://cutt.ly/lU3WRYr.  

4. Відсутні 

https://cutt.ly/lU3WRYr


Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю 

за яким встановлено залік або диференційований залік, визначається як 

сума балів за всіма успішно оціненими результатами навчання. При цьому 

перевіряються всі програмні результати навчання (алгоритми таких 

перевірок вказані у робочих програмах конкретних освітніх компонент). За 

умови іспиту, підсумкова оцінка визначається як сума балів за всіма успішно 

оціненими результатами навчання під час семестру (можуть перевірятися всі 

програмні результати навчання) та оцінки, що отримана під час іспиту 

(перевіряються переважно теоретично орієнтовані програмні результати 

навчання). 

На сайті ННЦ оприлюднені робочі програми навчальних дисциплін, які 

містять повну інформацію про форми контрольних заходів та критерії 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти за кожною освітньою 

програмою.  

У розділі 5 кожної робочої програми наведено результати навчання за 

освітнім компонентом та їх відсоток у підсумковому оцінюванні, у розділі 6 - 

співвідношення результатів навчання за освітнім компонентом із 

програмними результатами навчання, а у розділі 7 - схему оцінювання.  

Оцінювання результатів навчання здійснюється на принципах об’єктивності, 

систематичності і системності, плановості, єдності вимог, відкритості, 

прозорості, доступності і зрозумілості методики оцінювання, із дотриманням 

норм академічної доброчесності. 

Порядок повторного проходження контрольних заходів унормований 

Положенням про організацію освітнього процесу в КНУ імені Тараса 

Шевченка (https://cutt.ly/NCEfdnn). Умови, за яких приймається рішення про 

надання студенту можливості скласти академічну заборгованість або 

отримати (у разі документально підтверджених поважних причин) 

індивідуальний графік для складання семестрового контролю, визначено у 

Положенні про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній 

системі організації навчального процесу в КНУ імені Тараса Шевченка 

(https://cutt.ly/4U3Ccxw). 

Повторне складання семестрового контролю може відбуватися у випадках 

отримання незадовільних оцінок та порушення процедури оцінювання. 

Повторне складання іспитів, виставлення заліків допускається не більше 

двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка 

створюється директором Інституту. 

Атестація здобувачів освіти за освітньою програмою здійснюється відповідно 

до вимог Стандарту (з урахуванням вимог Проєкту стандарту). Атестація 

здійснюється у формі складання комплексного іспиту за програмою 

підготовки/ за спеціальністю, практично - орієнтованого іспиту та/або 

публічного захисту кваліфікаційної роботи (визначено в описі освітньої 

програми). Форми атестації здобувачів дозволяють перевірити всі програмні 

результати навчання, визначені в освітній програмі у відповідності до 

Стандарту, забезпечують високу ефективність оцінювання набуття 

випускником професійно-орієнтованих компетентностей та релевантність 

присудження кваліфікації (за наявності такого присудження). Програми 

комплексних іспитів викладаються у вільному доступі на сайті ННЦ на 

сторінках відповідних освітніх програм. Положення про курсові та 

кваліфікаційні роботи (проєкти) ННЦ «Інститут біології та медицини» 

(https://cutt.ly/CU3Hp0z), Правила оформлення курсових та кваліфікаційних 

https://cutt.ly/CU3Hp0z


робіт. Методичні рекомендації для студентів ННЦ «Інститут біології та 

медицини» (https://cutt.ly/SU3H7ct) викладені на сайті ННЦ. 

Відповідно до «Положення про систему виявлення та запобігання 

академічного плагіату у КНУ імені Тараса Шевченка» 

(http://senate.univ.kiev.ua/?p=1352) кваліфікаційні роботи проходять 

обов’язкову перевірку на наявність академічного плагіату, на роботу 

надається відгук наукового керівника та зовнішня рецензія незалежного 

експерта. 

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням про 

організацію освітнього процесу у КНУ імені Тараса Шевченка 

(https://cutt.ly/NCEfdnn), Положенням про порядок створення та організацію 

роботи Екзаменаційної комісії в КНУ імені Тараса Шевченка 

(https://cutt.ly/cMCBfoL); Порядком проведення семестрового оцінювання та 

підсумкового семестрового контролю. Методичні рекомендації НМК ННЦ 

«Інститут біології та медицини» (https://cutt.ly/JU3LOwr). В умовах карантину і 

воєнного стану також діє Тимчасовий порядок проведення заліково-

екзаменаційної сесії та підсумкової атестації з використанням технологій 

дистанційного навчання у КНУ імені Тараса Шевченка 

(https://cutt.ly/kMZTZle).  

 

5. Відповідальними особами, які здійснюють підтримку здобувачів освіти з 

питань зарахування, визнання результатів тощо є заступники директора 

Інституту, що діють в межах своїх повноважень. 

 

5. Відсутні 

6. Графік підсумкового оцінювання формується заздалегідь (щонайменше за 

місяць до проведення) та розміщується на сайті ННЦ 

(https://cutt.ly/CU3UgGH). До моменту проведення іспиту студенти 

обов’язково інформуються про кількість балів, отриманих ними під час 

поточного контролю. 

Критерії та методи оцінювання, критерії виставлення оцінок доводяться до 

відома студентів заздалегідь (до початку оцінювання). У разі необхідності 

здобувачі освіти можуть отримати додаткові роз’яснення на консультаціях та 

через засоби електронного зв’язку, у тому числі через «Гарячу лінію ННЦ» 

(https://t.me/joinchat/D7_Mrh00SSBuwd9QFgLpRQ).  

Вимоги щодо надання студентам інформації стосовно форм контрольних 

заходів та критеріїв оцінювання зазначені в Положенні про організацію 

освітнього процесу у КНУ імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/NCEfdnn), 

Порядку проведення семестрового оцінювання та підсумкового 

семестрового контролю, Методичні рекомендації НМК ННЦ «Інститут біології 

та медицини» (https://cutt.ly/rU3TTm5). 

Студенти мають можливість ознайомитися у будь-який час з формами 

контрольних заходів та критеріями оцінювання за кожним освітнім 

компонентом за відповідною робочою програмою (у секретарів кафедр 

(паперовий варіант - оригінал) та на сторінці відповідної освітньої програми 

сайту ННЦ). Критерії та методи оцінювання, критерії виставлення оцінок, а 

також форма проведення підсумкового контролю, особливі вимоги щодо 

процедури проведення та засоби контролю доводяться до відома здобувачів 

освіти на початку опанування освітнього компоненту. 

У робочих програмах зазначено процедури проведення контрольних заходів, 
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складовими яких є шкала оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти, критерії, залікові та екзаменаційні вимоги тощо. Доступність даних 

документів для учасників освітнього процесу забезпечується розміщенням їх 

на офіційному сайті ННЦ, постійний моніторинг чого здійснюється НМК 

Інституту.  

В ННЦ сформована та ефективно діє група інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності. Рівень задоволеності здобувачів освіти якістю 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності регулярно досліджується 

через опитування (рівень задоволеності освітньою діяльністю за освітньою 

програмою у цілому, проводиться Лабораторією соціологічних і освітніх 

досліджень). Результати таких опитувань обговорюється на відкритих 

зустрічах за участю гаранта освітньої програми, здобувачів освіти, 

представників органів студентського самоврядування, а також на засіданнях 

НМК ННЦ.  

Зовнішні чинники 

Питання: 

1. Чи розроблені на рівні Університету всі необхідні процедури із зарахування здобувачів 

освіти, врахування та визнання їх досягнень, атестації? Чи є вони прозорими? Чи 

реалізуються вони послідовно? 

2. Яким чином регулюються питання зарахування здобувачів освіти? Чи всі необхідні 

документи розроблені? 

3. Чи розроблені на рівні держави усі необхідні нормативні документи? 

4. Чи існують/функціонують структури, які відповідають за формування політики щодо 

визнання/присвоєння професійних кваліфікацій? 

5. Чи розроблені, прозорі, послідовно застосовуються процедури щодо зовнішньої атестації 

здобувачів освіти певних спеціальностей?   

Можливості Загрози 

1. На рівні Університету розроблені всі необхідні процедури із зарахування 

здобувачів освіти, врахування та визнання їх досягнень, атестації. Зокрема: 

- Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/WUB7uWt), 

розроблені відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти (https://cutt.ly/5IwAJgg),  

- Положення про організацію освітнього процесу у КНУ імені Тараса 

Шевченка (https://cutt.ly/1MCLyN4),  

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність КНУ 

імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/PMCLvQU),  

а також  

- Порядок поновлення та переведення здобувачів вищої освіти (студентів, 

слухачів, курсантів) у Київському національному КНУ імені Тараса Шевченка 

(https://cutt.ly/aMCLXw4),  

- Положення про порядок перезарахування результатів навчання у КНУ ім. 

Тараса Шевченка (https://cutt.ly/3MCL7TN),  

- Наказ Ректора від 12.07.2016 року за №603-22 «Про затвердження Порядку 

проведення в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та 

періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій 
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території України після 20 лютого 2014 року (https://cutt.ly/QMCZpAB),  

та не передбачають додаткових умов. 

Розроблені та впроваджені процедури є прозорими, реалізуються 

послідовно. 

 

2. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, після ухвалення 

Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування 

відповідно до строку, визначеного Правилами прийому до КНУ імені Тараса 

Шевченка у певному році прийому, зобов’язані виконати вимоги для 

зарахування, визначені Правилами прийому. 

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

розміщується на вебсайті Університету, а також відображається у кабінеті  

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в 

установлені строки, визначені Правилами прийому, не виконали вимог для 

зарахування, втрачають право на зарахування (переведення) в поточному 

році на навчання за державним замовленням. 

Накази про зарахування на навчання видаються ректором Університету на 

підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 

додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на офіційному 

вебсайті Приймальної комісії у вигляді списку зарахованих у строки, 

встановлені у Правилах прийому. 

Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване Приймальною комісією в разі виявлення порушень з боку 

вступника, передбачених Правилами прийому. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до 

Університету за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам 

повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після 

подання заяви про відрахування. 

Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в 

частині, що стосується цієї особи. 

На звільнене(-і) в порядку, передбаченому Правилами прийому місце(-я), 

може проводитися додатковий конкурсний відбір (за погодженням з 

державним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю 

конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з 

конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяви на цю конкурсну 

пропозицію та були допущені до участі в конкурсі. У разі відсутності таких 

претендентів, на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з конкурсних 

пропозицій Університету, за умови збігу вступних випробувань, шляхом 

перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

Заяви вступників, зарахованих на навчання за державним замовленням для 

здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі 

повної загальної середньої освіти виключаються з конкурсів на інші місця за 

кошти фізичних або юридичних осіб, крім випадків подання вступником 

окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця державного 

замовлення, передбачених Правилами прийому. 

Процедури зарахування вступників на рівні Університету є чітко 

унормованими. 
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3. Порядок та процедури зарахування вступників на навчання за освітніми 

ступенями, спеціальностями, освітніми програмами, формами здобуття 

освіти достатньою мірою унормовано на рівні держави, наявні необхідні 

нормативні документи.  

 

3. Відсутні 

4. Законодавство України визначає кваліфікацію, як визнану уповноваженим 

суб’єктом та засвідчену відповідним документом стандартизовану сукупність 

здобутих особою компетентностей (результатів навчання). Кваліфікації за 

змістом класифікуються на освітні та професійні, а за обсягом - на повні та 

часткові. Професійна кваліфікація - це визнана кваліфікаційним центром, 

суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена 

відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою 

компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний 

вид роботи або здійснювати професійну діяльність. Професійні кваліфікації 

присвоюються, визнаються і підтверджуються кваліфікаційними центрами, 

закладами освіти та іншими суб’єктами, уповноваженими на це 

законодавством.  

Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного переліку 

компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що 

визначені відповідним стандартом. Кваліфікація вважається частковою в разі 

здобуття особою частини компетентностей відповідного рівня Національної 

рамки кваліфікацій, що визначені відповідним стандартом. Результати 

навчання та компетентності, необхідні для присудження освітніх та/або 

присвоєння професійних кваліфікацій, можуть досягатися та здобуватися у 

системі формальної, неформальної чи інформальної освіти. 

Професійні кваліфікації присвоюються, визнаються і підтверджуються 

кваліфікаційними центрами, закладами освіти та іншими суб'єктами, 

уповноваженими на це законодавством. 

Присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій здійснюється 

відповідно до: Порядку присвоєння та підтвердження професійних 

кваліфікацій кваліфікаційними центрами (затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 956), професійних 

стандартів, затверджених відповідно до Порядку розроблення та 

затвердження професійних стандартів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373 (Офіційний вісник України, 

2017 р., № 47, ст. 1457), та оприлюднених відповідно до Положення про 

Реєстр кваліфікацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 червня 2021 р. № 620 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 50, ст. 

3082), процедури присвоєння/підтвердження, опублікованої на офіційному 

веб-сайті кваліфікаційного центру; в разі коли вимоги до 

присвоєння/підтвердження професійної кваліфікації встановлені 

міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною 

Радою України, застосовуються норми такого міжнародного договору. 

Особа, яка має документ про здобуття формальної освіти без присвоєння 

професійної кваліфікації, досвід виконання певних робіт чи здійснення 

певного виду діяльності, відповідні знання й навички, зможе через 

кваліфікаційні центри пройти процедури оцінювання, що відповідають 

вимогам професійного стандарту і в разі позитивного результату отримати 

документ про присвоєння професійної кваліфікації, що визнаватиметься на 

ринку праці.  

4. Відсутні 



Процедура присвоєння/підтвердження складається з таких етапів:  

 -прийняття кваліфікаційним центром заяви про присвоєння/підтвердження 

професійної кваліфікації та інших документів, поданих здобувачем, щодо 

набутих ним компетентностей та/або результатів навчання; 

- співбесіда із здобувачем щодо набутих компетентностей та/або результатів 

навчання, знань з питань охорони праці з урахуванням професії, кваліфікації; 

- ухвалення рішення щодо можливості проведення процедури оцінювання; 

- ухвалення рішення за результатами процедури присвоєння/підтвердження 

та надання відповідного документа.  

Наразі триває робота над створенням мережі кваліфікаційних центрів. Їх 

створюватимуть роботодавці, заклади освіти, професійні асоціації, інші 

зацікавлені суб’єкти, що передбачено Законом України «Про освіту». Центри, 

які видаватимуть сертифікати про підтвердження професійної кваліфікації, 

мають бути акредитовані Національним агентством кваліфікацій (НАК). 

 

5. Процедури зовнішньої атестації здобувачів освіти передбачено за рядом 

освітніх програм, за якими здійснюється освітня діяльність в ННЦ. 

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за освітньою програмою 

«Лабораторна діагностика» спеціальності 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» здійснюється у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (вимоги Стандарту) та практично-орієнтованого 

іспиту (додатково за ОП), завершується видачею документів встановленого 

зразка про присудження ступеня бакалавр технологій медичної діагностики 

та лікування за спеціалізацією «Лабораторна діагностика». Єдиний 

державний кваліфікаційний іспит. «Лабораторна діагностика» - форма 

незалежного оцінювання рівня професійної компетентності здобувачів 

освіти, яке проводяться Державною установою «Центр тестування 

професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України 

відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів 

фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація», 

затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. за № 251, наказу МОЗ 

України «Про затвердження Змін до Положення про систему ліцензійних 

інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і 

«Фармація» та Положення про організацію та порядок проведення державної 

атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах III-IV рівнів 

акредитації за напрямом підготовки «Медицина» від 23.06.2021 р. за № 1266.  

Єдиний державний кваліфікаційний іспит. «Лабораторна діагностика» 

призначений визначити відповідність показників якості медичної освіти 

державному стандарту вищої освіти та встановити мінімальний рівень 

професійної компетентності, потрібний для присвоєння кваліфікації фахівця 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти магістр за освітньою програмою 

«Лабораторна діагностика» зі спеціальності 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» проводиться у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту та публічного захисту кваліфікаційної роботи.  

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Медицина» 

спеціальності 222-«Медицина» проводиться у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту – інтегрованого тестового іспиту та об'єктивного 

структурованого практичного (клінічного) іспиту та завершується видачею 

5. Відсутні 



документу встановленого зразка про присудження освітнього ступеня 

«Магістр медицини» із присвоєнням кваліфікації: «Лікар». Єдиний державний 

кваліфікаційний іспит здійснюється відповідно до Порядку здійснення 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього 

ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров'я». 

Інтегрований тестовий іспит «КРОК» (проводиться в два тестових етапи - 

«КРОК-1». Загальна лікарська підготовка» (оцінюється рівень професійної 

компетентності із загальнонаукових (фундаментальних) дисциплін) та 

«КРОК-2». Загальна лікарська підготовка» (оцінюється рівень професійної 

компетентності із професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін) 

проводиться Центром тестування при МОЗ України, забезпечує оцінювання 

відповідності якості підготовки фахівців стандартам вищої освіти. 

Міжнародний іспит з основ медицини (Зміни, що вносяться до Порядку 

здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 

ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона 

здоров’я” (від 14 квітня 2021 р. № 351).  

Іспит з англійської мови професійного спрямування проводиться Центром 

тестування при МОЗ України, забезпечує оцінювання компетентності 

студента з володіння професійною англійською мовою. 

Об'єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, який оцінює 

готовність випускника до провадження професійної діяльності відповідно до 

вимог стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних 

(клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об'єкті або 

на моделі і проводиться екзаменаційною комісією закладу вищої освіти. 

 

 

1.5. ВИКЛАДАЦЬКИЙ ПЕРСОНАЛ 
 

ПОЗИТИВИ НЕГАТИВИ 

Внутрішні чинники 

Питання: 

1. Чи існують можливості професійного зростання науково-педагогічних працівників 

(зокрема у сфері наукової діяльності, опанування та застосування новітніх методів 

викладання тощо)?  

2. Чи сприяє факультет/інститут професійному зростанню викладачів? 

3. Чи існують шляхи/процедури мотивування викладачів? 

4. Чи існують, послідовно реалізуються та враховуються процедури оцінювання викладачів? 

Чи враховуються результати оцінювання? 

5. Чи існує практика залучення до освітнього процесу зовнішніх фахівців? 

Сильні сторони організації 
Слабкі сторони 

організації 

1. Університет визначає необхідний рівень кваліфікації науково-

педагогічних працівників при оголошенні конкурсу на посаду і встановлює в 

контрактах завдання щодо професійного зростання, стимулює розвиток 

науково-педагогічних працівників, здійснюючи оцінювання професійної 

компетентності та якості викладання (відкриті заняття, взаємовідвідування, 

1. Відсутні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/334-2018-%D0%BF#n9


опитування здобувачів освіти щодо якості викладання); заохочує наукову та 

інноваційну діяльність (включаючи матеріальне заохочення); створює 

умови для підвищення кваліфікації. 

Науково-педагогічні працівники мають можливість професійного розвитку 

за рахунок реалізації права на академічну мобільність (терміном до одного 

року за ними зберігається основне місце роботи). Планування та 

проведення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

визначаються Вченою радою Університету/ННЦ. Програма підвищення 

кваліфікації розробляється індивідуально для кожного науково-

педагогічного працівника (відповідно Положення про підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників КНУ імені 

Тараса Шевченка (http://senate.univ.kiev.ua/?p=1997) та ННЦ 

https://cutt.ly/6U8f73t). 

Можливості для підвищення кваліфікації зокрема створюють: Інститут 

післядипломної освіти (http://www.ipe.knu.ua), Відділ академічної 

мобільності КНУ імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/8MZOOJC), Відділ 

міжнародних зв’язків (http://international.knu.ua), Відділ забезпечення якості 

освіти, який координує систему забезпечення якості освіти університету та 

розвиває культуру якості (https://www.facebook.com/department.quality). 

Університет є учасником програми вдосконалення викладання у вищій 

освіті України (Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme) та 

проєкту «Якісне навчання через якісне викладання», мета якого є 

покращити якість викладання навчальних дисциплін та підвищити 

ефективність навчального процесу за допомогою впровадження сучасних 

методик і технік. За результатами участі в проєкті Університет вдосконалив 

Положення про підвищення кваліфікації НПП, передбачивши в ньому 

можливості різних траєкторій професійного зростання викладачів; 

вдосконалює власні сертифікатні програми; проводить тематичні воркшопи 

на платформі професійного розвитку викладачів КНУ імені Тараса 

Шевченка (https://www.facebook.com/KNUprofessionals/about ), де викладачі 

мають можливість обмінятися досвідом. 

2. Інститут послідовно проводить політику сприяння професійному 

зростанню науково-педагогічних працівників.  

А саме: матеріального характеру - преміювання за особливі досягнення в 

науковій та/або педагогічній діяльності, висування кандидатур на здобуття 

стипендій стипендії молодим вченим тощо, нематеріального характеру - 

сприяння науково-педагогічному кар’єрному зростанню у т.ч. вступу до 

докторантури, проведення наукових пошуків та публікації результатів у 

фахових виданнях, здобуття наукових ступенів та вчених звань, участь у 

міжнародних наукових заходах та їх проведення на базі ННЦ), стажування 

як в Україні, так і за кордоном; допомога у виданні наукових монографій і 

статей, навчально-методичних праць. Найкращим викладачам Інституту 

щорічно вручаються Подяки та Грамоти за результатами конкурсу 

«Найкращий викладач року» (на основі опитування здобувачів освіти та за 

пропозицією кафедр), за поданням Інституту/Університету – Подяки, 

Грамоти та Почесні нагороди МОН України, НАН України, НАПН України 

тощо.  

2. Відсутні 

3. Мотивація – це процес спонукання особистості до діяльності з метою 

досягнення цілей особистих/ колективних / суспільних. Мотивація є 

3. Відсутні 

http://international.knu.ua/
https://www.facebook.com/department.quality
https://www.facebook.com/KNUprofessionals/about


рушійною силою людської діяльності для досягнення конкретної мети, а в 

освітній сфері – для забезпечення її якості. 

Внутрішня мотивація – задоволення від самого процесу та результату 

роботи, що доповнюється можливістю найбільш повної самореалізації в 

певній діяльності. Зовнішня позитивна мотивація – грошовий заробіток, 

прагнення до кар’єрного просування, а також потреба в досягненні 

соціального престижу та поваги з боку колег.  

Особливості мотивації науково-педагогічного працівника: мотиви 

особистісної самореалізації, матеріальні стимули, спонукання, пов’язані із 

самоствердженням, професійні мотиви. Мотиви самореалізації відіграють 

провідну роль в позитивному сприйнятті науково-педагогічним працівником 

нововведень у професійній сфері та займають провідне місце в системі 

мотивів інноваційної діяльності. 

На рівні Університету / ННЦ розроблені, унормовані та ефективно 

працюють механізми мотивування науково-педагогічних працівників: 

сприяння розвитку та посиленню внутрішньої мотивації, забезпечення 

зовнішньої позитивної мотивації. 

 

4. На рівні ННЦ чітко розроблені, послідовно та ефективно реалізуються 

процедури оцінювання науково-педагогічних працівників із використанням 

таких механізмів: 

- проведення відкритих занять (http://surl.li/eaakj ; оцінювання здійснюється 

здобувачами освіти шляхом анкетування, членами НМК; результати 

враховуються при проходженні конкурсу на посаду); 

- оцінка рівня публікаційної активності науково-педагогічних працівників 

шляхом їхнього рейтингування (преміювання найкращих науково-

педагогічних працівників); 

- визначення найкращого викладача року (здійснюється студактивом 

шляхом опитування здобувачів освіти та вченою радою за пропозиціями 

кафедр). Найкращим викладачам Інституту щорічно вручаються Подяки та 

Грамоти; 

- відзначення особистих заслуг науково-педагогічних працівників в освітній 

та/або науковій діяльності із врученням за поданням Інституту премій та 

нагород Університету (преміювання (наказ Ректора № 71-32 від 31.01.2014 

р. «Про затвердження Положення про стимулювання співробітників 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

результатами наукової діяльності», розпорядження ректора «Про 

створення комісії з матеріального заохочення» від 10.12.2018р. за №113 

http://science.univ.kiev.ua/news/official/3247/ , Положення про заохочувальні 

відзнаки КНУ імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/ZVsysDi); за поданням 

Інституту/Університету – Подяки, Грамоти та Почесні нагороди МОН 

України, НАН України, НАПН України тощо. 

 

4. Відсутні 

5. Одним з пріоритетів Університету є залучення роботодавців (на рівні 

ННЦ та освітньої програми) до розроблення/оновлення освітньої програми, 

забезпечення освітніх компонент освітньої програми, роботи у складі 

Екзаменаційних комісій (з урахуванням рівня їх професіоналізму та 

відповідно до цілей освітньої програми). 

Університет забезпечує можливість залучення професіоналів-практиків 

5. Відсутні 

http://surl.li/eaakj
http://science.univ.kiev.ua/news/official/3247/
https://cutt.ly/ZVsysDi


(експертів галузі, представників роботодавців) до викладання шляхом 

зарахування за сумісництвом або погодинної оплати їх праці. 

Для реалізації якісної практичної підготовки здобувачів освіти до освітнього 

процесу залучаються висококваліфіковані фахівці – практики, співробітники 

НДУ, профільних підприємств різного підпорядкування: між Університетом / 

ННЦ укладено договори з НДУ НАН України, НААН України, НАМН України 

та установами ПЗФ щодо проходження студентами виробничої та 

переддипломної практик, виконання курсових та кваліфікаційних робіт 

(наукове керівництво здійснюється співробітниками відповідних установ) 

тощо. На сайті ННЦ на сторінках кафедр наведені бази практичної 

підготовки, що пропонуються студентам. 

Роботодавці активно залучені до проведення відкритих зустрічей, круглих 

столів, виїзних практичних занять. 

Унормовує взаємодію з роботодавцями Положення про Ради роботодавців 

у КНУ імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/XU8u7H7), в ННЦ сформовано 

Експертну раду роботодавців за спеціальностями / групами спеціальностей 

(http://surl.li/dyvrx), діє програма кар’єрного консультування «Ваш успішний 

кар’єрний старт починається з нами» (https://cutt.ly/7U8pu6I). 

Здобувачі освіти позитивно сприймають залучення професіоналів-практиків 

до освітнього процесу, оскільки отримують безцінний практичний досвід 

майбутньої професійної діяльності. 

Зовнішні чинники 

Питання: 

1. Чи розроблено та впроваджено на рівні Університету нормативну базу щодо умов 

зарахування НПП? 

2. Чи сприяє Університет професійному зростанню викладачів? 

3. Загрози (ймовірний відтік кадрів) та можливості (ті, хто стажувався в закордонних ЗВО та 

повернувся теоретично можуть привнести кращі практики) спричинені нападом рф. 

Можливості Загрози 

1. Процедуру конкурсного добору викладачів та укладання з ними 

контрактів унормовують Порядок конкурсного відбору на посади науково-

педагогічних працівників у КНУ імені Тараса Шевченка 

(http://senate.univ.kiev.ua/?p=1863), Положення про порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних наукових посад у КНУ імені Тараса 

Шевченка (https://cutt.ly/KMZU0nc), Тимчасові критерії щодо оцінювання 

діяльності науково-педагогічних працівників КНУ імені Тараса Шевченка, які 

претендують на укладення контракту після проходження конкурсу та 

переукладення контракту на наступний термін (https://cutt.ly/gU37SB8). 

Конкурс оголошується наказом Ректора, терміни та умови його проведення 

публікуються в газеті «Освіта», на сайті Університету 

(https://cutt.ly/TU376RO). 

Конкурсний відбір є демократичним, прозорим, спрямованим на визначення 

більш підготовленого претендента на посаду, здійснюється з урахуванням 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (https://cutt.ly/OMZIPpM) 

(перелік необхідних документів (http://senate.univ.kiev.ua/?p=64), що 

підтверджують рівень освітньо-професійної кваліфікації, включає список 

наукових та навчально-методичних праць, документальне підтвердження 

відповідності фаху, рівня професійної підготовки та можливості якісного 

1. Відсутні 

http://surl.li/dyvrx


забезпечення освітніх компонент відповідно до цілей освітньої програми, 

звіт про результати роботи та виконання умов попереднього контракту, 

рецензія на відкрите заняття, витяги з протоколів засідання кафедри, 

вченої ради ННЦ. Враховуються документи про підвищення кваліфікації, 

стажування, сертифікати, що підтверджують знання англійської мови, 

кількість публікацій, внесених до наукометричних баз тощо. 

2. В Університеті функціонує система заохочення науково-педагогічних 

працівників за досягнення в освітньо-науковій діяльності як матеріального 

(преміювання – наказ № 71-32 від 31.01.2014р. «Про затвердження 

Положення про стимулювання співробітників КНУ імені Тараса Шевченка за 

результатами наукової діяльності», розпорядження ректора «Про 

створення комісії з матеріального заохочення» від 10.12.2018р. за №113 

(https://cutt.ly/dMZPi9R), стипендії молодим вченим), так і нематеріального 

характеру (сприяння науково-педагогічному кар’єрному зростанню у т.ч. 

вступ до докторантури, проведення наукових пошуків та публікації 

результатів у фахових виданнях, здобуття наукових ступенів та вчених 

звань, участь у міжнародних наукових заходах та їх проведення на базі КНУ 

імені Тараса Шевченка, стажування як в Україні, так і за кордоном); 

допомога у виданні наукових монографій і статей, навчально-методичних 

праць.  

Затверджене положення про заохочувальні відзнаки КНУ імені Тараса 

Шевченка (https://cutt.ly/ZVsysDi).  

Університет є учасником програми вдосконалення викладання у вищій 

освіті України (Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme) та 

проєкту: «Якісне навчання через якісне викладання». 

2. Відсутні 

3. Загроза ймовірного відтоку кадрів, пов’язаного з військовим станом, 

відсутня. Науково-педагогічні працівники, які перебувають в закордонних 

ЗВО за програмами академічної мобільності або стажування, мають намір 

повернутися до здійснення трудової діяльності в ННЦ. Набутий ними досвід 

освітньої та/або наукової діяльності дозволить привнести кращі світові 

практики освіти та науки в освітню діяльність за відповідними освітніми 

програмами, що послугується підвищенню якості освіти та освітньої 

діяльності в ННЦ у цілому.  

 

3. Відсутні 

 

  



1.6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ 
 

ПОЗИТИВИ НЕГАТИВИ 

Внутрішні чинники 

Питання: 

1. Які існують ресурси академічної підтримки здобувачів (зокрема нематеріальні, такі як 

людська підтримка, консультування тощо)? 

2. Які існують ресурси неакадемічної підтримки здобувачів (зокрема нематеріальні, такі як 

людська підтримка, консультування тощо)? 

3. Чи матеріально-технічна база факультету/інституту/Університету дозволяє досягти цілей 

освітніх програм? 

4. Чи рівень матеріально-технічного забезпечення факультету/інституту/ Університету 

відповідає рівню провідних світових університетів?  

5. Чи всі здобувачі освіти мають вільний доступ до наявних ресурсів? 

6. Чи обізнані здобувачі освіти щодо наявних ресурсів? 

Сильні сторони організації 
Слабкі сторони 

організації 

1-2. Як на рівні Університету, так і на рівні ННЦ наявні суттєві ресурси 

академічної та неакадемічної підтримки здобувачів освіти, що 

використовуються з високою ефективністю. 

На рівні КНУ імені Тараса Шевченка створені всі передумови забезпечення 

освітньої діяльності, організаційної, інформаційної, консультативної та 

соціальної підтримки здобувачів освіти. 

Організація і реалізація освітнього процесу регламентується розкладами 

занять, графіками навчального процесу, семестрового та підсумкового 

контролю, наказами на проведення практик/стажування шляхом 

розміщення інформації на офіційному сайті КНУ імені Тараса Шевченка 

(https://cutt.ly/6IkJqHo) та ННЦ (https://cutt.ly/VIkSXdi), інформування 

адміністрацією, викладачами, представниками органів студентського 

самоврядування. 

На сайті КНУ імені Тараса Шевченка наявна актуальна інформація про 

адміністрацію ЗВО, структурні підрозділи, різні сфери життя Університету, 

студентське дозвілля, нарахування стипендій, рейтингові списки тощо 

(https://www.univ.kiev.ua). На сайті ННЦ (https://biomed.knu.ua) - повна 

інформація про адміністрацію (https://cutt.ly/ZIkYeqD), вчену раду 

(https://cutt.ly/wIkYoze), НМК (https://cutt.ly/QIkYfcx), профбюро, кафедри 

(http://surl.li/eabfn), систему забезпечення якості освіти (https://cutt.ly/kIkYXjt),  

анонси подій (https://cutt.ly/5IkYUlV), різні сфери життя ННЦ 

(https://cutt.ly/qIkY2gC), освітні програми (http://surl.li/eabfy), нормативно-

правову базу забезпечення освітнього процесу (https://cutt.ly/0U4He7i) 

тощо. 

На реалізацію освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та 

соціальної підтримки здобувачів освіти направлена діяльність Відділу по 

роботі зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка (https://cutt.ly/OU8Q7U5), 

Відділу академічної мобільності (https://cutt.ly/fU3lVUz), Відділу сприяння 

працевлаштуванню (http://job.univ.kiev.ua), Навчально-спортивного 

1-2.Відсутні 



комплексу (https://cutt.ly/0IjwPKP), Молодіжного центру культурно-

естетичного виховання (https://cutt.ly/BU8WpFt), Центру комунікацій 

(https://cutt.ly/OU8WhsX), адміністрації студмістечка (https://cutt.ly/IIkFdNh). 

Підтримкою та захистом інтересів здобувачів освіти займаються органи 

студентського самоврядування - Студентський парламент (http://sp.knu.ua/, 

https://cutt.ly/LU8Wmiq), Студентське профбюро (забезпечує дотримання 

прав та інтересів студентів, вирішує питання належних побутових умов для 

студентів тощо). 

Підтримка здобувачів освіти реалізується також через консультації із 

науковими керівниками, кураторами (https://cutt.ly/eIhbg66) та іншими 

викладачами, в т.ч. у дистанційному форматі, засобами електронного 

зв’язку (контактна інформація наявна на сайті ННЦ), надання психологічної 

допомоги задля сприяння соціальної адаптації (https://psyservice.knu.ua/, 

https://ipsycho.knu.ua/, https://clinic.knu.ua/). 

В ННЦ діє програма кар’єрного консультування для здобувачів освіти «Ваш 

успішний кар’єрний старт починається з нами», покликаний, у першу чергу, 

допомогти здобувачам освіти у формуванні професійної кар’єри, що 

починається зі свідомого формування індивідуальної освітньої траєкторії. 

Задля отримання консультацій або порад в ННЦ працює «Гаряча лінія» 

(https://cutt.ly/pIkGmgs, https://cutt.ly/rIkHQ8r). 

Задля розуміння ключових викликів, які постали перед студентами й 

викладачами під час введення карантинних заходів, та з метою виокремити 

сильні сторони, що сприятимуть розвитку дистанційної освіти в 

Університеті, адміністрацією було проведено анонімне опитування серед 

студентів і викладачів про якість дистанційного навчання 

(https://cutt.ly/7IkHgn9). За результатами опитувань (зокрема, UniDOS) 

рівень задоволеності здобувачів освіти цією підтримкою, в цілому, є 

задовільним.  

 

3. Для досягнення визначених освітніми програмами, за якими здійснює 

освітню діяльність ННЦ, цілей та програмних результатів навчання 

освітньо-наукова діяльність Інституту повністю забезпечена матеріально-

технічними та навчально-методичними ресурсами і відповідає ліцензійним 

вимогам. 

У реалізації освітньої беруть участь підрозділи ННЦ: ботанічний сад імені 

академіка О.В. Фоміна, Канівський природний заповідник, зоологічний 

музей, університетська клініка, навчально-спортивний комплекс, 

інформаційно-обчислювальний центр та 16 кафедр Інституту, що мають 

оснащені необхідним обладнанням навчальні лабораторії для проведення 

занять. Здобувачі освіти та науково-педагогічні працівники мають вільний 

доступ до бібліотеки з фондом близько 50000 найменувань та електронної 

бібліотеки, що постійно оновлюється на сайті ННЦ (до прикладу, 

http://surl.li/eabyd, https://cutt.ly/1MZaDzU, ) та Університету 

(https://cutt.ly/6U8hKzK), мають можливість користуватися комп’ютерними 

класами, навчальною лабораторією мікроскопії (обладнаною апаратурою 

компанії Carl Zeiss) тощо. Частина практично-орієнтованих занять 

проводиться на клінічних базах та на базі НДУ (з якими укладені відповідні 

договори). Всі освітні компоненти освітніх програм мають навчально-

методичне забезпечення. 

3. Відсутні 

https://psyservice.knu.ua/
https://ipsycho.knu.ua/
https://clinic.knu.ua/
https://cutt.ly/7IkHgn9
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https://cutt.ly/1MZaDzU


В ННЦ наявні приміщення для громадських організацій (Студентського 

парламенту та профбюро) та коворкінгу. 

 

4. Рівень матеріально-технічного забезпечення Інституту/ Університету 

відповідає рівню провідних світових університетів, що здійснюють освітню 

діяльність у сфері підготовки фахівців в галузі медицини та природничих 

наук. 

4. Низький рівень 

фінансування 

освітніх потреб не 

дозволяє стрімко 

розвивати 

матеріально-

технічне 

забезпечення. 

5. Для забезпечення потреб та інтересів здобувачів освіти в Університеті 

/ННЦ створені всі необхідні умови. 

ЗВО забезпечує вільний доступ здобувачів освіти до наявної 

інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання та/або 

наукової діяльності в межах освітньої програми (сучасно обладнані 

аудиторії, лабораторії, бібліотека, інформаційна мережа Університету; 

лекції та майстер-класи провідних науковців тощо); забезпечує можливість 

реалізувати свій науковий потенціал (Наукове товариство студентів та 

аспірантів (http://ntsa.univ.kiev.ua), щорічна Міжнародна наукова 

конференція «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / 

BioScience Advances» (https://cutt.ly/RU8ldJE), Вісник Університету 

(https://cutt.ly/BU8lk09), наукові конкурси (https://cutt.ly/ZU8lPb), олімпіади, 

гуртки, та творчий (коворкінги і креативні простори, створені за підтримки 

роботодавців, Туристичний клуб «Університет» (https://tcu.kyiv.ua), 

Молодіжний центр культурно-естетичного виховання (https://cutt.ly/8U8l2bX) 

тощо) потенціал; підвищити рівень мовної компетентності (Центр іноземних 

мов КНУ імені Тараса Шевченка (http://langcenter.knu.ua). 

 

5. Відсутні 

6. Задля виявлення потреб і інтересів здобувачів освіти проводяться 

щорічні опитування UNIDOS (http://unidos.univ.kiev.ua/), що охоплюють весь 

Університет. Результати таких опитувань аналізуються на засіданнях 

ректорату (в цілому по Університету) і доводяться дирекції ННЦ (в розрізі 

структурних підрозділів). Університет/ННЦ працює над врахуванням 

зауважень/впровадженням пропозицій. 

Задля з’ясування рівня задоволеності здобувачів освіти якістю освітньої 

діяльності за освітніми програмами, у тому числі і якістю інформаційного 

забезпечення, в ННЦ, за участі Лабораторії соціологічних та освітніх 

досліджень, регулярно проводяться опитування студентів. Рівень 

задоволеності здобувачів освіти якістю інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності є високим. 

 

6. Відсутні 



Зовнішні чинники 

Питання: 

1. Загрози, пов'язані із проблемами у фінансуванні освіти. 

2. Можливості залучення недержавних джерел фінансування (спонсорська допомога, гранти 

тощо) 

Загрози  Можливості 

1. Зниження фінансування освіти несе загрозу збереженню високого 

кадрового потенціалу Університету / ННЦ (можливий відтік 

висококваліфікованих фахівців та молодих спеціалістів), що може 

негативно вплинути на якість надання освітніх послуг (а отже на якості 

набуття випускниками актуальних компетентностей, що не лише призведе 

до зниження рівня їхньої конкурентоспроможності, але й не дозволить 

забезпечити ринок праці висококваліфікованими фахівцями, яких зараз 

гостро потребує країна), та стати на заваді ефективному розвитку 

кадрового забезпечення освітньої діяльності у подальшому.  

Зниження фінансування освіти негативно вплине і на стан матеріально-

технічного забезпечення освітнього процесу, на підтримці існуючого 

ресурсу та унеможливить його розвиток у подальшому, що посилить 

наявне вже на сьогоднішній день відставання від провідних світових 

закладів вищої освіти, які здійснюють освітню діяльність, зокрема, в галузі 

медицини та природничих наук. Це, у свою чергу, негативно відіб’ється на 

конкурентоспроможності Університету / ННЦ, освітніх програм, за якими 

впроваджена освітня діяльність в Університеті / ННЦ, а також випускників. 

Як наслідок – ринок праці не отримає необхідних (як кількісно, так і якісно) 

фахівців. 

Отже, зниження фінансування освіти несе загрозу майбутньому країни, 

ефективному та якісному відновленню та розвитку економіки.  

 

1. Найголовнішими 

задачами ЗВО є: 

- збереження 

кадрового 

потенціалу; 

- максимально 

ефективне 

використання 

наявного 

матеріально-

технічного 

ресурсу; 

- залучення 

недержавних 

джерел 

фінансування для 

підтримання та 

розвитку освітньої 

діяльності. 

2. Залучення недержавних джерел фінансування може надати можливість 

підтримати розвиток кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази.  

У 2022 році в КНУ імені Тараса Шевченка виконується: 

15 міжнародних грантових угод, серед яких: 

3 грантові угоди «Горизонт 2020» (найбільша кількість серед вишів України) 

3 угоди про надання гранту НАТО 

2 проєкти УНТЦ 

1 грант Дослідницької ради Норвегії 

1 грант Шведського інституту сільськогосподарських наук 

1 грант Міжнародного фонду Відродження 

1 грант за підтримки програми Single Market Programme (ЄС) 

1грант від Товариством імені Макса Планка для сприяння розвитку наук 

1 грант від в межах програми Партнерство мережі знань цивільного захисту 

Союзу (UCPM, ЄС) 

1 грант Європейського інституту інновацій і технологій (Горизонт Європа, 

ЄС). 

В ННЦ із залученням спонсорських коштів було організовано навчальну 

лабораторію мікроскопії, обладнану сучасним мікроскопом дослідницького 

2. Нерегулярність 

(епізодичність) 

використання 

недержавних 

джерел 

фінансування 

суттєво знижує 

ефективність 

планування 

розбудови 

освітньої 

діяльності за їх 

участі. 

Складність 

залучення 

недержавних 

коштів для 

розвитку 



класу AxioImager A2 з системою спільного спостереження та 

документування, який застосовується як в освітній діяльності для навчання 

студентів біомедичного напрямку підготовки, так і для наукової роботи. 

Реалізація проєкту «Лабораторії симуляційного тренінгу» стала також 

можливою завдяки фінансовій підтримці спонсорів. Відкриття лабораторій 

такого рівня є вагомим кроком ННЦ у впровадженні в навчальний процес 

передових світових технологій. 

Крім того (до прикладу): 

- У рамках двостороннього проєкту DigiLabStar (Digital Laboratories for 

Students at risk) між КНУ імені Тараса Шевченка та Рурським університетом 

Бохума (Німеччина) запрошено студентів-магістрів 1 року навчання 

спеціальностей біологія та медицина на короткотривале стажування у 

німецьких лабораторіях за програмою академічної мобільності (у період з 

жовтня по грудень 2022 року). 

- Викладачі кафедри внутрішньої медицини ННЦ «Інститут біології та 

медицини» доценти Барабанчик О.В. та Родіонова І.О., асистент Бердник 

І.О. взяли участь у Міжнародному стажуванні “Розвиток м’яких навичок у 

професійній підготовці викладачів” / “Soft skills development in teaching 

professional training” (04.09-11.09.2022, Італія), що проходило під егідою 

Освітньої українсько-польської фундації «Інститут міжнародної академічної 

і наукової співпраці» (IIASC) на базі європейського ЗВО (Західно-

Фінляндського Коледжу) на підставі угоди між ЗВО та IIASC № 015-01/007 

від 25.01.2016 р. 

- КНУ імені Тараса Шевченка та Університет Великої Греції (м. Катандзаро, 

Італія) виграли проєкт міжнародного обміну, за схвалення Європейською 

Комісією в рамках «Call 2022» спільної програми ERASMUS+ KA171 

«Мобільність студентів та персоналу вищої освіти за підтримки фондів 

зовнішньої політики» в галузі медицини, що сприятиме мобільності між 

Європою та неєвропейськими країнами. Завдяки отриманому 

фінансуванню консолідовано співпрацю, розпочату в минулі навчальні роки 

в рамках програми Erasmus+. Зараз три студенти ННЦ перебувають в 

італійському Університет Великої Греції в Катандзаро за програмою 

академічної мобільності. Координатор з італійської сторони професор 

Людовіко Абенаволі Монтеб’янко, а з української – професор Тетяна 

Фалалєєва. 

 

підрозділу 

пов’язана також із 

складністю 

фінансового 

менеджменту 

Університету. 

 

 

  



1.7. ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

ПОЗИТИВИ НЕГАТИВИ 

Внутрішні чинники 

Питання: 

1. Чи існує на факультеті/в інституті практика збирання, аналізу та використання зібраної 

інформації для управління освітньою діяльністю (зокрема освітніми програмами)? 

2. Чи здійснюється збирання усієї необхідної інформації? Чи проводиться аналіз зібраної 

інформації? Чи враховуються результати такого аналізу при прийнятті управлінських 

рішень? 

3. Чи існує відповідний структурний підрозділ/відповідальна особа? 

Сильні сторони організації 
Слабкі сторони 

організації 

1-2. НМК Інституту та гарантами програм здійснюється моніторинг:  

- рівня та якості методичного та науково-методичного забезпечення 

викладання навчальних дисциплін за відповідними освітніми програмами, 

- ефективності впровадження в навчальний процес результатів наукової 

діяльності науково-педагогічних працівників, задіяних до процедур 

забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою, 

- ефективності реалізації програм підвищення кваліфікації науково-

педагогічними працівниками, задіяних до процедур забезпечення 

освітнього процесу за освітньою програмою, 

- ефективності здійснення процесу інтернаціоналізації освітньої діяльності 

за освітньою програмою. 

Результати проведеного моніторингу обговорюються на засіданнях НМК 

Інституту. 

Підкомісія НМК з моніторингу дотримання унормованих процедур 

проведення освітньої діяльності в ННЦ на постійні основі здійснює 

моніторинг проведення навчальних занять та сесій, результати якого 

обговорюються на засіданнях НМК. Питання щодо результатів сесії 

регулярно розглядається на засіданні вченої ради Інституту, як і питання 

результатів роботи ЕК. 

Гарантами програм за участю НМК Інституту проводиться незалежна оцінка 

якості викладання окремих дисциплін за відповідними освітніми 

програмами з наступним обговоренням на засіданнях відповідних кафедр. 

Контроль якості реалізації процедур забезпечення освітньої діяльності 

здійснюється також НМК шляхом моніторингу: 

- стану готовності кафедр ННЦ «Інститут біології та медицини» до початку 

навчальних занять, екзаменаційних сесій та роботи Екзаменаційних комісій; 

- дотримання встановлених вимог до організації навчально-методичної 

роботи кафедр ННЦ «Інститут біології та медицини»; 

- дотримання встановлених вимог до організації і проведення 

екзаменаційних сесій в ННЦ «Інститут біології та медицини»; 

- процедури формування описів освітніх програм та нових редакцій описів 

освітніх програм;  

- формування навчальних планів; 

1-2 Відсутні 



- проведення навчальних занять із застосуванням дистанційних технологій; 

- інформаційного забезпечення освітньої діяльності в Інституті; 

- ефективності застосування технологій дистанційного навчання в умовах 

карантинних обмежень. 

Результати проведеного аналізу враховуються при прийнятті управлінських 

рішень. 

3. В ННЦ сформована та ефективно працює багаторівнева система 

моніторингу різних аспектів освітньої діяльності: НМК (включно з постійно 

діючими підкомісіями НМК), гаранти освітніх програм, дирекція ННЦ, 

кафедри, куратори академічних груп (кожна ланка діє в межах чітко 

визначених повноважень).  

Координацію багаторівневої системи моніторингу, її організаційно-

методичний супровід здійснює заступник директора з методичного та 

інформаційного забезпечення освітньої діяльності. 

 

3. Відсутні 

Зовнішні чинники 

Питання: 

1. Чи існує на рівні Університету практика збирання, аналізу та використання зібраної 

інформації для управління освітньою діяльністю (зокрема освітніми програмами)? 

Можливості Загрози 

1. На рівні Університету впроваджена практика збирання, аналізу та 

використання зібраної інформації для управління освітньою діяльністю. 

(зокрема освітніми програмами). 

Проводяться опитування  

- здобувачів освіти з метою отримання інформації про якість роботи 

освітньої програми, зокрема вивчення думки студентів щодо: актуальності 

змісту освітньої програми, відповідності змісту освітньої програми 

очікуванням студентів; відповідності запланованих в освітній програмі та 

отримуваних в процесі навчання результатів навчання та компетентностей 

очікуванням студентів, вимогам та запитам сучасного ринку праці; форм та 

методів викладання, прозорості та зрозумілості оцінювання, організації 

навчального процесу, відсутності дискримінації та дотримання принципів 

доброчесності, орієнтації процесу викладання на потреби студентів 

(студентоцентричність); якості складових освітньої програми, зокрема 

їхньої теоретичної та практичної компонентів; якості та доступності 

методичного забезпечення освітньої програми; якості матеріально-

технічного забезпечення та умов навчання; якості підтримки в навчанні від 

науково-педагогічних працівників та адміністрації факультету/інституту; 

задоволеності навчанням, власними успіхами; планів на майбутнє та оцінки 

власних перспектив на ринку праці (проводиться Навчальною 

лабораторією соціологічних та освітніх досліджень),  

- науково-педагогічних працівників Університету, метою якого є вивчення 

думки науково-педагогічних працівників Університету про різні аспекти 

життя в Університеті а також, зокрема, моніторинг оцінок рівня власної 

задоволеності організацією освітнього процесу в Університеті/Інституті; 

умов праці в Університеті; ставленням студентів до навчання; якості освіти, 

1. Відсутні 



яку надає Університет; матеріально-технічного забезпечення та 

інфраструктури Університету; якості функціонування служб Університету 

(проводиться Навчальною лабораторією соціологічних та освітніх 

досліджень).  

Задля виявлення потреб і інтересів здобувачів освіти проводяться щорічні 

опитування UNIDOS (http://unidos.univ.kiev.ua/), що охоплюють весь 

Університет.  

Результати таких опитувань аналізуються на засіданнях ректорату (в 

цілому по Університету) і доводяться дирекції ННЦ (в розрізі структурних 

підрозділів). Університет/ННЦ працює над врахуванням 

зауважень/впровадженням пропозицій. 

 

1.8. ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

ПОЗИТИВИ НЕГАТИВИ 

Внутрішні чинники 

Питання: 

1. Чи вся необхідна інформація розміщується у відкритому доступі? 

2. Чи дублюється англійською мовою вся необхідна інформація? 

3. Чи є сайт факультету/інституту зручним та інтуїтивно зрозумілим? 

Сильні сторони організації 
Слабкі сторони 

організації 

1. В ННЦ вся необхідна інформація розміщується у відкритому доступі: 

https://biomed.knu.ua/.  

Зокрема на офіційному сайті Інституту викладено: 

- Нормативно-правові документи: Закони України, Укази Президента 

України, Постанови Кабінету Міністрів України що унормовують освітню 

діяльність https://biomed.knu.ua/about-ibmknu/naukovo-metodychna-

komisiia/dokumenty/normatyvno-pravova-baza-nmk.html ; 

- Нормативні документи, розроблені та впроваджені на рівні Університету 

та ННЦ  

https://biomed.knu.ua/about-ibmknu/naukovo-metodychna-

komisiia/dokumenty/baza-vnutrishnikh-dokumentiv-mnk.html. 

Активно функціонують сторінки: 

- «Анонси подій» (https://cutt.ly/5IkYUlV); 

- «Останні новини»(https://cutt.ly/qIkY2gC); 

- «Про Інститут» (Історія та сучасність, Адміністрація, Вчена Рада, Науково-

методична комісія, Профбюро, Адміністративно-господарча ділянка, 

Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна, https://biomed.knu.ua/about-us.html ); 

- «Вступникам» (Правила прийому до КНУ імені Тараса Шевченка у 

відповідному році, терміни прийому заяв і документів, порядок проведення 

конкурсного відбору та зарахування на навчання, Програми іспитів та 

співбесід для вступників за освітніми програмами, графіки проведення Днів 

відкритих дверей, гуртожиток (https://biomed.knu.ua/applicants.html ); 

- «Школярам» (Всеукраїнська олімпіада КНУ з біології, Всеукраїнська 

1. Відсутні 
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біологічна школа, Всеукраїнська біологічна школа вихідного дня, 

Всеукраїнський біологічний турнір, Всеукраїнська учнівська олімпіада з 

біології, Міжнародна олімпіада з біології, «Університет майбутнього» 

освітньо-науковий проєкт для школярів https://biomed.knu.ua/for-

schoolchildren.html ); 

- «Блоки освітніх програм» (за кожною освітньою програмою: опис освітньої 

програми, робочі програми освітніх компонент, кар’єрний старт, 

а також «Система забезпечення якості освіти», включно зі сторінками 

«Документи», «Академічна мобільність», Моніторинг освітньої діяльності» 

(якість освітньої діяльності за ОП, обговорення ОП), «Співпраця з 

роботодавцями», документи, що унормовують процедури укладання описів 

ступеневих освітніх програм, їхній розгляд, затвердження, перегляд та 

внесення змін), «Гаранти освітніх програм» https://biomed.knu.ua/osvitni-

prohramy.html ); 

- «Кафедри» (Про кафедру, Історія, Співробітники (навчальні дисципліни, 

що викладаються, сфера наукових інтересів, контактна інформація, SV), 

Освітня діяльність, Анотації навчальних дисциплін, бібліотека навчально-

методичної літератури, виданої викладачами кафедри, анотації 

кваліфікаційних робіт випускників кафедри https://biomed.knu.ua/institute-

activity/educational/kafedry.html ); 

- «Студентам та аспіранта» (Загальна інформація, Бакалаврам, Магістрам, 

Аспірантам, Заочна форма навчання, Студентське самоврядування, 

Дистанційне навчання (включно: графіки навчального процесу, розклади 

занять та консультацій, атестаційних тижнів (сесій) та можливі зміни у них;) 

https://biomed.knu.ua/students-postgraduates.html); 

- Науково діяльність: «Наші конференції» https://biomed.knu.ua/institute-

activity/scientific/conferences.html ; Конкурси та олімпіади 

https://biomed.knu.ua/institute-activity/scientific/competition-olympiads.html , 

наукові проєкти; 

тощо. 

Інформація, викладена на сайті ННЦ постійно оновлюється. В Інституті 

сформована група інформаційного забезпечення освітньої діяльності. 

Крім того ННЦ активно підтримує свою сторінку на Facebook 

https://www.facebook.com/bioknu/, та YouТube каналі (викладено, зокрема, 

відеоматеріали про кафедри ННЦ, матеріально-технічну базу ННЦ тощо) 

https://www.youtube.com/channel/UCc8q1Xvwb9fq-bQIpBcSkTg . 

 

2. Вибір мови представлення інформації на сайті зумовлюється 

визначенням цільової аудиторії. Так, інформація за освітньою програмою 

«Медицина» другого (магістерського) рівня освіти, мова навчання та 

викладання англійська – представлена на сайті англійською мовою.  

 

2. Відсутні 

3. Сайт ННЦ є ефективно діючим, зручним та інтуїтивно зрозумілим 

інформаційним полем, що підтверджується кількістю переглядів сторінок, 

відгуками співробітників Інституту, здобувачів освіти, роботодавців та 

випускників.  

 

3. Відсутні 
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Зовнішні чинники 

Питання: 

1. Можливості та загрози пов'язані із зовнішніми вимогами щодо оприлюднення інформації 

Можливості Загрози 

1. ННЦ має ефективно діючий інформаційний ресурс забезпечення 

освітньої діяльності. Вибір формату платформи сайту, його архітектури, 

алгоритму наповнення був консенсусним рішенням викладачів та студентів 

Інституту, ґрунтувався на проведеному аналізі сучасних трендів в сфері 

вебдизайну, досвіду провідних університетів світу. На сайті викладається та 

постійно оновлюється вся необхідна / обов’язкова інформація для 

ефективного та якісного забезпечення освітньої діяльності / освітнього 

процесу (що оптимізує надання доступу до неї для учасників освітнього 

процесу):  

- документи Університету/ННЦ, що регулюють процедури забезпечення та 

реалізації освітньої діяльності, 

- правила прийому на навчання та вимогами до вступників на освітні 

програми, 

- інформація, необхідна здобувачам освіти для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії, 

- інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за 

освітніми компонентами всіх освітніх програм, 

- контактна інформація (дирекція, кафедри, науково-педагогічні працівники 

тощо), 

- локації забезпечення моніторингу якості освітньої діяльності, 

- «Гаряча лінії», тощо. 

Сторінки «Анонси подій» та «Останні новини» надають інформацію про 

різні сфери життя Інституту, забезпечують інформаційну підтримку 

заходам, організованим на рівні Університету /ННЦ. 

Інституційний репозитарій Університету eKNUTSHIR, який працює з 2021 

року, забезпечує розміщення матеріалів, зокрема кваліфікаційних робіт, у 

режимі обмеженого доступу (у відкритому доступі на сайті ННЦ розміщено 

анотації відповідних робіт).  

У тому разі, якщо розміщення певної інформації у відкритому доступі 

унеможливлене з об’єктивних причин, така інформація поширюється 

шляхами асинхронної взаємодії, що з неменшою ефективністю забезпечує 

інформування кінцевого споживача.  

 

1. Розміщення  

певної інформації 

у відкритому 

доступі 

унеможливлене 

зобов’язанням 

Університету 

забезпечувати 

захист права на 

інтелектуальну 

власність. 

 

2. Викладення у відкритому доступі інформації, оприлюднення якої 

протирічить правовим нормам, є неприйнятним.  

Викладення у відкритому доступі інформації, що не є обов’язковою для 

забезпечення процедур освітньої діяльності, є власним вибором 

Університету / ННЦ.  

2. Відсутні 

 

 

  



1.9. ПОТОЧНИЙ МОНІТОРИНГ І ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ПРОГРАМ 
 

ПОЗИТИВИ НЕГАТИВИ 

Внутрішні чинники 

Питання: 

1. Чи існує на рівні факультету/інституту механізм та практика оцінювання ефективності 

реалізації освітніх програм? Чи вони реалізується послідовно? 

2. Чи налагоджене отримання зворотного зв'язку? 

3. Чи залучені до моніторингу та перегляду освітніх програм всі стейкхолдери? 

4. Чи існують механізми реагування на виявлені недоліки або проблеми при реалізації 

освітніх програм? Чи функціонує він? 

Сильні сторони організації 
Слабкі сторони 

організації 

1. На рівні Інституту впроваджені, послідовно та ефективно реалізується 

механізми оцінювання ефективності реалізації освітніх програм: 

- проведення на постійній основі оцінки ефективності / якості реалізації 

освітніх програм та надання освітніх послуг (здійснюється із 

застосуванням інтерактивних опитувальників, викладених на сайті ННЦ, 

залучені всі групи стейкхолдерів), 

- проведення на регулярній основі опитування здобувачів освіти щодо 

їхньої задоволеності освітньою діяльністю за освітньою програмою у 

цілому (проводиться Лабораторією соціологічних та освітніх досліджень), 

- проведення на регулярній основі опитування здобувачів освіти щодо 

якості викладання окремих навчальних дисциплін (проводиться НМК), 

- оцінка якості викладання навчальної дисципліни, що здійснюється при 

проведенні відкритих занять (до процедури оцінювання залучаються 

здобувачі освіти, науково-педагогічні працівники та члени НМК),  

- обговорення та оцінка ефективності реалізації освітніх програм 

проводиться на засіданнях НМК (звіти гарантів освітніх програм 

розглядаються на кожному засіданні НМК, членами якої є завідувачі всіх 

кафедр ННЦ, директор та заступники директора ННЦ, науково-

педагогічні працівники, здобувачі освіти), окремі питання – на засіданнях 

вченої ради Інституту, 

- до обговорення ефективності реалізації освітніх програм залучені 

випускники та роботодавці (здійснюється під час проведення відкритих 

зустрічей, зокрема в рамках програми кар’єрного консультування «Ваш 

успішний кар’єрний старт починається з нами». 

1. Відсутні 

2. Чітко сформована багаторівнева система оцінювання ефективності 

реалізації освітніх програм забезпечує отримання повноцінного 

зворотного зв'язку. Результати проведеного оцінювання обговорюються 

на відкритих зустрічах.  

 

2. Відсутні 

3. До моніторингу та перегляду освітніх програм залучені всі групи 

стейкхолдерів.  

3. Відсутні 



4. В ННЦ ефективно реалізуються механізми внесення змін (за 

пропозиціям / зауваженнями / побажаннями різних груп стейкхолдерів) 

до освітніх програм / процедур їхньої реалізації (на рівні освітньої 

програми, робочих програм освітніх компонент, адміністрування та 

супроводу процедур реалізації освітньої діяльності за освітньою 

програмою). Ефективність реагування актуалізовано участю у 

зазначеному процесі кафедр, гарантів освітніх програм, проєктних груп 

освітніх програм, НМК, вченої ради ННЦ. 

 

4. Відсутні 

Зовнішні чинники 

Питання: 

1. 1. Чи розроблена на рівні Університету необхідна нормативна база щодо моніторингу та 

перегляду освітніх програм? 

Можливості Загрози 

1. На рівні Університету розроблена необхідна нормативна база щодо 

моніторингу та перегляду освітніх програм. 

Документи, що унормовують процедури перегляду та внесення змін до 

описів ступеневих освітніх програм: 

- Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, 

- Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього 

процесу в Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка, 

- Наказ ректора Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Про затвердження Тимчасового порядку розгляду пропозицій 

щодо внесення змін до описів ступеневих освітніх програм» від 

08.07.2019 р. за № 601-32,  

Пропозиції, що стосуються самої освітньої програми (цілі/результати 

навчання / структурно-логічна схема / форми атестації тощо) обов’язково 

мають проходити погодження НМК, вченої ради ННЦ, відділу 

забезпечення якості освіти, НМР, вченої ради Університету, 

затверджуватись наказом ректора. Рішення про часткове змістове 

оновлення робочих програм освітніх компонент, що не впливають на 

поставлені мету/результат/перелік освітніх компонент освітньої 

програми, приймається на рівні освітньої програми. 

Постійні зміни в освітньому та науковому просторі, а також на ринку 

праці вимагають оновлення/актуалізації певних складових освітніх 

програм. За освітніми програмами здійснюється постійне оновлення 

робочих програм освітніх компонент (враховуються результати 

опитування здобувачів освіти щодо якості викладання, рекомендації 

випускників/роботодавців, результати наукової роботи науково-

педагогічних працівників тощо). Результати наукової діяльності науково-

педагогічних працівників, у поєднанні із сучасними надбаннями 

передових світових практик у відповідній галузі, є основою для 

оновлення змісту освітніх компонент освітніх програм. Оновлення 

освітніх програм здійснювалась, у тому числі, і з урахуванням 

1. Відсутні 



передового зарубіжного досвіду підготовки фахівців відповідного 

освітнього рівня, отриманого науково-педагогічними працівниками під 

час міжнародних конференцій, стажування тощо.  

 

 

 

 


