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ВСТУП 
 
Вища освіта нині стала важливою сферою соціального 

життя, яка формує інтелектуальний, культурний і духовний 
потенціал суспільства. Цьому важливому аспекту в останній 
час в Україні приділяється особлива увага, що пов’язано з 
введенням у дію нового Закону «Про вищу освіту». Його 
реалізація визначає інтеграцію вищої освіти України до 
Європейського простору шляхом реалізації положень та 
принципів Болонського процесу, забезпечення якості, 
інтеграцію освіти, науки та інновації, автономію закладів 
вищої освіти, їх співпрацю з бізнесом тощо.  

В Законі України «Про вищу освіту» та окремих 
підзаконних актах, таких як постанова КМУ від 
30.12.2015 р.№ 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти” зі змінами, 
внесеними постановою КМУ від 10 травня 2018 р. № 347 та 
ін., що вже набули чинності, істотно змінилися окремі умови 
організації освітнього процесу. 

Зважаючи на зазначене, з метою реалізації права на 
автономію, важливим завданням для закладів вищої освіти 
стало формування внутрішнього нормативного 
забезпечення організації освітнього процесу для 
підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. Цей 
процес реалізується шляхом удосконалення 
профорієнтаційної роботи для покращення контингенту 
студентів, підвищення якісного складу викладацьких кадрів, 
впровадження нових методів і технологій навчання, 
посилення фундаментальної та практичної підготовки, 
глибокої інтеграції навчального, наукового й інноваційного 
процесів, що відповідають сучасним вимогам. 

З цією метою в університеті розроблена програма 
розвитку Національного університету біоресурсів та 
природокористування України, основним завданням якої 
стає здійснення якісних і кількісних перетворень, для 
набуття повноцінних характеристик статусу дослідницького 
університету України, як одного з лідерів освіти та науки 
світового рівня.  



Інструментами, що покликані реалізувати 
запропоновану програму визначено низку положень, які 
окреслюють особливості організації освітнього процесу та 
забезпечують підвищення його якості, а саме «Про 
організацію освітнього процесу в НУБіП України», «Про 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти у НУБіП України»,  «Про електронне освітнє 
середовище НУБіП України» тощо. Положеннями 
передбачена розробка методологічної документації та 
проведення низки заходів, спрямованих на підтримку 
розробленого гнучкого підходу до забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти в НУБіП України. 

У виданні представлене внутрішньоуніверситетське 
нормативне забезпечення організації освітнього процесу в 
НУБіП України, чинні підзаконні акти, на яких базується 
організація освітнього процесу та подано форми документів, 
що його забезпечують.  

Видання покликане ознайомити широке коло науково-
педагогічних працівників, аспірантів, студентів з 
нормативно-правовою базою організації освітнього процесу 
для забезпечення якості вищої освіти та її контролю на 
внутрішньоуніверситетському рівні.  
 
 



РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В 
НУБІП УКРАЇНИ 

 
1.1. Про організацію освітнього процесу 

в НУБіП України 
(наказ на уведення в дію від 30.03.2015 р. № 379) 

 
1. Загальні питання 

 
1.1. Положення про організацію освітнього процесу в 

Національному університеті біоресурсів і природо-
користування України (далі − Положення) розроблено 
відповідно до Конституції України, Законів України "Про 
освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну 
діяльність", міжнародних договорів України, укладених в 
установленому законом порядку, Статуту Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
(далі – Університет) та інших нормативно-правових актів. 

1.2.  Мовою викладання в Університеті є державна 
мова. 

1.3. З метою створення умов для міжнародної 
академічної мобільності Університет має право приймати 
рішення щодо викладання однієї чи декількох дисциплін 
англійською та/або іншими іноземними мовами, 
забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти 
відповідної дисципліни державною мовою. 

 
2. Освітній процес 

 
2.1. Освітній процес в Університеті − це інтелектуальна, 

творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що 
провадиться через систему науково-методичних і 
педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 
примноження і використання знань, умінь та інших 
компетентностей у осіб, які навчаються, а також на 
формування гармонійно розвиненої особистості. 

2.2. Мета освітнього процесу полягає у підготовці 
компетентних та висококваліфікованих фахівців для 
аграрної галузі економіки та пов’язаних з нею суміжних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14


галузей та сфер суспільного життя, конкурентоздатних на 
національному та міжнародному ринку праці.  

2.3. Освітній процес базується на таких принципах : 
− відкритості (освітній процес в Університеті 

здійснюється відкрито для усіх зацікавлених сторін);  
− доступності (відповідність змісту, характеру і обсягу 

матеріалу, який вивчається, можливостям і рівню підготовки 
здобувача вищої освіти); 

− єдності і наступності освітнього процесу 
(забезпечення єдністю структури освіти та узгодженості 
ступенів і етапів навчально-виховного процесу); 

− безперервності (реалізація концепції «Навчання 
впродовж усього життя» через організацію самостійного 
навчання і самоосвіти здобувачів вищої освіти з метою 
забезпечення високої якості життя); 

− науковості (інтеграція навчання з наукою і практикою, 
професійна спрямованість освітнього процесу);  

− гнучкості і прогностичності (забезпечення 
варіативності, саморегуляції та безперервного оновлення 
змісту вищої освіти, його адаптацію до вимог суспільства); 

− гуманізму, демократизму та пріоритетність 
загальнолюдських духовних цінностей (орієнтування на 
зміцнення єдності людини, народу і держави); 

− національної спрямованості (забезпечення 
органічного зв'язку освіти з національною історією, 
культурою, традиціями); 

− міжнародної інтеграції (забезпечення інтеграції 
системи вищої освіти України у Європейській простір вищої 
освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та 
прогресивних традицій національної вищої школи); 

− незалежності від втручання будь-яких політичних 
партій, громадських та релігійних організацій 
(забезпечується вимогою Конституції України про 
недопустимість втручання у навчально-виховний процес 
закладу вищої освіти політичних партій, громадських і 
релігійних організацій).  

2.4. Освітній процес організовується з урахуванням 
наявного науково-педагогічного потенціалу, матеріальної і 
навчально-методичної бази Університету, з урахуванням 



можливостей сучасних інформаційних технологій навчання 
та орієнтується на формування освіченої, гармонійно 
розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення 
наукових знань, академічної та професійної мобільності, 
швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній 
сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та 
організації праці в умовах ринкової економіки. 

2.5. Основними завданнями освітнього процесу є: 
− продовження реалізації ступеневої освіти через 

створення інтегрованої неперервної системи відбору і 
підготовки студентів за схемою «загальноосвітній 
навчальний заклад (ліцей, гімназія) − коледж – 
Університет»; 

− провадження на високому рівні освітньої діяльності, 
яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного 
ступеня за обраними спеціальностями; 

− провадження освітньої діяльності на основі 
індивідуальних університетських навчальних планів і 
програм, які відповідають запиту держави, громади та 
агропромислового комплексу;  

− залучення роботодавцiв агропромислового 
виробництва до участі в підготовці та реалізації навчальних 
програм, спеціальностей та спеціалізацій, переорієнтація 
навчальних планів на збільшення частки практичної 
компоненти; 

− інтеграція Університету з навчальними закладами 
різних типів, науковими установами та підприємствами, 
зокрема, шляхом створення навчально-науково-виробничих 
комплексів, технопарків у сфері аграрного бізнесу, 
біотехнологій;  

− удосконалення практики розроблення та реалізації 
електронних навчальних курсів з використанням платформи 
Мoodle та обладнання аудиторій для проведення 
дистанційних лекцій і телеконференцій;  

− забезпечення вільного багатоканального доступу до 
світових освітніх та наукових ресурсів через мережу 
Інтернет в усіх приміщеннях Університету;  

− забезпечення органічного поєднання в освітньому 
процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності; 



− індивідуалізація та диференціація навчання 
обдарованої молоді, створення можливостей для реалізації 
пошуку студентами індивідуальної освітньої траєкторії;  

− створення необхідних умов для реалізації 
учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; 

− збереження та примноження моральних, культурних, 
патріотичних, наукових цінностей і досягнень суспільства; 

− поширення знань серед населення, підвищення 
освітнього і культурного рівня громадян; 

− створення умов для здобуття якісної освіти 
інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування;  

− активне залучення до навчально-виховного процесу і 
науково- дослідницької роботи вчених Національної 
академії наук України та Національної академії аграрних 
наук України та галузевих академій, виробничників, 
провідних фахівців організацій та установ. 

2.6. Зміст навчання визначається освітньою (освітньо-
професійною чи освітньо-науковою) програмою, структурно-
логічною схемою підготовки, навчальними планами, 
робочими навчальними планами, індивідуальним 
навчальним планом студента, програмами навчальних 
дисциплін, нормативними документами органів державного 
управління вищою освітою та Університету і відображається  
у відповідних підручниках,  навчальних посібниках, 
методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при 
проведенні навчальних занять та інших видів освітньої 
діяльності. 

2.7. Структурно-логічна схема підготовки – це наукове і 
методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-
професійної (освітньо-наукової) програми підготовки та 
основа для створення навчального та робочого 
навчального планів. 

 
2.1. Освітні програми 

 
 2.8. Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-

наукова) програма – система освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти (освітньо-кваліфікаційному 



рівні − ОКР) в межах спеціальності (спеціалізації) чи 
напряму підготовки, що визначає вимоги до рівня освіти 
осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 
перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 
вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), 
необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 
результати навчання (компетентності), якими повинен 
оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти 
(ОКР). 

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

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

 2) перелік компетентностей випускника; 
 3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 
 4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 
 5) вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти; 
 6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 
2.10. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, 

навантаження одного навчального року за денною формою 
навчання – 60 кредитів ЄКТС.  

 2.11. Обсяг  освітньої програми підготовки складає: 
– бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти – 240 кредитів ЄКТС; 
– бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста – 

180 кредитів ЄКТС; 
– магістра за освітньо-професійною програмою 

підготовки –   90 кредитів ЄКТС; 
– магістра за освітньо-науковою програмою підготовки 

– 120 кредитів ЄКТС (дослідницька компонента – не менше 
30 %); 

– магістра ветеринарного спрямування на основі 
повної загальної середньої освіти – 360 кредитів ЄКТС; 

– магістра ветеринарного спрямування на основі ОКР 
молодшого спеціаліста – 300 кредитів ЄКТС. 

 



2.12. Тривалість навчання за освітніми програмами 
підготовки: 

– бакалаврів: 
 за денною формою навчання − 3 роки 10 місяців, за 

скороченою програмою – 2 роки 10 місяців; 
 за заочною формою навчання − може перевищувати 

термін навчання за денною формою не більш, як на 25 %;  
– магістрів: 
 за денною формою навчання за освітньо-

професійною програмою –  1 рік 6 місяців, за освітньо-
науковою програмою – 2 роки; 

 за заочною формою навчання − може перевищувати 
термін навчання за денною формою не більш, як на 25 %.  

 
2.2. Графік освітнього процесу 

 
2.13. Графік освітнього процесу за денною формою 

навчання розробляється із врахуванням того, що 
навчальний рік в Університеті розпочинається 1 вересня і 
включає осінній та весняний семестри, зимову та літню 
екзаменаційні сесії, практичне навчання, канікулярну 
відпустку. 

2.14. Графік освітнього процесу на 2015-2016 
навчальний рік для студентів денної форми навчання за 
освітніми програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів і 
магістрів встановлюється  протяжністю: 

– осіннього та весняного семестрів − 15 тижнів; 
– зимової і літньої екзаменаційних сесій − 3 тижні (4-5 

екзаменів, на підготовку до кожного екзамену 
передбачається не менше ніж 3 дні); 

– практичного навчання (навчальні та виробничі 
практики) − 4-8 тижнів (тривалість семестрів і дата початку 
теоретичних (аудиторних) занять можуть бути змінені у 
випадку проведення навчальних і виробничих практик з 
відривом від занять); 

– канікулярної відпустки (крім випускового курсу) − 8-12 
тижнів (у т.ч.    3 тижні – під час зимових канікул). 

 
 



2.15. Тривалість екзаменаційних сесій за заочною 
формою навчання: 

– до 30 календарних днів на рік – для студентів 
бакалаврату 1-2 курсів;  

– до 40 календарних днів на рік – для студентів 
бакалаврату 3-5 курсів та студентів магістратури 
(спеціалістів) 1-2 року навчання. 

2.16. У графіку освітнього процесу час на виконання 
курсових робіт (проектів) не планується. Кількість курсових 
робіт (проектів) не повинна перевищувати 1 на семестр 
(рекомендовано – не більш, як 1 на навчальний рік).  

Студентам 1-го курсу навчання курсові роботи 
(проекти) не плануються,  у випусковому семестрі вони 
можуть плануватися лише за умови відсутності в 
навчальному плані випускної кваліфікаційної роботи 
бакалавра (дипломної роботи (проекту)). 

2.17. Курсова робота (проект), що має 
міждисциплінарний характер, може виділятися окремою 
позицією в навчальному плані (орієнтований обсяг − 3 
кредити ЄКТС) та враховуватися в число 16 дисциплін на 
навчальний рік.  

2.18. Вивчення всіх навчальних дисциплін 
завершується заліком або екзаменом. Сумарна кількість 
екзаменів та заліків (без практик та курсових робіт 
(проектів)) за семестр не може перевищувати 8 (але не 
більш, як 5 екзаменів на   одну екзаменаційну сесію). 

2.19. Для проведення підсумкової атестації випускників 
освітнього ступеня (ОС) «Бакалавр» і «Магістр», ОКР 
«Спеціаліст» у формі державного екзамену (комплексного 
державного екзамену) у графіку освітнього процесу 
призначається 1 тиждень. 

2.20. Для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної 
роботи бакалавра (дипломної роботи (проекту)) чи 
магістерської роботи, у графіку освітнього процесу має бути 
призначений для цього час: 4 тижні − для ОС «Бакалавр», 
4-8 тижнів – для ОС «Магістр».  

 
 
 



2.3. Навчальний план 
 

2.21. На підставі освітньо-професійної (освітньо-
наукової) програми за кожною спеціальністю (напрямом 
підготовки) і спеціалізацію (за наявністю) в Університеті 
розробляється навчальний план, який містить відомості про 
галузь знань, спеціальність (напрям підготовки) і 
спеціалізацію (за наявністю), освітній або освітньо-науковий 
рівень, кваліфікацію,  нормативний термін навчання, графік 
освітнього процесу, розділи теоретичної, практичної 
підготовки, блок обов’язкових навчальних дисциплін 
(навчальні курси, практики із  вказаними кредитами ЄКТС і 
навчальними годинами), дані про кількість і  форми 
семестрового контролю, атестації в екзаменаційній комісії, 
загальний бюджет навчального часу за весь нормативний 
термін навчання та його поділ на аудиторний навчальний 
час та час, відведений на самостійну навчальну роботу, а 
також поділ бюджету аудиторного навчального часу за 
окремими формами занять з кожної навчальної дисципліни 
та за весь термін навчання загалом. 

 2.22. Навчальний план розробляється на весь 
нормативний термін навчання робочими групами, до складу 
яких входять декан факультету або його заступник 
(директор ННІ або його заступник), завідувачі та провідні 
фахівці випускових кафедр. Розроблений навчальний план 
розглядається на засіданні випускової кафедри, вченій раді 
факультету (ННІ) і затверджується ректором Університету. 

 2.26. Для конкретизації планування навчального 
процесу на кожний навчальний рік складається робочий 
навчальний план, який схвалюється вченою радою 
Університету та затверджується ректором Університету. 

2.27. Навчальний план за заочною формою навчання 
містить перелік дисциплін, аналогічний навчальному плану 
за денною формою навчання, має меншу тривалість 
аудиторних занять, за рахунок збільшення кількості 
самостійної роботи. Перелік дисциплін (за винятком 
дисципліни «Фізичне виховання» та практичного навчання), 
їх обсяг у кредитах ЄКТС, вид навчальних занять і форми 



підсумкового контролю повинні співпадати з планом денної 
форми. 

2.28. Відсоток скорочення обсягу аудиторних занять 
(порівняно з навчальним планом денної форми навчання) 
повинен бути пропорційним для всіх дисциплін навчального 
плану.  

2.29. Починаючи з 2015-2016 навчального року 
аудиторне тижневе навантаження за денною формою 
навчання становить при підготовці: 

- бакалаврів: 
 1 курс − 30 год.; 
 2 курс – 28 год.; 
 3 курс – 26 год.; 
 4 курс – 24 год.; 
- спеціалістів – 24 год.; 
- магістрів – 18 год. 

 
2.4. Розподіл дисциплін у навчальних планах 

 
2.30. У навчальних планах підготовки фахівців обсяги 

навчальних дисциплін розподіляються так:  
− обов’язкові − 60 % загального обсягу навчального 

навантаження студента (їх перелік, обсяги та форми 
атестації визначаються стандартами вищої освіти, 
вимогами МОН України у межах відповідного напряму 
підготовки (спеціальності) і включається у навчальний план 
підготовки фахівців у повному обсязі); 

− вибіркові: 
 за вибором Університету − 15 % загального обсягу 

навчального навантаження студента (їх перелік, форми 
вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації визначає 
вчена рада Університету).  

Такі дисципліни вивчаються студентами за освітніми 
програмами підготовки: 

- бакалаврів − упродовж 1-2 курсів; 
- магістрів − переважно впродовж 1 року навчання; 
 за вибором студента − 25 % загального обсягу 

навчального навантаження студента (їх перелік, форми 
вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації 



визначаються робочими групами, сформованими за 
наказом ректора Університету, рекомендуються вченими 
радами факультетів (ННІ), ухвалюються навчально-
методичною радою Університету та затверджуються 
вченою радою Університету. Вони включаються до 
робочого навчального плану підготовки фахівців залежно 
від вибору студентів).  

Такі дисципліни вивчаються студентами за освітніми 
програмами підготовки: 

- бакалаврів − упродовж 3-4 курсів; 
- магістрів − переважно впродовж 2 року навчання; 
 2.31. Обсяги навчальних дисципліни мають бути 

кратними цілому числу кредитів ЄКТС, мінімальний обсяг 
навчальної дисципліни − 3 кредити ЄКТС, максимальна 
кількість дисциплін на навчальний рік – не більше 16. 

 2.32. Перелік вибіркових дисциплін за вибором 
Університету: 

− для підготовки бакалаврів (30 кредитів ЄКТС): 
 історія української державності (3 кредити ЄКТС); 
 етнокультурологія (3 кредити ЄКТС); 
 філософія (4 кредити ЄКТС); 
 українська мова за професійним спрямуванням (4 

кредити ЄКТС); 
 іноземна мова (5 кредитів ЄКТС); 
 фізичне виховання (4 кредити ЄКТС, для студентів 

1-2 курсів в обсязі 2 годин на тиждень з видом контролю 
знань − залік); 

 інтегрована навчальна дисципліна «Безпека праці і 
життєдіяльності», що містить модулі «Безпека 
життєдіяльності», «Охорона праці» та «Цивільна оборона» 
(4 кредити ЄКТС); 

 правова культура особистості (2 кредитів ЄКТС); 
 інші дисципліни (3 кредити ЄКТС) – згідно з наказом 

ректора Університету; 
 − для підготовки магістрів (11 кредитів ЄКТС): 
 методологія та організація наукових досліджень з 

основами інтелектуальної власності (3 кредити ЄКТС); 
 ділова іноземна мова (5 кредитів ЄКТС); 
 аграрна політика (3 кредити ЄКТС). 



2.33. Перелік обов’язкових дисциплін навчального 
плану підготовки фахівців та вибіркові дисципліни за 
вибором Університету є однаковими для всіх студентів, що 
навчаються за одним навчальним планом, незалежно від 
обраної студентом спеціалізації. 

 
2.5. Порядок відбору студентів для вивчення 

вибіркових дисциплін 
 

2.34. Наказом ректора Університету до 30 вересня 
кожного навчального року декани факультетів (директори 
ННІ) призначаються головами робочих груп з розробки 
переліку вибіркових дисциплін за вибором студента для 
формування робочих навчальних планів підготовки фахівців 
усіх рівнів вищої освіти. 

2.35. Робочі групи аналізують вхідну інформацію та 
забезпечення кафедр щодо можливості організації 
освітнього процесу високої якості.  

2.36. Вхідною інформацією для формування переліку 
вибіркових дисциплін є: 

– аналіз стратегічних планів розвитку агропромислової 
та природоохоронної галузей економіки України та 
визначення майбутніх потреб галузі; 

– інформація від підприємств, організацій та установ-
роботодавців щодо їх поточних та перспективних потреб; 

– відгуки випускників факультету (ННІ) щодо 
відповідності навчального плану напряму підготовки 
(спеціальності) потребам виробничої сфери. 

2.37. Основними критеріями забезпечення кафедри, 
що спроможна забезпечити високу якість викладання 
вибіркової дисципліни, є: 

– кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене 
звання НПП, досвід викладання дисципліни, особистий 
рейтинг); 

– навчально-методичне забезпечення (навчально-
методичний комплекс, підручники, навчальні посібники, 
методичні рекомендації); 

– матеріально-технічна база (лабораторне 
забезпечення, бази практичного навчання); 



– інформаційне забезпечення; 
– відгуки студентів про якість викладання дисциплін на 

кафедрах; 
– результати ректорського, директорського, 

деканського контролю знань студентів. 
2.38. На підставі аналізу зазначеної вище інформації 

робочі групи до 30 жовтня формують перелік вибіркових 
дисциплін (спеціалізації) та подають їх для розгляду на 
засіданні: 

– вченої ради факультету (ННІ); 
– навчально-методичної ради Університету (разом з 

витягом з протоколу засідання вченої рад факультету (ННІ)) 
та після схвалення −  на затвердження вченою радою 
Університету. 

2.39. Для  формування контингенту студентів на 
наступний навчальний рік декани факультетів (директори 
ННІ): 

– ознайомлюють у 1-му семестрі студентів 2-го курсу 
бакалаврату та 1-го року навчання магістратури до 10 
листопада із затвердженими вченою радою Університету 
переліками вибіркових дисциплін (спеціалізаціями) за 
вибором студента; 

– організовують процедуру вибору студентами 
дисциплін спеціалізацій зазначених переліків (реєстрацію в 
списках) до 20 листопада; 

– студентам, які вибрали дисципліни спеціалізації, 
навколо яких не згрупувалась необхідна кількість осіб, 
надають можливість здійснити повторний вибір дисциплін 
інших спеціалізацій, для вивчення яких сформувалися 
повноцінні групи (за освітніми програмами підготовки 
бакалаврів  – 25-30 осіб, магістрів – не менше 15 осіб); 

– за результатами проведених заходів до 1 грудня 
поточного року формують групи студентів для вивчення 
дисциплін спеціалізацій на наступний навчальний рік;  

– забезпечують обов’язкове вивчення фахової 
іноземної мови для студентів, які навчаються в групах з 
викладанням окремих дисциплін іноземними мовами; 

– проводять корегування робочих навчальних планів 
підготовки фахівців відповідних років вступу та передають їх 



електронні варіанти до навчального відділу для 
формування навчального навантаження кафедр. 

 
2.6. Навчальна та робоча навчальна програма 

дисципліни 
 

2.40. Навчальна програма дисципліни, що входить до 
освітньої програми, визначає місце і значення навчальної 
дисципліни, її загальний зміст, послідовність і організація 
форм вивчення, вимоги до знань і вмінь. Навчальні програм 
дисциплін, що викладаються в Університеті, розроблюються 
провідними науково-педагогічними працівниками (НПП) 
Університету та затверджується в установленому порядку.  

 2.41. На підставі навчальної програми дисципліни та 
навчального плану на кожний навчальний рік складається 
робоча навчальна програма дисципліни, яка містить виклад 
конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, 
організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми 
та засоби поточного і підсумкового контролю.  

 2.42. Робочі навчальні програми дисциплін 
розробляються провідними НПП (професорами, доцентами) 
кафедри до початку навчального року (семестру). Робочі 
навчальні програми розглядаються на засіданні кафедри, 
яка забезпечує викладання дисципліни, схвалюються 
вченою радою факультету (ННІ), затверджуються деканом 
факультету (директором ННІ). Робочі навчальні програми 
дисциплін оновлюються щорічно.  

 2.43. Навчальні та робочі навчальні програми 
дисциплін розроблюються за формою встановленого 
зразка. 

 2.44. Навчальні та робочі навчальні програми є 
частиною навчально-методичного комплексу (НМК) кожної 
навчальної дисципліни, який складається з таких 
компонентів:  

− робоча програма навчальної дисципліни (додаток 1); 
– конспекти лекцій НПП, який відповідає за викладання 

дисципліни; 



– підручники, навчальні посібники, методичні матеріали 
щодо вивчення дисципліни для студентів денної та заочної 
форм навчання; 

– програма навчальної практики дисципліни (якщо вона 
передбачена навчальним планом). 

Навчально-методичний комплекс дисципліни 
зберігається на кафедрі.  Однин примірник затвердженої 
робочої програми навчальної дисципліни передається в 
деканати  відповідних факультетів (директорати ННІ).  

Декани факультетів (директори ННІ) забезпечують 
формування бази робочих навчальних програм дисциплін 
для всіх напрямів (спеціальностей) згідно з навчальними 
планами підготовки фахівців на наступний навчальний рік.  

 
2.7. Електронні навчальні курси дисциплін 

 
2.45. Електронний навчальний курс (ЕНК) дисципліни − 

комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни та 
освітніх послуг, розроблених для організації індивідуального 
та групового навчання з використанням інформаційно-
комунікаційних та дистанційних технологій. 

2.46. Відмінністю ЕНК дисципліни від електронного 
варіанту підручника (навчального посібника) є: 

– чітка структурованість навчально-методичних 
матеріалів; 

– система інтерактивної взаємодії НПП і студента, 
студентів між собою, організована з використанням ресурсів 
ЕНК дисципліни, протягом всього часу вивчення 
дисципліни;  

– розклад виконання студентами навчального плану; 
– система контролю виконання всіх видів навчальної 

діяльності. 
2.47. ЕНК дисциплін розміщуються на навчальному 

порталі Університету − URL-адреса: 
http://moodle.nubip.edu.ua. Робота навчального порталу 
організована на основі використання платформи 
дистанційного навчання Moodle (Modular Object Oriented 
Distance Learning Environment). 

http://moodle.nubip.edu.ua/


 2.48. Moodle – це система програмних засобів, 
дистрибутив яких розповсюджується безкоштовно за 
принципами ліцензії Open Source. За допомогою цієї 
системи студент може дистанційно, через Інтернет, 
ознайомитися з навчальним матеріалом дисципліни, який 
представлений у вигляді різнотипних інформаційних 
ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний 
посібник), виконати завдання та відправити його на 
перевірку, пройти електронне тестування.  

2.49. НПП самостійно створюють дистанційні ЕНК 
дисциплін і проводять навчання на відстані, надсилають 
повідомлення студентам, розподіляють, збирають та 
перевіряють завдання, ведуть електронні журнали обліку 
оцінок та відвідування, налаштовують різноманітні ресурси 
курсу тощо. 

2.50. ЕНК дисциплін можуть бути використані як 
засоби навчання для студентів денної, заочної та 
дистанційної форм навчання в Університеті на всіх етапах 
навчальної діяльності під час вивчення відповідних 
дисциплін.  

2.51. Доступ до електронних ресурсів навчального 
порталу Університету – персоніфікований. Логін та пароль 
доступу студенти та НПП отримують у адміністратора 
сервера або відповідального за впровадження 
інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій 
відповідного факультету (ННІ).  

2.52. Кожний студент та НПП має доступ до 
навчального порталу лише до тих ЕНК дисциплін, на яких 
він  зареєстрований для участі у навчальному процесі. 
Реєстрацію студентів на ЕНК дисципліни здійснює НПП, 
який розробив цей курс. Після закінченні навчання за 
програмою ЕНК дисципліни НПП відраховує студентів з 
числа його учасників. 

2.53. ЕНК дисциплін, які розробляються на 
платформі дистанційного навчання Moodle, складаються з 
електронних ресурсів двох типів:  

– ресурси, призначені для подання студентам змісту 
навчального матеріалу (електронні конспекти лекцій, 



мультимедійні презентації лекцій, методичні рекомендації 
тощо); 

– ресурси, що забезпечують закріплення вивченого 
матеріалу, формування вмінь та навичок, самооцінювання 
та оцінювання навчальних досягнень студентів (завдання, 
тестування, анкетування, форум тощо). 

2.54. Атестація ЕНК дисциплін здійснюється шляхом 
проведення експертизи, що передбачає оцінювання їх 
експертами за трьома показниками: структурно-
функціонального, змістовно-наукового та методичного. 

Очолює комісію експертів з атестації ЕНК дисциплін 
проректор з навчальної і виховної роботи, склад її 
затверджується наказом ректора Університету.   

2.55. Порядок проведення атестації ЕНК дисциплін 
передбачає: 

- призначення експертів для здійснення експертизи 
ЕНК дисциплін; 

- проведення експертизи; 

- висновки експертів розглядаються та 
затверджуються на засіданні відповідної кафедри 
Університету, яка несе відповідальність за якість змісту ЕНК 
дисципліни; 

- позитивне рішення комісії експертів з атестації ЕНК 
дисциплін (з грифом «Атестовано») є підставою для його 
використання у навчальному процесі, складання екзаменів і 
заліків в електронній формі. 

 
2.8. Індивідуальний навчальний план студента 

 
2.56. Ректор Університету має право надавати 

можливість студентам, які досягли значних успіхів у 
навчанні, працювати за індивідуальними навчальними 
планами, а за наявності у окремих студентів поважних 
підстав – за індивідуальними графіками навчання протягом 
семестру. 

2.57. Індивідуальний навчальний план є робочим 
документом студента, що складається на підставі робочого 
навчального плану і містить інформацію про перелік та 
послідовність вивчення навчальних дисциплін, обсяг 



навчального навантаження студента (усі види навчальної 
діяльності), типи індивідуальних завдань, систему 
оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, 
атестацію здобувача вищої освіти).  

Вибіркові навчальні  дисципліни,  введені  
Університетом  в  освітньо-професійну програму підготовки і 
включені до індивідуального навчального плану студента,  є  
обов'язковими  для вивчення. 

2.58. Індивідуальний  навчальний план складається на 
кожний навчальний рік і затверджується деканом 
факультету (директором ННІ).  

Реалізація індивідуального навчального плану 
студента здійснюється протягом часу, який не перевищує 
терміну його навчання.  

За виконання індивідуального навчального плану 
відповідає студент. Контроль за реалізацією 
індивідуального навчального плану студента здійснює 
декан факультету (директор ННІ).  

2.59. Студентам, які направлені Університетом на 
навчання в зарубіжні країни, можуть бути встановлені на 
поточний навчальний семестр (рік) індивідуальні графіки 
навчального процесу та індивідуальні навчальні плани. 
Якщо термін навчання направлених у зарубіжні країни 
перевищує один семестр, таким студентам відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» можуть надаватися 
перерви у навчанні. 

2.60. Студентам, які навчалися у зарубіжних 
університетах, може надаватись дозвіл на навчання за 
індивідуальними планами із зарахуванням оцінок з 
дисциплін, що вивчені ними в зазначених університетах, 
якщо ці дисципліни відповідають (за змістом і обсягом) 
переліку дисциплін з навчального плану, обраного в 
Університеті напряму підготовки, спеціальності 
(спеціалізації). 

 
 
 
 
 



3. Форми навчання 
 

3.1. Навчання в Університеті здійснюється за такими 
формами: 

− очна (денна);  
− заочна (дистанційна). 
3.2. Форми навчання можуть поєднуватися. 
3.3. Очна (денна) форма навчання є основною формою 

здобуття певного ступеня вищої освіти та кваліфікації з 
відривом від виробництва. 

Організація освітнього процесу за очною (денною) 
формою навчання здійснюється в Університеті згідно з цим 
Положенням. 

3.4. Заочна (дистанційна) форма навчання є формою 
здобуття певного ступеня вищої освіти та кваліфікації без 
відриву від виробництва. 

3.5. Освітній процес за заочною (дистанційною) 
формою навчання організовується протягом календарного 
року – під час екзаменаційних сесій і в міжсесійний період, з 
урахуванням передбачених чинним законодавством 
пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням.  

3.6. Екзаменаційна сесія для студентів заочної 
(дистанційної) форми навчання – це частина навчального 
року, протягом якої здійснюються всі форми освітнього 
процесу, передбачені робочим навчальним планом: 
навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; 
контрольні заходи. 

3.7. Міжсесійний період для заочної (дистанційної) 
форми навчання – це частина навчального року, протягом 
якої здійснюється робота студента щодо засвоєнням 
навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом 
НПП згідно із затвердженим графіком консультацій, у тому 
числі через інформаційну систему Інтернет. 

3.8. З метою забезпечення студентів та НПП 
середовищем для отримання інформаційно-методичного 
забезпечення дисципліни та інструментів для комунікації в 
процесі навчання використовується: 

 навчально-інформаційний портал університету – 
moodle.nubip.edu.ua, який функціонує на базі платформи 



Moodle, на якому розміщуються ЕНК з відповідних 
дисциплін; 

 сервіси он-лайн комунікацій (Skype, Google Apps, 
соціальні мережі). 

3.9. Навчання окремих здобувачів вищої освіти, які 
вступили до Університету до 2015 р., здійснюється за 
екстернатною формою. 

3.10. Екстернат є особливою формою навчання осіб, 
які на основі повної загальної середньої освіти чи певного 
ступеня вищої освіти (ОКР) здобувають вищий ступінь 
вищої освіти (ОКР) та кваліфікацію шляхом самостійного 
вивчення навчальних дисциплін і складання в Університеті 
заліків, екзаменів та інших форм підсумкового контролю, 
передбачених навчальним планом, проходження державної 
атестації.  

3.11. Організація освітнього процесу за екстернатною 
формою здійснюється в Університеті згідно з цим 
Положенням у терміни, передбачені графіком навчального 
процесу для очної (денної) і заочної (дистанційної) форм 
навчання. 

3.12. З 2015 р. прийом до Університету на навчання за 
екстернатною формою відсутній. 

3.13. Організація навчального процесу за дистанційною 
формою здійснюється в Університеті згідно з цим 
Положенням у терміни, передбачені графіком навчального 
процесу для очної (денної) і заочної (дистанційної) форм 
навчання у такі етапи: 

– настановча сесія: НПП знайомить студентів 
знайомить студентів з основними завданнями дисципліни, 
забезпечує студентів ЕНК, пояснює систему оцінювання 
навчальних досягнень; студенти аудиторно прослуховують 
загальну інформацію з дисципліни, знайомляться з 
графіком її вивчення, електронним навчальним курсом з 
дисципліни та отримують доступ до нього; 

– міжсесійний період:  
 студенти:  вивчають теоретичний матеріал 

дистанційно за чітким графіком; виконують завдання, які 
надаються в електронному навчальному курсі; 
відправляють виконані завдання на перевірку з 



використанням ЕНК;  
 НПП: оцінюють надіслані виконані завдання та 

надсилають студентові коментарі щодо правильності 
виконання; організовують он-лайн та оф-лайн діяльності 
(вебінари, форуми, чати) відповідно до кількості годин, 
запланованих на проведення аудиторних занять; 

– заліково-екзаменаційна сесія:  
 студенти захищають завдання, виконані у 

міжсесійний період, та складають екзамен (залік) 
аудиторно; 

 НПП оцінюють розуміння студентами виконання 
завдань за допомогою співбесіди та(або) аналогічних 
практичних завдань, визначають рейтинг студентів з 
навчальної роботи та приймають екзамен (залік). 

 
4. Форми організації освітнього процесу 

 
4.1. Освітній процес в Університеті здійснюється за 

такими формами:  
− навчальні заняття;  
− самостійна робота; 
− практична підготовка; 
− контрольні заходи. 
4.2. Основними видами навчальних занять в 

Університеті є: 
− лекція; 
− лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне 

заняття; 
− консультація. 
4.3. Університет має право встановлювати інші форми 

освітнього процесу та види навчальних занять.  
 

4.1. Лекція 
 

4.4. Лекція − основний вид навчальних занять в 
Університеті, призначених для засвоєння теоретичного 
матеріалу. 

Лекція, як правило, є елементом курсу лекцій, який 
охоплює основний теоретичний матеріал окремої або 



кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій 
визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 

4.5. Можливе читання окремих лекцій з проблем, які 
стосуються даної навчальної дисципліни, але не охоплені 
навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними 
вченими або фахівцями для студентів та НПП Університету 
в окремо відведений час. 

4.6. Лекційні заняття проводяться лекторами − 
професорами і доцентами (старшими викладачами) 
Університету, а також провідними науковцями або 
фахівцями, запрошеними для читання лекцій. 

Лекційні заняття проводяться у відповідно обладнаних 
приміщеннях − аудиторіях для однієї або більше 
академічних груп студентів. 

4.7. Лектор, якому доручено читати курс лекцій, 
зобов'язаний перед початком відповідного семестру подати 
на кафедру складений ним конспект лекцій (авторський 
підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для 
проведення підсумкового контролю, передбаченого 
робочим навчальним планом і робочою навчальною 
програмою дисципліни. 

4.8. Лектор, який вперше претендує на читання курсу 
лекцій, може бути зобов'язаний завідувачем кафедри до 
проведення пробних лекцій за участю НПП та наукових 
співробітників кафедри. 

4.9. Лектор зобов'язаний дотримуватися робочої 
навчальної програми дисципліни щодо тем лекційних 
занять, але не обмежуватися в питаннях трактування 
навчального матеріалу, формах і засобах доведення його 
до студентів.  

 
4.2. Лабораторне заняття 

 
4.10. Лабораторне заняття − вид навчального заняття, 

на якому студент під керівництвом НПП особисто проводить 
натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою 
практичного підтвердження окремих теоретичних положень 
конкретної навчальної дисципліни, набуває практичних 
навичок роботи з лабораторним устаткуванням, 



обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною 
апаратурою, методикою експериментальних досліджень у 
конкретній предметній галузі. 

4.11. Лабораторні заняття проводяться у спеціально 
обладнаних навчальних лабораторіях з використанням 
устаткування, пристосованого до умов навчального процесу 
(хімічні реактиви, лабораторні прилади, установки, 
механізми тощо). В окремих випадках лабораторні заняття 
можуть проводитися в умовах реального професійного 
середовища (наприклад, на виробництві, в наукових 
лабораторіях тощо).  

4.12. Лабораторне заняття зі студентами академічної 
групи (чисельністю студентів 25-30 осіб) проводиться двома 
НПП. У разі якщо академічна група складається з менше ніж 
24 осіб, лабораторне заняття проводиться одним НПП.  

4.13. Перелік тем лабораторних занять визначається 
робочою навчальною програмою дисципліни. Заміна 
лабораторних занять іншими видами навчальних занять, як 
правило, не дозволяється. 

4.14. Лабораторне заняття включає проведення 
поточного контролю підготовленості студентів до виконання 
конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми 
заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної 
роботи та його захист перед НПП. 

4.15. Виконання лабораторної роботи оцінюється НПП, 
який проводив лабораторне заняття. Підсумкова оцінка 
виставляється в журналі обліку роботи науково-
педагогічного працівника. Підсумкові оцінки, отримані 
студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються 
при виставленні семестрової оцінки з навчальної 
дисципліни.  

 
4.3. Практичне заняття 

 
4.16. Практичне заняття − вид навчального заняття, на 

якому НПП організовує детальний розгляд студентами 
окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 
формує вміння і навички їх практичного застосування 



шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 
сформульованих завдань. 

4.17. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в 
навчальних лабораторіях, оснащених необхідними 
технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. 
Практичне заняття проводиться з студентами академічної 
групи. 

4.18. Перелік тем практичних занять визначається 
робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення 
практичного заняття ґрунтується на попередньо 
підготовленому методичному матеріалі − тестах для 
виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними 
теоретичними положеннями, наборі завдань різної 
складності для розв'язування їх студентами на занятті. 

Зазначені методичні засоби готуються НПП, який 
проводить практичне заняття, за погодженням з лектором 
навчальної дисципліни. 

4.19. Практичне заняття включає проведення 
поточного контролю знань, умінь і навичок студентів, 
постановку загальної проблеми НПП та її обговорення за 
участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням, 
розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, 
оцінювання. 

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні 
заняття, враховуються при виставленні семестрової оцінки 
з навчальної дисципліни.  

 
4.4. Семінарське заняття 

 
4.20. Семінарське заняття − вид навчального заняття, 

на якому НПП організовує дискусію навколо попередньо 
визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів 
на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). 

4.21. Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або 
в навчальних кабінетах зі студентами однієї академічної 
групи. Перелік тем семінарських занять визначається 
робочою навчальною програмою дисципліни. 

4.22. На кожному семінарському занятті НПП оцінює 
підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у 



дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію 
тощо.  

4.23. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття 
вносяться у журнал обліку роботи науково-педагогічного 
працівника. 

Отримані студентом оцінки за окремі семінарські 
заняття враховуються при виставленні семестрової оцінки з 
навчальної дисципліни.  

 
4.5. Індивідуальне заняття 

 
4.24. Індивідуальне навчальне заняття проводиться з 

окремими студентами з метою підвищення рівня їх 
підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. 

4.25. Індивідуальні навчальні заняття організуються за 
окремим графіком з урахуванням індивідуального 
навчального плану студента і можуть охоплювати частину 
або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних 
дисциплін, а в окремих випадках − повний обсяг навчальних 
занять для конкретного ступеня вищої освіти (ОКР). 

4.26. Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, 
форми та методи проведення, форми та методи поточного і 
підсумкового контролю (крім державної атестації) 
визначаються індивідуальним навчальним планом 
студента.  

 
4.6. Консультація 

 
4.27. Консультація − вид навчального заняття, на якому 

студент отримує відповіді від НПП на конкретні запитання 
або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх 
практичного застосування.  

4.28. Консультація може бути індивідуальною або 
проводитися для групи студентів, залежно від того, чи НПП 
консультує студентів з питань, пов'язаних із виконанням 
індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань 
навчальної дисципліни. 



4.29. Обсяг часу, відведений НПП для проведення 
консультацій з конкретної дисципліни, визначається 
робочим навчальним планом.  

 
4.7. Індивідуальні завдання 

 
4.30. Індивідуальні завдання з окремих дисциплін 

(реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні, 
курсові роботи (проекти), дипломні роботи (проекти), 
магістерські роботи) видаються студентам в терміни, 
передбачені робочим навчальним планом. Індивідуальні 
завдання виконуються студентом самостійно при 
консультуванні НПП. 

4.31. Курсові роботи (проекти) виконуються з метою 
закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних 
студентами за час навчання та їх застосування до 
комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 
Час на виконання курсових робіт (проектів) не планується. 
Кількість курсових робіт (проектів) не повинна 
перевищувати 1 на семестр (рекомендовано – не більш, як 
1 на навчальний рік).  

Студентам 1-го курсу навчання курсові роботи 
(проекти) не плануються,  у випусковому семестрі вони 
можуть плануватися лише за умови відсутності в 
навчальному плані випускної кваліфікаційної роботи 
бакалавра (дипломної роботи (проекту)).  

Курсова робота (проект), що має міждисциплінарний 
характер, може виділятися окремою позицією в 
навчальному плані (орієнтований обсяг − 3 кредити ЄКТС) 
та враховуватися в число 16 дисциплін на навчальний рік. 

4.32. Тематика курсових робіт (проектів) повинна 
відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно 
пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. 

Тематика курсових робіт (проектів) визначається 
кафедрою, яка забезпечує викладання навчальної 
дисципліни, і затверджується деканом факультету 
(директором ННІ). 

4.33. Керівництво курсовими роботами (проектами) 
здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими НПП. 



4.34. Захист курсової роботи (проекту) проводиться 
перед комісією у складі двох-трьох НПП кафедри (склад 
визначає завідувач кафедри) за участю керівника курсового 
робіт (проектів) 

4.35. Оцінювання результатів захисту курсової роботи 
(проекту) регламентується «Положенням про екзамени та 
заліки у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України», уведеним в дію наказом 
ректора Університету від 24.02.2015 р. № 189. 

4.36. Дипломні роботи (проекти) виконуються на 
завершальному етапі навчання студентів за освітніми 
програмами підготовки бакалаврів і спеціалістів та 
передбачають: 

− систематизацію, закріплення, розширення 
теоретичних і практичних знань з напряму підготовки, 
спеціальності (спеціалізації) та застосування їх при 
вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних 
виробничих й інших завдань; 

− розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння 
методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з 
темою роботи (проекту). 

4.37. Студенту надається право обрати тему дипломної 
роботи (проекту), визначену випусковими кафедрами, або 
запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її 
розробки. 

4.38. Керівниками дипломних робіт (проектів) 
призначаються професори і доценти (старші викладачі) 
Університету. 

4.39. Захист дипломних робіт (проектів) здійснюється 
відповідно до підрозділу «Аатестація здобувачів вищої 
освіти» цього Положення. 

4.40. Дипломні роботи (проекти) після їх захисту 
випускові кафедри передають в архів Університету, де вони 
зберігаються відповідно до вимог чинного законодавства. 

4.41. Магістерська робота – це самостійна 
індивідуальна кваліфікаційна робота,  з елементами 
дослідництва та інновацій, яка є підсумком теоретичної та 
практичної підготовки в рамках нормативної та вибіркової 



складових освітньо-професійної програми підготовки 
магістрів.  

4.42. Виконання і захист магістерської роботи є 
завершальним етапом навчання студентів за освітньо-
професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки 
магістрів та формою державної атестації здобувачів вищої 
освіти. 

4.43. Метою магістерської роботи є проведення 
теоретичних та практичних досліджень, поглиблене 
осмислення професійної проблеми, розробка інноваційних 
пропозицій у певній сфері виробництва або наукової 
діяльності та рекомендацій щодо їх упровадження. 

4.44. Практичне виконання магістерської роботи за 
освітньо-професійною або освітньо-науковою програмами 
підготовки проводиться у формі наукових досліджень в 
умовах професійної діяльності під організаційно-
методичним керівництвом науково-педагогічного працівника 
університету та фахівця з даного фаху в оснащених 
навчальних, навчально-наукових, навчально-виробничих та 
навчально-науково-виробничих атестованих лабораторіях, 
на дослідних полях, у базових аграрних підприємствах, 
сучасних фермерських господарствах тощо.  

4.45. Навчання за освітньо-науковою програмою 
підготовки магістра передбачає використання 30 % 
навчального часу на дослідницьку компоненту, результатом 
якої стає проведення наукових досліджень та підготовка на 
їх основі магістерської роботи. 

4.46. Основними етапами підготовки й виконання 
магістерської роботи є: 

– вибір теми та її затвердження; 
– розробка завдання та складання поетапного плану 

виконання магістерської роботи;  
– опрацювання літературних джерел; 
– збирання фактичного матеріалу під час 

переддипломної практики; 
– обробка матеріалу із застосуванням сучасних методів 

статистичного аналізу; 
– написання першого варіанту тексту, подання його на 

ознайомлення керівнику; 



– усунення недоліків, написання остаточного варіанту 
тексту, оформлення магістерської роботи; 

– подання зброшурованої у твердій палітурці 
завершеної магістерської роботи на кафедру; 

– отримання відгуку керівника магістерської роботи; 
– внутрішнє рецензування магістерської роботи; 
– захист магістерської роботи на засіданні 

екзаменаційної комісії. 
4.47. Захист магістерських робіт здійснюється 

відповідно до підрозділу «Атестація здобувачів вищої 
освіти» цього Положення. 

4.48. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, 
може здійснюватись у формі єдиного державного 
кваліфікаційного екзамену за спеціальністю та в порядку, 
визначеними Кабінетом Міністрів України. 

 
4.8. Самостійна робота студентів 

 
4.49. Самостійна робота студентів є основним засобом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 
обов'язкових навчальних занять. 

4.50. Навчальний час, відведений для самостійної 
роботи студента, регламентується робочим навчальним 
планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 
загального обсягу навчального часу студента, відведеного 
для вивчення конкретної дисципліни. 

4.51. Зміст самостійної роботи студента щодо вивчення 
конкретної дисципліни визначається навчальною 
програмою дисципліни, методичними матеріалами, 
завданнями та вказівками НПП. 

4.52. Самостійна робота студента забезпечується 
системою навчально-методичних засобів, передбачених 
для вивчення конкретної навчальної дисципліни: 
підручники, навчальні посібники та методичні матеріали, 
конспекти лекцій НПП, практикуми тощо. 

4.53. Методичні матеріали для самостійної роботи 
студентів повинні передбачати можливість проведення 
самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи 



студенту також рекомендується відповідна наукова та 
фахова монографічна і періодична література. 

4.54. Самостійна робота студента над засвоєнням 
навчального матеріалу з конкретної дисципліни може 
виконуватися у читальному залі наукової бібліотеки 
Університету, навчальних лабораторіях, комп'ютерних 
класах, а також в домашніх умовах. 

4.55. У необхідних випадках ця робота проводиться 
відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує 
можливість індивідуального доступу студента до потрібних 
дидактичних засобів. Графік доводиться до відома 
студентів на початку поточного семестру. 

4.56. При організації самостійної роботи студентів з 
використанням складного обладнання чи устаткування, 
складних систем доступу до інформації (наприклад, 
комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого 
проектування тощо) передбачається можливість отримання 
необхідної консультації або допомоги з боку фахівця. 

4.57. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, 
передбачений робочим навчальним планом для засвоєння 
студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на 
підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 
опрацьовувався при проведенні навчальних занять.  

 
 4.9. Практична підготовка студентів 

 
4.58. Практична підготовка студентів є обов’язковим 

компонентом освітньо-професійної програми для здобуття 
певного ступеню вищої освіти (ОКР). 

4.59. Метою практичної підготовки студентів 
Університету є узагальнення набутих теоретичних і 
практичних знань, одержання професійних навичок і умінь, 
що формують фахівців з вищою освітою відповідного 
ступеню (ОКР) та сприяють підвищення якості підготовки 
фахівців.  

4.60. Завданням практичної підготовки є: 
− підготовка фахівців, які спроможні вирішувати 

виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти 



прийомами і методами, що є складовими новітніх 
технологій; 

− набуття навичок:  
 прийняття самостійних рішень, виходячи із 

конкретної виробничої ситуації; 
 впровадження у виробництво прогресивних 

технологій та результатів наукових досліджень; 
 співпраці з трудовим колективом; 
 відповідної робітничої професії. 
4.61. Практична підготовка студентів передбачає 

безперервність і послідовність її проведення протягом 
навчання, що сприяє закріпленню відповідних 
компетентностей у майбутніх фахїівців. 

4.62. Практична підготовка студентів передбачає 
проведення лабораторних і практичних занять, навчальних і 
виробничих практик.  

4.63. Базами практичної підготовки студентів 
Університету є навчальні, навчально-наукові, навчально-
науково-виробничі лабораторії базового закладу 
Університету (м. Київ), його відокремлених підрозділів, і у 
першу чергу, навчально-дослідних господарств і дослідних 
станцій Університету, де проводяться лабораторні й 
практичні заняття, навчальні, технологічні, науково-дослідні, 
переддипломні та інші практики у галузях: рослинництво, 
тваринництво, переробка та зберігання продукції 
рослинництва, технології виробництва біодизелю, 
розведення тварин та риби, розробка методів діагностики 
та профілактика хвороб тварин, технології ремонту, 
обслуговування та випробування сільськогосподарської 
техніки, лісознавство, деревообробна промисловість, 
мисливська справа та її правове забезпечення, економіка, 
облік, маркетинг та менеджмент в аграрній сфері 
виробництва тощо. 

4.64. Програма практичної підготовки та терміни її 
проведення визначаються робочим навчальним планом. 

4.65. Організація практичної підготовки в Університеті 
регламентується  «Положенням про практичну підготовку 
студентів НУБіП України», затвердженим ректором 
Університету 19.10.2015 р. 



4.10. Контрольні заходи 
 

4.66. Видами контролю знань студентів є поточний 
контроль, проміжна та підсумкова атестації. 

4.67. Поточний контроль здійснюється під час 
проведення практичних, лабораторних та семінарських 
занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 
студента до виконання конкретної роботи. 

4.68. Проміжна атестація проводиться після вивчення 
програмного матеріалу кожного змістового модуля, на які 
лектором дисципліни поділено її навчальний матеріал. 

4.69. Проміжна атестація має визначити рівень знань 
студента з програмного матеріалу змістового модуля 
(рейтингова оцінка із змістового модуля), отриманих під час 
усіх видів занять і самостійної роботи. 

4.70. Форми та методи проведення проміжної атестації 
засвоєння програмного матеріалу змістового модуля 
розробляється лектором дисципліни і затверджується 
відповідною кафедрою у вигляді тестування, письмової 
контрольної роботи, колоквіуму, результату експерименту, 
що можна оцінити кількісно, розрахункової чи розрахунково-
графічної роботи тощо. 

4.71. Засвоєння студентом програмного матеріалу 
змістового модуля вважається успішним, якщо рейтингова 
оцінка його становить не менше, ніж 60 балів за 100-
бальною шкалою. 

4.72. Підсумкова атестація включає семестрову та 
державну атестацію студента. 

4.73. Семестрова атестація проводиться у формах 
семестрового екзамену або семестрового заліку з 
конкретної навчальної дисципліни. 

4.74. Семестровий екзамен (далі – екзамен) – це 
форма підсумкової атестації засвоєння студентом 
теоретичного та практичного матеріалу з навчальної 
дисципліни за семестр. Кількість екзаменів в екзаменаційній 
сесії як правило не перевищує 4-5. 

4.75. Семестровий залік (далі – залік) – це форма 
підсумкової атестації, що полягає в оцінці засвоєння 
студентом теоретичного та практичного матеріалу 



(виконаних ним певних видів робіт на практичних, 
семінарських або лабораторних заняттях та під час 
самостійної роботи) з навчальної дисципліни за семестр.  

4.76. Диференційований залік – це форма атестації, що 
дозволяє оцінити виконання та засвоєння студентом 
програми виробничої практики. 

4.77. Складання екзаменів та заліків регламентовано 
«Положенням про екзамени та заліки у НУБіП України», 
уведеним у дію наказом ректора Університету від 
24.02.2015 р. № 189.  

 
4.11. Атестація здобувачів вищої освіти 

 
4.78. Атестацію здобувачів вищої освіти здійснюють 

екзаменаційні комісії (далі − ЕК). 
4.79. Строк повноважень  ЕК становить один 

календарний рік. 
4.80. Формування, організацію роботи та контроль за 

діяльністю ЕК здійснює ректор Університету. 
4.81. Порядок формування, організацію роботи та 

підбиття підсумків роботи ЕК в Університеті регламентує 
«Положення про екзаменаційні комісії в НУБіП України», 
уведене в дію наказом ректора Університету від 24.02.2015 
р. № 188. 

4.82. Завданнями екзаменаційних комісій є: 
– проведення атестацій студентів (слухачів) 

Університету − встановлення відповідності засвоєних 
здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, 
інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти; 

– прийняття рішення про присудження особі, яка 
успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої 
освіти, відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-
кваліфікаційний рівень − ОКР) та присвоєння відповідної 
кваліфікації; 

– розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення 
якості підготовки фахівців з відповідного напряму підготовки, 
спеціальності (спеціалізації).  

4.83. Атестація здійснюється відкрито і гласно. 
Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації, 



у тому числі під час захисту дисертації, можуть вільно 
здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації. 

4.85. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, 
може здійснюватися у формі єдиного державного 
кваліфікаційного екзамену за спеціальностями та в порядку, 
визначеними Кабінетом Міністрів України. 

4.86. Екзаменаційна комісія створюється щороку як 
єдина для усіх форм навчання у складі голови та членів ЕК 
з кожного напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації) 
та певних ступенів вищої освіти (ОКР). Залежно від кількості 
випускників можливе створення декількох ЕК з одного 
напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації) або однієї 
ЕК для кількох споріднених напрямів підготовки, 
спеціальностей (спеціалізацій) у межах відповідної галузі 
знань, як правило, на одному факультеті, в навчально-
науковому інституті (ННІ).   

4.87.Списки голів ЕК, сформовані деканатами 
факультетів (дирекціями ННІ) для кожного ступеню вищої 
освіти (ОКР) та всіх напрямів підготовки, спеціальностей 
(спеціалізацій), за підписом проректора з навчальної і 
виховної роботи подаються для розгляду до вченої ради 
Університету. Після схвалення  вченою радою Університету 
списки голів ЕК затверджуються ректором Університету.  

4.88. Головою ЕК призначається фахівець у відповідній 
галузі або провідний науковець відповідного напряму 
наукової діяльності. Головою ЕК може призначатись 
науково-педагогічний (педагогічний) працівник з напряму 
підготовки, спеціальності (спеціалізації), який не є 
працівником Університету. 

Одна й та сама особа може бути головою ЕК не більше 
трьох років поспіль. 

4.89. Заступником голови ЕК (за необхідності) можуть 
призначатися: проректор з навчальної і виховної роботи, 
декан факультету (директор ННІ), завідувач випускової 
кафедри та їхні заступники або один із членів ЕК.  

4.90. До складу ЕК можуть входити:  
– ректор Університету або проректор з навчальної і 

виховної роботи; 



– декан факультету або його заступник (директор ННІ 
або його заступник); 

– завідувачі кафедр, професори, доценти профілюючих 
кафедр, науково-педагогічні (наукові) працівники; 

– фахівці з відповідних видів економічної та виробничої 
діяльності, представники галузевих об’єднань роботодавців, 
працівники науково-дослідних інститутів, інших вищих 
навчальних закладів. 

4.91. Персональний склад членів ЕК затверджується 
наказом ректора Університету не пізніше ніж за місяць до 
початку роботи ЕК.  

Кількість членів ЕК (включаючи голову ЕК) становить 
не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість 
членів ЕК може бути збільшена до шести осіб). 

4.92. Засідання ЕК оформлюються протоколами. У 
протоколах відображаються оцінка, отримана студентом 
(слухачем) під час державної атестації, рішення ЕК про 
присудження студенту (слухачу) відповідного ступеня вищої 
освіти (ОКР), присвоєння кваліфікації за відповідним 
напрямом підготовки, спеціальністю (спеціалізацією), а 
також інформація про видачу йому диплома (диплома з 
відзнакою). 

4.93. Секретар ЕК призначається наказом ректора 
Університету (тим же, що й про затвердження 
персонального складу членів ЕК) з числа працівників 
факультету (ННІ) і не є членом ЕК. Секретар ЕК забезпечує 
правильне і своєчасне оформлення документів.  

4.95. Екзаменаційні комісії працюють у строки, 
визначені графіком навчального процесу на поточний 
навчальний рік, що розробляється на основі навчальних 
планів напрямів підготовки, спеціальностей (спеціалізацій), 
затверджується наказом ректора Університету і доводяться 
до відома випускових кафедр до початку навчального року. 

4.96. Розклад роботи кожної ЕК, узгоджений з головою 
ЕК, готується деканатом факультету (дирекцію ННІ), 
подається до навчального відділу, де складається 
загальний розклад роботи ЕК, який затверджується 
проректором з навчальної і виховної роботи не пізніше ніж 
за місяць до початку проведення державного екзамену або 



захисту дипломного проекту (роботи) чи магістерської 
роботи.  

4.97. Складання державних екзаменів чи захист 
дипломного проекту (роботи) чи магістерської роботи 
проводиться на відкритому засіданні ЕК за участю не менше 
двох третин її складу за обов’язкової присутності голови ЕК.  

4.98. Результати складання державних екзаменів або 
(та) захисту дипломних проектів (робіт) чи магістерських 
робіт оцінюються за 100-бальною шкалою і переводяться у 
національну оцінку ("відмінно", "добре", "задовільно" і 
"незадовільно") та оцінку ЄКТС. 

4.99. Рішення ЕК про оцінку результатів складання 
державних екзаменів або (та) захисту дипломних проектів 
(робіт) чи магістерських робіт, а також про видачу 
випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про 
закінчення Університету, присудження відповідного ступеня 
вищої освіти (ОКР) та присвоєння відповідної кваліфікації 
приймається на закритому засіданні ЕК відкритим 
голосуванням звичайною більшістю голосів членів ЕК, які 
брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів 
голова ЕК має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен 
член ЕК, а голова підсумовує їх результати по кожному 
студенту (слухачу). За теоретичну і практичну частини 
екзамену виставляється одна оцінка. 

4.100. Студентам (слухачам), які успішно склали 
державні екзамени, а також захистили дипломний проект 
(роботу) чи магістерську роботу відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки, рішенням ЕК 
присуджується відповідний ступінь вищої освіти (ОКР) та 
присвоюється відповідна кваліфікація. 

4.101. Студенти (слухачі), які мають не менше 75 
відсотків відмінних оцінок з усіх  навчальних  дисциплін  та  
практичної підготовки,  за умови  оцінок  "добре"  з інших 
навчальних дисциплін  та  відмінних оцінок за результатами 
державної атестації (складання державного екзамену або 
захисту дипломного проекту (роботи) чи магістерської 
роботи) отримують відповідні документи про  освіту 
державного зразка з відзнакою. 

 



4.102. На підставі рішень ЕК в Університеті видається 
наказ про випуск, у якому зазначаються напрям підготовки, 
спеціальність (спеціалізація), рівень вищої освіти (перший 
(бакалаврський), другий (магістерський)), ступінь вищої 
освіти (для вступників попередніх років – ОКР) (бакалавр, 
магістр), кваліфікація, тип диплома (звичайного зразка чи з 
відзнакою).  

4.103. Студент (слухач), який  при  складанні  
державного  екзамену, захисті дипломної роботи (проекту) 
чи магістерської роботи отримав незадовільну оцінку, 
відраховується з Університету і йому видається академічна 
довідка. 

4.104. Результати державних екзаменів та захисту 
дипломних проектів (робіт) чи магістерських робіт 
оголошуються головою ЕК в день їх складання (захисту).  

4.105. За підсумками діяльності ЕК голова ЕК складає 
звіт, який затверджується на її заключному засіданні. 

4.106. Звіт про роботу ЕК після обговорення на її 
заключному засіданні ЕК та вченій раді факультету (ННІ) 
подається проректору з навчальної і виховної роботи 
Університету в двох примірниках у двотижневий строк після 
закінчення роботи ЕК. 

4.107. Результати роботи, пропозиції і рекомендації ЕК 
обговорюються на засіданнях випускових кафедр, вчених 
рад факультетів та ННІ, засіданні вченої ради Університету. 

4.108. Протоколи засідання ЕК деканати факультетів 
(дирекції ННІ) передають в архів Університету після 
закінчення роботи ЕК, де вони зберігаються відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

4.109. Дипломні роботи (проекти) чи магістерські 
роботи випускові кафедри передають в архів Університету 
після закінчення роботи ЕК, де вони зберігаються відповідно 
до вимог чинного законодавства, за винятком 1-2 кращих 
(визначаються особливою думкою ЕК), які передаються  у 
наукову бібліотеку Університету.  

 
 
 
 



5. Навчальний час студента 
 

5.1. Навчальний час студента визначається кількістю 
облікових одиниць часу,  призначених для засвоєння  
освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) 
програми  підготовки  на певному рівні вищої освіти 
(початковому, першому, другому)  для здобуття 
відповідного ступеня вищої освіти (ОКР). 

5.2. Обліковими одиницями навчального часу студента 
є кредит ЄКТС, академічна година, навчальні день, 
тиждень, семестр, курс, рік.  

 5.3. Кредит ЄКТС − одиниця вимірювання обсягу 
навчального навантаження студента, необхідного для 
досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання 
(обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 год.).  

 5.4. Академічна година − мінімальна облікова 
одиниця навчального часу. Тривалість академічної години 
становить, як правило, 45 хвилин. Дві академічні години 
утворюють пару академічних годин (надалі − "пара").  

5.5. Навчальні заняття в Університеті тривають 80 
хвилин без перерви.  

 5.6. Навчальний день − складова частина 
навчального часу студента тривалістю не більше 9 
академічних годин.  

5.7. Навчальний тиждень − складова частина 
навчального часу студента. Аудиторне тижневе 
навантаження за денною формою навчання становить при 
підготовці: 

- бакалаврів: 
 1 курс − 30 год.; 
 2 курс – 28 год.; 
 3 курс – 26 год.;         
 4 курс – 24 год.; 
- спеціалістів – 24 год.; 
- магістрів – 18 год. 
5.8. Навчальний семестр (як правило, 15 тижнів) − 

складова частина навчального часу студента, що 
закінчується підсумковим семестровим контролем.  



5.9.  Навчальний курс − завершений період навчання 
студента протягом навчального року. Тривалість 
перебування студента на навчальному курсі включає час 
навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул.  

 Початок i закінчення навчання студента на 
конкретному курсі оформлюється відповідними 
(перевідними) наказами. 

 5.10. Навчальний рік триває 12 місяців (окрім 
випускових курсів), розпочинається, як правило, 1 вересня i 
складається осіннього та весняного семестрів, зимової і 
літньої екзаменаційних сесій, практичного навчання 
(навчальні та виробничі практики) i канікулярної відпустки 
(окрім випускового курсу).  

5.11. Терміни та час проведення різних видів 
навчальної роботи регламентуються розкладами занять, 
екзаменів, роботи екзаменаційних комісій, графіками 
консультацій.  

 5.12. Розклади занять та екзаменів на кожний 
семестр складаються диспетчерською навчального відділу 
відповідно до графіку освітнього процесу за кожним 
напрямом підготовки, спеціальністю (спеціалізацією). 
Складені розклади занять та екзаменів погоджуються з 
деканами факультетів (директорами ННІ) і затверджуються 
проректором з навчальної і виховної роботи.  

 Розклади занять оприлюднюються та доводяться до 
відома НПП і студентів не пізніше, як за три дні до початку 
семестру.  

Розклади екзаменів оприлюднюється не пізніше, як за 
місяць до початку екзаменаційної сесії.  

5.13. Екзаменаційні комісії (ЕК) працюють у строки, 
визначені графіком освітнього процесу на поточний 
навчальний рік, що розробляється на основі навчальних 
планів напрямів підготовки, спеціальностей (спеціалізацій), 
затверджується наказом ректора Університету і доводяться 
до відома випускових кафедр до початку навчального року. 

Розклад роботи кожної ЕК, узгоджений з головою ЕК, 
готується деканатом факультету (дирекцію ННІ), подається 
до навчального відділу, де складається загальний розклад 
роботи ЕК, який затверджується проректором з навчальної і 



виховної роботи не пізніше, ніж за місяць до початку 
проведення державного екзамену або захисту дипломного 
проекту (роботи) чи магістерської роботи.  

 5.14. Графіки консультацій НПП складаються на 
кафедрах і затверджуються завідувачами кафедр.  

 5.15.  Відвідування навчальних занять − лекційних, 
семінарських, практичних, лабораторних  є  обов'язковим  
для студентів. 

5.16. Забороняється відволікати студентів від участі в 
навчальних заняттях та контрольних заходах, встановлених 
розкладом, крім випадків, передбачених чинним 
законодавством. 

 
6. Робочий час науково-педагогічних працівників 

 
6.1. Робочий час науково-педагогічних працівників 

становить 36 год. на тиждень (скорочена тривалість 
робочого часу). 

6.2. Робочий час науково-педагогічного працівника 
включає час виконання ним навчальної, методичної, 
наукової, організаційної роботи та інших трудових 
обов'язків. Робочий час наукового працівника включає час 
виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, 
експертної, організаційної роботи та інших трудових 
обов'язків. Робочий час педагогічного працівника включає 
час виконання ним навчальної, методичної, організаційної 
роботи та інших трудових обов'язків. 

6.3. Норми часу навчальної, методичної, наукової, 
організаційної роботи визначаються «Положенням про 
планування та облік роботи науково-педагогічних 
працівників НУБіП України», що затверджується вченою 
радою Університету на кожний навчальний рік. 

6.4. Максимальне навчальне навантаження на одну 
ставку науково-педагогічного працівника не може 
перевищувати 600 год. на навчальний рік. 

6.5. Рекомендований перелік видів навчальної, 
методичної, наукової та організаційної роботи для науково-
педагогічних, наукових і педагогічних працівників 



встановлюється центральним органом виконавчої влади у 
сфері освіти і науки. 

6.6. Види навчальної роботи науково-педагогічних та 
педагогічних працівників відповідно до їх посад 
встановлюються навчальним відділом за погодженням з 
профкомом Університету. 

6.7. Залучення науково-педагогічних, наукових і 
педагогічних працівників до роботи, не передбаченої 
трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою 
згодою або у випадках, передбачених законодавством. 

 
7. Науково-методичне забезпечення 

освітнього процесу 
 

7.1. Науково-методичне забезпечення освітнього 
процесу складають: 

– стандарти освітньої діяльності; 
– стандарти вищої освіти; 
– навчальні та робочі навчальні плани; 
– навчальні та робочі програми усіх обов’язкових і 

вибіркових навчальних дисциплін; 
– програми навчальної, виробничої та інших видів 

практик; 
– підручники і навчальні посібники, у т.ч. в електронній 

формі; 
– електронні навчальні курси дисциплін; 
– методичні матеріали до лекційних, семінарських, 

практичних і лабораторних занять, у т.ч. в електронній 
формі;  

– методичні матеріали для самостійного опрацювання 
фахової літератури, підготовки курсових і дипломних 
проектів (робіт), магістерських робіт, у т.ч. в електронній 
формі; 

– відкриті запитання та тестові завдання з навчальних 
дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу. 



1.2. Про забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти у НУБіП України 

(наказ на уведення в дію від 25.12.2014 р. № 1430) 
 

1. Загальні питання 
 
1.1. Положення про забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України 
(далі − Положення) розроблено відповідно до вимог Закону 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII 
(стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти). 

1.2. Положення ґрунтується на основних засадах 
«Положення про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства 
освіти України від 2 червня 1993 р. № 161, постанові 
Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах» (із змінами, 
внесеними згідно з постановами КМ України № 1124 від 
31.102011, №801 від 15.08.2012, №692 від 18.09.2013), 
постанові Кабінету Міністрів України від 08.08.07 р. № 1019 
«Про ліцензування освітньої діяльності з надання освітніх 
послуг» та наказі Міністерства освіти і науки України від 
13.06.2012 № 689 «Про затвердження Державних вимог до 
акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого 
навчального закладу», Програмі розвитку Національного 
університету біоресурсів і природокористування України на 
2015-2020 роки «Голосіївська ініціатива−2020». 

1.3.Основні терміни Положення та їх визначення: 
1) автономія вищого навчального закладу – 

самостійність, незалежність і відповідальність вищого 
навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку 
академічних свобод, організації освітнього процесу, 
наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної 
та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки 
кадрів у межах, встановлених цим Законом; 



2) академічна мобільність - можливість учасників 
освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи 
проводити наукову діяльність в іншому вищому 
навчальному закладі (науковій установі) на території 
України чи поза її межами; 

3) академічна свобода - самостійність і незалежність 
учасників освітнього процесу під час провадження 
педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або 
інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах 
свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, 
проведення наукових досліджень і використання їх 
результатів та реалізується з урахуванням обмежень, 
встановлених законом; 

4) акредитація освітньої програми – оцінювання 
освітньої програми та/або освітньої діяльності вищого 
навчального закладу за цією програмою на предмет: 

– відповідності стандарту вищої освіти; 
– спроможності виконати вимоги стандарту та досягти 

заявлених у програмі результатів навчання; 
– досягнення заявлених у програмі результатів 

навчання; 
5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, 

умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 
цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому 
навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі 
знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за 
складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої 
освіти; 

6) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна 
система (ЄКТС) - система трансферу і накопичення кредитів, 
що використовується в Європейському просторі вищої 
освіти з метою надання, визнання, підтвердження 
кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 
мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується 
на визначенні навчального навантаження здобувача вищої 
освіти, необхідного для досягнення визначених результатів 
навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС; 



7) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у 
вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти 
з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації; 

8) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і 
визнання, який отримано, коли уповноважена установа 
встановила, що особа досягла компетентностей 
(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої 
освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу 
освіту; 

9) компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 
цінностей, яка визначає здатність особи успішно 
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і 
є результатом навчання на певному рівні вищої освіти; 

10) кредит Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи (далі - кредит ЄКТС) – одиниця 
вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача 
вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту 
ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного 
навчального року за денною формою навчання становить, 
як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

11) ліцензування – процедура визнання спроможності 
юридичної особи провадити освітню діяльність за певною 
спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до 
стандартів освітньої діяльності; 

12) спеціалізація – складова спеціальності, що 
визначається вищим навчальним закладом та передбачає 
профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-
наукову програму підготовки здобувачів вищої та 
післядипломної освіти; 

13) спеціальність – складова галузі знань, за якою 
здійснюється професійна підготовка; 

14) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, 
умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її 
компетентність відповідно до стандартів вищої освіти; 

15) якість освітньої діяльності – рівень організації 
освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що 



відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття 
особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових 
знань. 

1.4. Система забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України (далі − 
Університет) складається із: 

- Програми розвитку Університету на 2015-2020 роки 
«Голосіївська ініціатива−2020»; 

- системи внутрішнього забезпечення якості; 
- системи зовнішнього забезпечення якості (рис. 1). 
1.5. Система внутрішнього забезпечення якості 

передбачає: 
- контроль за: 
 кадровим забезпеченням освітньої діяльності; 
 навчально-методичним забезпеченням освітньої 

діяльності; 
 матеріально-технічним забезпеченням освітньої 

діяльності; 
 якістю проведення навчальних занять; 
 якістю знань студентів; 
 забезпечення мобільності студентів; 
- забезпечення наявності інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом; 
- здійснення моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм; 
- забезпечення публічності інформації про освітні 

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 
- систему запобігання академічного плагіату у 

здобувачів вищої освіти. 
1.6. Система зовнішнього забезпечення якості включає: 
 стандарти вищої освіти; ліцензування рівнів вищої 

освіти;  акредитацію рівнів вищої освіти; систему 
менеджменту якості;- відповідність навчальних планів і 
програм підготовки фахівців вимогам Європейського та 
світового освітнього простору; 

- співпрацю з роботодавцями щодо контролю за якістю 
підготовки фахівців; 



- державну атестацію випускників у державній 
атестаційній комісії; 

- імідж Університету та рейтингову оцінку його 
діяльності. 



 

Рис. 1. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості Система зовнішнього забезпечення якості 

к
ад

р
о
в
е 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я
  

за
б

ез
п

еч
ен

н
я
 м

о
б

іл
ьн

о
ст

і 
ст

у
д

ен
ті

в
 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я
 і

н
ф

о
р
м

ац
ій

н
и

м
и

 с
и

ст
ем

ам
и

 д
л
я
 е

ф
ек

ти
в
н

о
го

 
у
п

р
ав

л
ін

н
я
 о

св
іт

н
ім

 п
р
о
ц

ес
о
м

 

зд
ій

сн
ен

н
я
 м

о
н

іт
о
р
и

н
гу

 о
св

іт
н

іх
 п

р
о
гр

ам
; 

м
ат

ер
іа

л
ь
н

о
-т

ех
н

іч
н

е 
за

б
ез

п
еч

ен
н

я
  

я
к
іс

ть
 п

р
о
в
ед

ен
н

я
 н

ав
ч
ал

ь
н

и
х
 з

ан
я
ть

 

я
к
іс

ть
 з

н
ан

ь
 с

ту
д

ен
ті

в
 

н
ав

ч
ал

ь
н

о
-м

ет
о
д

и
ч
н

е 
за

б
ез

п
еч

ен
н

я
  

ст
ан

д
ар

ти
 в

и
щ

о
ї 

о
св

іт
и

 

сп
ів

п
р
ац

я
 з

 р
о
б

о
то

д
ав

ц
я
м

и
 щ

о
д

о
 к

о
н

тр
о
л
ю

 з
а 

я
к
іс

тю
 

п
ід

го
то

в
к
и

 ф
ах

ів
ц

ів
 

в
ід

п
о
в
ід

н
іс

ть
 н

ав
ч
ал

ь
н

и
х
 п

л
ан

ів
 і

 п
р
о
гр

ам
 п

ід
го

то
в
к
и

 ф
ах

ів
ц

ів
 

в
и

м
о
га

м
 Є

в
р
о
п

ей
сь

к
о
го

 т
а 

св
іт

о
в
о
го

 о
св

іт
н

ь
о
го

 п
р
о
ст

о
р
у

 

си
ст

ем
а 

м
ен

ед
ж

м
ен

ту
 я

к
о
ст

і 

ак
р
ед

и
та

ц
ія

 р
ів

н
ів

 в
и

щ
о
ї 

о
св

іт
и

 

л
іц

ен
зу

в
ан

н
я
 р

ів
н

ів
 в

и
щ

о
ї 

о
св

іт
и

 

ім
ід

ж
 У

н
ів

ер
си

те
ту

 т
а 

р
ей

ти
н

го
в
а 

о
ц

ін
к
а 

й
о
го

 д
ія

л
ь
н

о
ст

і 

д
ер

ж
ав

н
а 

ат
ес

та
ц

ія
 в

и
п

у
ск

н
и

к
ів

 у
 Д

Е
К

 

си
ст

ем
а 

за
п

о
б

іг
ан

н
я
 а

к
ад

ем
іч

н
о
го

 п
л
аг

іа
ту

 у
 з

д
о
б

у
в
ач

ів
  

в
и

щ
о
ї 

о
св

іт
и

 

за
б

ез
п

еч
ен

н
я
 п

у
б

л
іч

н
о
ст

і 
ін

ф
о
р
м

ац
ії

 п
р
о
 о

св
іт

н
і 

п
р
о
гр

ам
и

, 

ст
у
п

ен
і 

в
и

щ
о
ї 

о
св

іт
и

 т
а 

к
в
ал

іф
ік

ац
ії

 



 

2. Реалізація програми розвитку університету 
 на 2015-2020 роки  

«Голосіївська ініціатива – 2020» 
 
Програма розроблена з метою здійснення якісних і 

кількісних перетворень в Університеті для набуття ним 
повноцінних характеристик статусу дослідницького 
університету України, як одного з лідерів освіти та науки 
світового рівня. Основним завданням запропонованих змін 
має стати формування Університету як  головного 
галузевого навчально-наукового центру України з підготовки 
науково-педагогічних,  наукових, управлінських  і фахових 
кадрів вищої кваліфікації для органів влади, 
агропромислової та природоохоронної галузей економіки та 
пов’язаних з ними суміжних галузей та сфер суспільного 
життя. Університет дослідницького типу буде концентрувати 
свої зусилля на науковому забезпеченні ефективного 
розвитку аграрного сектору, суміжних із ним інших сфер 
національної економіки, галузей наук про життя, підвищенні 
конкурентоспроможності вітчизняної освіти, інтеграції 
системи української освіти в єдиний європейський освітній 
простір. Кінцевою метою діяльності Університету є 
підготовка висококваліфікованих фахівців європейського і 
світового рівня, творче поєднання освітянської і наукової 
діяльності. 

Підвищення рівня якості навчання, розширення 
можливостей доступу до освітянських послуг. Основна 
мета розвитку освіти в Університеті на 2015–2020 роки 
спрямована на підвищення якості навчального процесу, 
вдосконалення чинних програм підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Магістр”, 
розширення переліку нових магістерських спеціальностей 
та спеціалізацій відповідно до попиту на українському та 
міжнародному ринках праці. Ліцензування нових програм 
відбуватиметься відповідно до розвитку нових напрямів у 
техніці, інформаційних, агро- і біотехнологіях у лісівництві, 
рослинництві і тваринництві, ветеринарній медицині, 
виробничому та побутовому енергозбереженні, макро- і 
мікроекономіці, землекористуванні та його правовому 



 

забезпеченні, якості продуктів харчування для поліпшення 
екологічних умов життя людини. 

З метою підвищення якості надання освітніх послуг 
Університет планує розвивати міжнародну мобільність 
студентів та викладачів шляхом підвищення їх 
комунікативності через збільшення кількості бакалаврських 
напрямів підготовки та магістерських спеціальностей і 
спеціалізацій з викладанням англійською та іншими 
іноземними мовами. 

Підвищення конкурентоспроможності Університету з 
надання освітніх послуг, вимірюється індикаторами, 
основними з яких визначено: по-перше, якість навчального 
процесу; по-друге, вартість наданих освітянських послуг, по-
третє, кількість працевлаштованих випускників та їх місце у 
суспільному житті держави тощо. Синергетичним 
показником конкурентоспроможності в наданні освітніх 
послуг є конкурс, тобто кількість абітурієнтів, які виявили 
бажання навчатися в Університеті за напрямами і 
спеціальностями відповідно до ліцензованого обсягу та 
місць державного замовлення. 

 
Основними завданнями підвищення рівня якості 

навчання є: 
- повне використання ліцензованих обсягів, 

враховуючи суттєве збільшення кількості іноземних 
студентів, насамперед, на профільних напрямах підготовки 
та спеціальностях; 

- продовження реалізації ступеневої освіти через 
створення інтегрованої неперервної системи відбору і 
підготовки студентів за схемою “загальноосвітня школа, 
ліцей – технікум, коледж – Університет”. Розробка дієвої 
програми поліпшення якості освітніх послуг у відокремлених 
підрозділах Університету; 

- розробка індивідуальних університетських навчальних 
планів і програм, які б відповідали запиту виробництва та 
кращим зарубіжним аналогам магістерського рівня  з 
формуванням окремих модульних дисциплін; за 
впровадження міжнародних освітніх програм, навчальних 
планів та інформаційних інтерактивних технологій навчання, 



 

створення та відкриття нових напрямів і спеціальностей для 
підготовки фахівців відповідно до вимог Європейського 
освітнього простору з метою отримання студентами 
подвійних дипломів; 

- залучення роботодавцiв агропромислового 
виробництва до участі в підготовці та реалізації навчальних 
програм, спеціальностей та спеціалізацій, узгодження з 
ними освітніх і професійних стандартів; переорієнтація 
навчальних планів на збільшення частини практичного 
компонента; масштабне запровадження програм 
стажування на виробництві. Оновлення матеріальної бази 
навчально-дослідних господарств, надання їм привабливого 
і сучасного рівня; 

- забезпечення процесу навчання новітнім 
лабораторним обладнанням та матеріалами, інтеграція 
вищої університетської освіти і наукових досліджень до 
вимог практики агробізнесу; 

- участь науково-педагогічних працівників у 
розробленні та впровадженні державних стандартів змісту 
освіти, національної системи кваліфікацій; 

- інтеграція Університету з навчальними закладами 
різних рівнів, науковими установами та підприємствами, 
зокрема, шляхом створення навчально-науково-виробничих 
комплексів, технопарків у сфері аграрного бізнесу, 
біотехнологій; 

- створення організаційно-правових та фінансових умов 
для започаткування активної реалізації міжнародних 
програм академічної мобільності; 

- розвиток матеріально-технічної бази в напрямі 
впровадження новітнього програмного забезпечення, у т.ч. 
моделюючого пакету програм “Wolfram mathematika”, 
удосконалення практики розроблення та реалізації 
електронних навчальних курсів з використанням платформи 
Мoodle та обладнання аудиторій для проведення 
дистанційних лекцій і телеконференцій; 

- залучення до постійної та часткової роботи 
високопрофесійних науково-педагогічних працівників з 
міжнародним досвідом  з поза меж Університету та України; 



 

- поєднання сучасних технологій зовнішнього 
незалежного оцінювання знань та здібностей абітурієнтів і 
студентів за допомогою об’єктивних психолого-педагогічних 
методів і комп’ютерного аналізу та шляхом  прямих 
співбесід, інтерв’ю; 

- забезпечення вільного багатоканального доступу до 
світових освітніх та наукових ресурсів через мережу 
Інтернет в усіх приміщеннях Університету; 

- індивідуалізація та диференціація навчання 
обдарованої молоді, створення можливостей для реалізації 
пошуку студентами індивідуальної освітньої траєкторії; 
створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, 
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування; 

- впровадження у навчальний процес та діяльність 
університетської бібліотеки сучасних інформаційних і 
комп’ютерних технологій, створення з цією метою 
лабораторій для підготовки та збереження електронних 
курсів, обладнання аудиторій для проведення дистанційних 
лекцій та телеконференцій; 

- активне залучення до навчально-виховного процесу і 
науково-дослідницької роботи вчених Національної академії 
наук України й Національної академії аграрних наук України 
та галузевих академій, виробничників, провідних фахівців 
організацій та установ. 

 
3. Система внутрішнього забезпечення якості 

 
3.1. Контроль за матеріально-технічним забезпеченням 

освітньої діяльності 
 

3.1.1. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення 
 
Матеріально-технічне забезпечення навчального 

процесу в Університеті має відповідати  вимогам до 
проведення лекційних, практичних і лабораторних занять, 
навчальної та виробничої практик, що наведені у 
документах, зазначених у пункті 1.2 розділу 1 цього 
Положення. 



 

Вони визначають мінімальні нормативи для 
забезпечення підготовки фахівців ОКР «Бакалавр», 
«Спеціаліст» і «Магістр» (денна форма навчання) 
матеріально-технічною та інформаційною базою, а саме: 

- забезпеченість лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання 
навчальних планів і програм підготовки фахівців в 
Університеті за напрямами та спеціальностями (у % від 
потреби)  − 100; 

- забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 
потреби)  − 70; 

- кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів  
− 12; 

- наявність пунктів харчування; 
- наявність спортивного залу; 
- наявність стадіону або спортивного майданчика; 
- наявність медичного пункту; 
- забезпеченість студентів підручниками, навчальними 

посібниками, що містяться у бібліотеці Університету (%) − 
100 (1 підручник чи навчальний посібник на   3-х студентів); 

- співвідношення посадкових місць у читальних залах 
Університету до загального контингенту студентів (%) − 5;  

- забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями − 3 (4 − для ОКР «Магістр»); 

- можливість доступу науково-педагогічних працівників 
(НПП) і студентів до Інтернет як джерела інформації. 

Контроль за виконанням і дотриманням зазначених 
нормативів в Університеті здійснюють у межах своїх 
службових обов’язків директори навчально-наукових 
інститутів (ННІ), декани факультетів, завідувачі кафедр, а 
також навчальний відділ, навчально-науковий центр 
виховної роботи і соціального розвитку, центр 
інформаційно-комунікаційного та програмного забезпечення, 
наукова бібліотека шляхом систематичної перевірки 
реального стану кожного показника матеріально-технічного 
та інформаційного забезпечення і в разі його 
невідповідності нормативному − вжиття необхідних заходів 
щодо його поліпшення. 

 



 

3.1.2. Атестація навчальних і навчально-наукових 
лабораторій 

 
Лабораторні заняття з навчальних дисциплін 

проводяться в навчальних і навчально-наукових 
лабораторіях (далі − лабораторіях) Університету, що мають 
необхідне матеріально-технічне та методичне забезпечення. 

Атестації діючих і новостворених лабораторій 
проводиться навчальним відділом з метою удосконалення 
їх матеріально-технічної бази, покращення науково-
методичного забезпечення, приведення умов навчання у 
відповідність до існуючих вимог охорони праці та пожежної 
безпеки. Атестація діючих лабораторій здійснюється один 
раз на п’ять років. 

Для проведення атестації лабораторій в Університеті 
створюється комісія, до складу якої входять співробітники  
навчального відділу, відділів охорони праці та пожежної 
безпеки Університету (голова комісії − начальник 
навчального відділу), склад якої затверджується наказом 
ректора. 

Для проведення атестації лабораторій завідувачі 
кафедр подають відповідну службову записку на ім’я 
проректора з навчальної і виховної роботи, за результатами 
чого визначається дата проведення атестації. 

Під час проведення атестації члени комісії разом із 
директором відповідного ННІ (деканом факультету), 
завідувачем кафедри, НПП, який відповідає за викладання 
навчальної дисципліни в лабораторії, та завідувачем 
лабораторії перевіряють стан матеріально-технічного, 
науково-методичного забезпечення та умови проведення 
занять  в лабораторії, а саме: 

- наявність: 
 затвердженого в установленому порядку 

Положення про лабораторію;  
 достатньої кількості лабораторних стендів 

(установок, столів) і робочих місць для виконання 
лабораторних робіт по підгрупам; 

 стан сучасного обладнання, необхідного для 
виконання лабораторних робіт,  



 

 стан допоміжних навчальних засобів, наочних 
посібників, комп’ютерної та мультимедійної техніки;  

 базової та робочої програми дисципліни, що 
викладається у лабораторії, методичного забезпечення 
виконання лабораторних робіт та рік його видання; 

- відповідність умов проведення занять вимогам 
охорони праці та пожежної безпеки. 

Результати атестації лабораторії фіксуються в 
атестаційному листі, форма якого наведена у додатку 1. 
Крім того, в атестаційний лист можуть бути занесені 
зауваження комісії, особливі приписи щодо атестації 
лабораторії із зазначенням термінів усунення недоліків та 
відповідальних за їх усунення. 

Два примірники заповнених атестаційних листів 
підписують усі члени комісії, та відповідальні особи ННІ і 
кафедри, які брали участь в атестації лабораторії. Один 
примірник атестаційного листа зберігається протягом 5 
років на кафедрі, другий − у навчальному відділі. 

Результати атестації лабораторії затверджуються 
наказом ректора Університету, після чого лабораторія 
вважається атестованою. 

 
 

3.1.3. Організація робочих місць в лабораторіях 
для виконання досліджень та підготовки 

магістерських робіт 
 
Директори ННІ (деканом факультету) спільно із 

завідувачами випускових кафедр забезпечують організацію 
робочих місць у виділених лабораторіях для студентів 
магістратури з метою створення їм належних умов для 
проведення наукових досліджень та підготовки 
магістерських робіт.  

Завідувачі випускових кафедр призначають 
відповідальних за виділені лабораторії з числа керівників 
магістерських робіт, які забезпечують ці лабораторії 
необхідним обладнанням та методичними матеріалами, а 
також формують розклад індивідуальних занять студентів 
магістратури. 



 

Директори базових ННІ, випускники яких здобули ОКР 
«Бакалавр» за відповідними напрямами підготовки і 
продовжують навчання в інших ННІ за магістерськими 
спеціальностями галузі знань «Специфічні категорії», а 
саме: «Педагогіка вищої школи», «Управління навчальним 
закладом», «Адміністративний менеджмент», «Якість, 
стандартизація та сертифікація», «Біржова діяльність», 
«Управління інноваційною діяльністю» і «Дорадництво» 
мають забезпечити організацію робочих місць у виділених 
лабораторіях ННІ (факультету) для таких студентів для 
вивчення ними вибіркових дисциплін робочих навчальних 
планів. 

Наказом ректора університету на кожну виділену 
лабораторію призначаються відповідальні як від базового 
ННІ (факультету), так і від ННІ (факультету), що здійснюють 
підготовку магістрів галузі знань «Специфічні категорії», які 
забезпечують цю лабораторію необхідним обладнанням 
(стендами, комп’ютерною та мультимедійною технікою 
тощо) і науково-методичними матеріалами (навчально-
методичними комплексами, рекомендаціями, інструкціями,  
методичними вказівками тощо) для проведення навчальних 
занять, а також формують розклад занять студентів 
магістратури. 

 
3.2. Контроль за кадровим забезпеченням 

 
3.2.1. Система відбору науково-педагогічних 

працівників 
 
Науково-педагогічні працівники (НПП) – особи, які за 

основним місцем роботи в Університеті професійно 
займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою, 
навчально-науково-інноваційною, науково-методичною та 
культурно-виховною роботою зі студентами (слухачами). 

Педагогічні працівники  – особи, які за основним місцем 
роботи у коледжах професійно займаються педагогічною 
діяльністю. 

 



 

Згідно з вимогами документів, наведених у пункті 1.2 
розділу 1 цього Положення, нормативи кадрового 
забезпечення підготовки фахівців ОКР  «Бакалавр», 
«Спеціаліст» і «Магістр» (денна форма навчання) 
заявленого напряму (спеціальності) такі: 

- частка НПП з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин 
циклів соціально-гуманітарних, фундаментальних і фахових 
дисциплін навчального плану спеціальності має 
становити, % від кількості годин:  

 75 «Бакалавр», 85 «Спеціаліст»  і 95 «Магістр»; 
- у т.ч. на постійній основі:  

 50 − для кожного з трьох ОКР; 
- з них докторів наук або професорів (стосується 

фундаментальних і фахових дисциплін):  
 10 «Бакалавр», 20 «Спеціаліст»  і 40 «Магістр».    

В Університеті лекційні заняття проводяться 
професорами і доцентами, а також запрошеними визнаними 
науковцями та педагогами, у тому числі зарубіжних 
університетів (для магістерських програм наукової та 
педагогічної спеціалізацій), висококваліфікованими 
фахівцями аграрного виробництва, які мають значний 
досвід практичної діяльності (для магістерських програм 
виробничої спеціалізації). 

НПП, які працюють в  Університеті, повинні відповідати 
таким вимогам: 

 мати науковий ступінь (вчене звання); 
 володіти комп’ютерними технологіями; 
 володіти іноземною мовою; 
 систематично підвищувати свою кваліфікацію;  
 мати індивідуальний коефіцієнт рейтингу не 

менше 1,15. 
Педагогічні працівники відокремлених підрозділів 

Університету − коледжів повинні: 
 мати високий чи достатній рівень 

професіоналізму; 
 володіти формами і методами педагогічної 

діяльності; 
 забезпечувати стандарти навчання і виховання; 



 

 підвищувати кваліфікацію (1 раз за 5 років); 
 мати власні методичні розроби (при присвоєнні, 

підтвердженні педагогічних звань); 
 пройти атестацію відповідно до “Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України”. 
Зарахування НПП на роботу до Університету 

здійснюється, як правило, за конкурсним відбором. Сектор 
обліку науково-педагогічних, педагогічних працівників і 
навчально-допоміжного персоналу за подання директорів 
ННІ (деканів факультетів) готує наказ на оголошення 
конкурсу на заміщення вакантних посад та подає 
оголошення на заміщення посад НПП в газету. Після 
опублікування оголошення в газеті приймаються заяви на 
участь у конкурсі та документи від претендентів на посади у 
строки, передбачені умовами конкурсу.  

Перелік документів включає: 
- особистий листок,  заповнений у встановленому 

порядку; 
- копії дипломів про освіту; 
- копії дипломів про науковий ступінь та атестати про 

вчене звання; 
- список опублікованих наукових і науково-методичних 

праць; 
- копії дипломів, свідоцтв про підвищення кваліфікації 

за останні  три роки. 
Підготовлені документи претендентів подаються на 

розгляд вчених рад ННІ. Позитивні результати голосування 
є підставою для оформлення контракту з претендентами, 
які пройшли за конкурсом. Термін дії контракту − від одного 
до семи років.  

Контроль за якістю кадрового забезпечення 
навчального процесу в Університеті здійснюють сектор 
обліку науково-педагогічних, педагогічних працівників і 
навчально-допоміжного персоналу, кадрова та рейтингова 
комісії, навчальний відділ. 

Відділ магістерських програм здійснює контроль за 
навчальним процесом студентів магістратури, до 
забезпечення якого в Університеті допускаються такі НПП: 



 

 з науковими ступенями доктора або кандидата 
наук та вченими званнями професора або доцента (до 
проведення лабораторних та практичних занять, як виняток, 
можуть допускатися кандидати наук, які обіймають посаду 
асистента); 

 коло наукових досліджень та фахових інтересів 
яких відповідає змісту дисципліни та які мають наукові 
публікації за тематикою дисципліни у фахових виданнях;  

 які розробили науково-методичне забезпечення 
дисципліни (навчально-методичний комплекс, конспект 
лекцій, підготували підручник чи навчальний посібник, 
контрольні завдання для проведення модульної та 
підсумкової атестації, передбаченої робочим навчальним 
планом і програмою тощо) та розмістили його складові в 
електронному вигляді на навчальному порталі. 

 
3.2.2. Рейтингове оцінювання роботи НПП 

 
Щорічне підведення підсумків роботи НПП та окремих 

структурних підрозділів Університету здійснюється за 
рейтинговою системою оцінювання рейтинговою комісією 
Університету, склад якої затверджується наказом ректора 
щорічно. 

Рейтингова система оцінювання роботи НПП та 
структурних підрозділів Університету є стимулом для 
підвищення якості їх роботи і використовується для 
встановлення диференційованого підвищення посадових 
окладів науково-педагогічних та наукових працівників та 
диференційованого підвищення ставок погодинної оплати. 

В основу рейтингової системи оцінювання роботи НПП 
та структурних підрозділів Університету покладені 
положення Закону України "Про вищу освіту", часові 
нормативи, визначені наказом Міністерства освіти і науки 
України від 07.08.2002 р. № 450 "Про затвердження норм 
часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 
основних видів методичної, наукової й організаційної роботи 
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів", і щорічно обновлюваного "Положення 
про планування та облік роботи науково-педагогічних 



 

працівників НУБіП України", згідно з якими основними 
видами робіт НПП є: 

 навчальна; 
 наукова; 
 науково-методична; 
 навчально-науково-інноваційна робота та 

міжнародна діяльність; 
 культурно-виховна. 

Рейтингове оцінювання роботи НПП ґрунтується на 
результатах виконання ним індивідуального плану роботи 
за навчальний рік за нормами часу для всіх видів робіт. 
Навчальна та культурно-виховна робота враховуються за 
попередній навчальний рік, інші види – за поточний 
календарний рік.  

У зв’язку з наданням Університету статусу 
дослідницького, обсяг робіт, що виконуються НПП протягом 
поточного навчального року, поділяється на дві частини: 

- перша включає обсяг робіт в годинах (КІ), що 
виконуються за відповідними нормами часу для основних 
видів робіт (наведені у додатках до "Положення про 
планування та облік роботи науково-педагогічних 
працівників НУБіП України" на поточний навчальний рік). 
Загальний обсяг робіт першої частини для НПП, який 
працює на повну ставку, повинен становити  не менше 1548 
год. (при цьому рейтинг такого НПП буде становити «1»);   

- друга включає обсяг робіт в годинах (КІІ), що 
ґрунтуються на критеріях дослідницького університету і 
впливають на зовнішнє оцінювання Університету МОН 
України (наведені у додатку до "Положення про планування 
та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП 
України" на поточний навчальний рік).  

Загальний обсяг виконаних НПП робіт Кзаг, год. 
визначається як                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                    Кзаг= КІ + КІІ.  
Рейтинг R НПП, який працює на повну ставку, 

визначається як                                                        
                                             Кзаг 
                                     R = ------  . 
                                          1548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

Здобутки залучених до навчального процесу НПП 
сумісників оцінюються за всіма видами робіт з урахуванням 
частки їх нормативного посадового навантаження.  

Результати рейтингового оцінювання кожного НПП, 
кафедр та ННІ перевіряються та затверджуються 
рейтинговою комісією Університету. При виявленні на 
кафедрі фактів приписок завідувачу цієї кафедри та 
відповідному НПП встановлюється рейтингова оцінка «1». 

Якщо підсумковий коефіцієнт рейтингу НПП менше 
«1», він має подати у рейтингову комісію Університету 
письмове аргументоване пояснення щодо невиконання 
планових показників. Відсутність аргументованого 
пояснення є підставою для передачі матеріалів кадровій 
комісії Університету для прийняття рішення про перегляд 
строкового трудового договору відповідного НПП з 
Університетом чи дострокове припинення його дії. 

Персональну відповідальність за достовірність даних, 
поданих рейтинговій комісії Університету, несуть: НПП, 
завідувач кафедри та директор ННІ (декан факультету). У 
разі виявлення недостовірної інформації рейтингова комісія 
України має право знизити індивідуальний коефіцієнт 
рейтингу зазначених осіб до «1». 

Кадрова комісія Університету враховує рейтингові 
показники індивідуальної роботи НПП при прийнятті на 
роботу, укладанні трудової угоди відповідно до «Положення 
про порядок прийняття на роботу наукових і науково-
педагогічних працівників НУБіП України – пенсіонерів». 

 
3.2.3. Підвищення кваліфікації та стажування НПП 
 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

Університет забезпечує підвищення кваліфікації та 
стажування НПП і педагогічних працівників не рідше, ніж 
один раз на три роки із збереженням середньої заробітної 
плати як з відривом, так і без відриву від основної роботи. 

НПП без виробничого досвіду роботи підвищення 
кваліфікації і стажування за професійно-педагогічним 
спрямуванням проходять в центральних органах виконавчої 



 

влади, суб’єктах підприємницької діяльності, громадських 
організаціях та установах, ННІ післядипломної освіти. 

Метою такого підвищення кваліфікації і стажування 
НПП є формування якісного науково-педагогічного 
(педагогічного) персоналу Університету та його 
відокремлених підрозділів – інститутів та коледжів, що 
спрямоване на розв’язання кадрових проблем, реалізацію 
механізмів кар’єрного росту НПП, їх мотивації до якісної 
професійної діяльності та соціального захисту тощо. 

Зазначена робота спрямована на підвищення 
педагогічної кваліфікації осіб з числа випускників 
магістратури та аспірантури і НПП, які не мають досвіду 
роботи у вищих навчальних закладах, і регламентується 
«Положенням про підвищення кваліфікації і стажування 
науково-педагогічних і педагогічних працівників у НУБіП 
України». 

Стажування за науково-теоретичним спрямуванням 
проходять НПП Університету, які інтенсивно і плідно 
займаються науковою роботою та винахідницькою 
діяльністю, навчаються в заочній аспірантурі чи 
докторантурі, перебувають у творчих відпустках для 
завершення докторських і кандидатських дисертацій тощо. 

Науково-теоретичне стажування НПП Університету 
проходять у наукових та науково-дослідних установах НАН 
України та НААН України, Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, Державного агентства земельних 
ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів 
України, Державного агентства рибного господарства 
України та ін.  

Мета виробничого стажування  набуття професійних 
навичок НПП Університету з числа випускників магістратури 
та аспірантури, а також тих, які не мають досвіду практичної 
роботи в аграрному виробництві, вивчення ними сучасного 
виробництва, ознайомлення з найновішими досягненнями 
науки і техніки, технологій і перспектив їх розвитку, а також 
надання науково-технічної допомоги НДГ Університету.   

 
 



 

Місцями виробничого стажування НПП є НДГ базового 
закладу Університету та його відокремлених підрозділів, а 
також передові підприємства, організації та установи 
України. 

Виробниче стажування у зазначених місцях НПП 
проходять на посадах, що відповідають профілю їх 
кафедри: головний бухгалтер (бухгалтер), головний 
економіст (економіст), головний енергетик (енергетик), 
головний агроном (агроном), головний ветеринарний лікар 
(ветеринарний лікар), головний зоотехнік (зоотехнік), 
головний (провідний) інженер, інженер (з охорони праці, з 
технологічних процесів, з техніки безпеки тощо), 
землевпорядник, юрисконсульт тощо.  

Проведення виробничого стажування регламентується 
«Положенням про виробниче стажування науково-
педагогічних працівників НУБіП України», уведеним у дію 
наказом ректора Університету від 09.07.2012 р. № 599. 

Підвищення кваліфікації і стажування НПП 
здійснюється за індивідуальними п’ятирічними та річними 
планами. 

Контроль за якістю  підвищення кваліфікації і 
стажування НПП Університету (складанням планів, їх 
неухильним виконанням і звітністю) здійснюють завідувачі 
кафедр і директори ННІ (декан факультету), а також ННІ 
післядипломної освіти.  

 
3.3.  Контроль за науково-методичним забезпеченням 
3.3.1. Вимоги до науково-методичного забезпечення 

 
Науково-методичне забезпечення підготовки фахівців 

ОС (ОКР) «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» (денна 
форма навчання) має відповідати нормативам, 
встановленим документами, що зазначені у пункті 1.2 
розділу 1 цього Положення, а саме: 

- наявність освітньо-кваліфікаційною характеристики 
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти); 

- наявність освітньо-професійної програми підготовки 
фахівця (у т.ч. варіативної компоненти); 



 

- наявність навчального плану, затвердженого в 
установленому порядку; 

- наявність навчально-методичного забезпечення для 
кожної навчальної дисципліни навчального плану (%): 

 навчальних і робочих навчальних програм 
дисциплін − 100;  

 планів семінарських, практичних занять, завдань 
для лабораторних робіт − 100; 

 методичних вказівок і тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів) − 100; 

- наявність пакетів контрольних завдань для перевірки 
знань з дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної 
та фахової підготовки (%) − 100; 

- забезпеченість програмами всіх видів практик (%) − 
100; 

- наявність методичних вказівок щодо виконання 
дипломних робіт (проектів), державних екзаменів; 

- дидактичне забезпечення самостійної роботи 
студентів (у т.ч. з використанням інформаційних 
технологій), % − 100; 

- наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів. 
Контроль за відповідністю реальних показників 

науково-методичного забезпечення навчального процесу в 
Університеті нормативним здійснюють перед початком 
нового навчального року навчальний, навчально-
методичний, заочний відділи та відділ магістерських 
програм, а далі − постійно директори ННІ (декани 
факультетів) та завідувачі кафедр у межах своїх службових 
обов’язків.  

        
3.3.2. Підготовка та видання сучасної 

 навчальної літератури 
 
З метою дотримання принципів автономії та 

самоврядування, забезпечення якості надання освітніх 
послуг, забезпечення навчальних дисциплін, що 
викладаються студентам, сучасною навчальною 
літературою і стимулювання видавничої діяльності в 
Університеті розроблено «Положення про видання 



 

навчальної літератури за рекомендацією вченої ради 
Національного університету біоресурсів і природо-
користування України», уведеним у дію наказом ректора від 
27.11.2014 р. № 1818. 

Згідно з вимогами цього Положення експертиза 
рукописів навчальної літератури (підручників, навчальних 
посібників, тлумачних (термінологічних) словників, 
довідників) і необхідних документів до них проводиться в 
чотири етапи: 

- на першому − кафедрою, де працює(ють) автор(и); 
- на другому − вченою радою відповідного ННІ 

(факультету);  
- на третьому − навчально-методичною радою 

Університету; 
- на четвертому − вченою радою Університету. 
До розгляду подаються: 
1) на засідання кафедри: 
- попередньо відредагований рукопис навчальної 

літератури; 
- обґрунтування доцільності видання навчальної 

літератури за підписом завідувача кафедри (який перевіряє 
відповідність наповнення цієї літератури навчальній 
програмі дисципліни) та декана факультету (який перевіряє 
наявність відповідної дисципліни в навчальному плані); 

- програма дисципліни, яку забезпечує навчальна 
література; 

- копія навчального плану підготовки фахівців, де 
передбачена дисципліна, яку забезпечує навчальна 
література. 

2)  на засідання вченої ради ННІ (факультету): 
- попередньо відредагований рукопис навчальної 

літератури; 
- три рецензії фахівців відповідної галузі знань, як 

правило докторів наук (дві з них мають бути зовнішні  
фахівців інших навчальних (наукових) установ);  

- відповідь автора(ів) на зауваження рецензентів (за 
наявності); 

- витяг із протоколу засідання кафедри, де працює(ють) 
автор(и), з рекомендацією навчальної літератури до друку; 



 

- обґрунтування доцільності видання навчальної 
літератури за підписами завідувача кафедри, де 
працює(ють) автор(и), та декана факультету; 

- програма дисципліни, яку забезпечує навчальна 
література; 

- копія навчального плану підготовки фахівців, де 
передбачена дисципліна (завірена директором ННІ чи 
деканом факультету), яку забезпечує навчальна література. 

3)  на засідання навчально-методичної ради 
Університету: 

- попередньо відредагований рукопис навчальної 
літератури; 

- три рецензії фахівців відповідної галузі знань, як 

правило докторів наук (дві з них мають бути зовнішні  
фахівців інших навчальних (наукових) установ);  

- відповідь автора(ів) на зауваження рецензентів (за 
наявності); 

- витяг із протоколу засідання кафедри, де працює(ють) 
автор(и), з рекомендацією навчальної літератури до друку; 

- витяг із протоколу засідання вченої ради відповідного 
навчально-наукового інституту з рекомендацією навчальної 
літератури до друку (у витягу має бути зазначено, за які 
кошти та яким накладом буде друкуватися); 

- обґрунтування доцільності видання навчальної 
літератури за підписами завідувача кафедри, де 
працює(ють) автор(и), та декана факультету; 

- програма дисципліни, яку забезпечує навчальна 
література; 

- копія навчального плану підготовки фахівців (завірена 
директором ННІ чи деканом відповідного факультету), де 
передбачена дисципліна, яку забезпечує навчальна 
література; 

- копія авторського договору про передачу електронної 
версії навчальної літератури до наукової бібліотеки 
Університету (додаток 1). Авторський договір – це офіційний 
дозвіл на передачу електронних копій видань з можливістю 
їхнього розміщення в локальній мережі бібліотеки 
(університету) чи мережі Інтернет. У авторському договорі 
зазначено, що електронна копія навчальної літератури буде 



 

доступною через 6 місяців (чи іншого часу) після дати 
затвердження цього видання вченою радою Університету; 

- відомості про автора(ів) (прізвище, ім’я, по батькові, 
науковий ступінь та вчене звання (за наявності), місце 
роботи (назва кафедри), посада) за підписом начальника 
відділу кадрів Університету.  

Структура, обсяг та оформлення рукописів навчальної 
літератури мають відповідати вимогам Міністерства освіти і 
науки України та чинних державних стандартів України 
(ДСТУ). 

Подані рукописи підручників навчальної літератури 
навчально-методична рада Університету направляє на 
закриту експертизу експертним комісіям, які сформовані 
за наказом ректора, та: 

- проводять експертизу рукописів навчальної 
літератури; 

- надають навчально-методичній раді університету 
рекомендації до друку чи вмотивовані висновки про їх 
відхилення (не пізніше ніж через 10 днів після отримання 
рукописів для проведення експертизи);  

- залучають за необхідності фахівців з 
вузькопрофільних галузей знань до проведення експертизи 
навчальної літератури, інформуючи про своє рішення 
навчально-методичну раду (у цьому випадку термін 
проведення експертизи може бути продовжено до 14 днів); 

- несуть відповідальність за здійснення експертизи 
навчальної літератури.  

Після розгляду на засіданні навчально-методичної 
ради Університету ухвалені рукописи навчальної літератури 
і необхідні документи до них подаються до секретаріату 
вченої ради Університету. 

Після розгляду на засіданні вченої ради Університету 
ухвалені рукописи навчальної літератури подаються до 
друку. 

На звороті титульного аркуша навчальної літератури 
зазначається: «Рекомендовано до друку вченою радою 
Національного університету біоресурсів і природо-
користування України (протокол № ___ від __________ )». 



 

Для координації та контролем за своєчасною 
підготовкою до видання підручників і навчальних посібників 
з дисциплін, що не забезпечені чи недостатньо забезпечені 
навчальною літературою, на кожній кафедрі призначаються 
відповідальні особи за зв’язок з науковою бібліотекою 
Університету. Робота таких осіб регламентується 
«Положенням про особу, відповідальну від кафедри за 
зв’язок з науковою бібліотекою Університету», уведеним у 
дію наказом ректора від 23.02.2010 р. № 124. 

 
3.3.3. Підготовка та оновлення навчально-методичних 

комплексів дисциплін 
 
Навчально-методичні комплекси (НМК) дисциплін є 

одним із основних елементів науково-методичного 
забезпечення навчального процесу.  

Підготовку НМК дисциплін  здійснюють науково-
педагогічні працівники,  які відповідають за їх викладання, 
коли дисципліна вводиться в робочий навчальний план 
підготовки фахівців, у двох примірниках, один з яких 
зберігається на кафедрі, другий – у деканаті відповідного 
факультету (дирекції ННІ). 

НМК дисципліни має містити: 
- робочу навчальну програму дисципліни; 
- конспект лекцій НПП, який відповідає за викладання 

дисципліни;  
- підручники, навчальні посібники, методичні матеріали 

щодо вивчення дисципліни для студентів денної та заочної 
форм навчання; 

- програму навчальної (виробничої) практики 
дисципліни (якщо вона передбачена навчальним планом). 

Якщо навчальна дисципліна викладається не перший 
рік, НМК її має бути щорічно оновлений − розширюється 
зміст робочої навчальної програми, доповнюється список 
навчальної літератури та інше. 

Підготовлені вперше та оновлені НМК дисциплін 
щорічно повинні розглядатися до закінчення поточного 
навчального року (травень-червень) на засіданні кафедри і 
після схвалення їх кафедрою, що засвідчується підписом 



 

завідувача на другій сторінці НМК, затверджуються деканом 
відповідного факультету Директором ННІ). 

Контроль за якістю НМК дисциплін постійно здійснюють 
директори ННІ (декани факультетів), завідувачі кафедр, а 
також навчальний та навчально-методичний заочний 
відділи,  відділ регіонального розвитку, дистанційної освіти 
та заочного навчання спільно з відділом магістерських 
програм під час щорічної перевірки готовності до нового 
навчального року науково-методичного забезпечення 
навчального процесу на кафедрах і деканатах факультетів 
(дирекціях ННІ)  Університету. 

 
3.3.4. Підготовка тестових завдань 

 
Тестові технології застосовуються для оцінювання 

знань студентів денної та заочної форм навчання при 
складанні заліків. 

Комплекти білетів для оцінювання знань студентів за 
тестовими технологіями складає НПП, який відповідає за 
викладання навчальної дисципліни (далі − лектор). 

Комплект білетів для оцінювання знань студентів з 
кожної навчальної дисципліни повинен містити 30 білетів, у 
кожному з них − як правило, 30 тестових завдань (для 
математичних дисциплін їх може бути менше, для 

гуманітарних  більше). 
Тестові завдання мають бути різних типів, а саме: 
 відкриті (завдання з вільним складанням відповіді): 
       - слово; число; формула; 
 закриті (завдання з наданими відповідями): 
       - вибіркові (одно алфавітні), які бувають: одно 

вибірковими; багато вибірковими; на відновлення 
послідовності; вибірково-впорядкувальні; 

       - на відповідність (багато алфавітні), які бувають: 
перехресними; вибірково-об’єднувальними; матричними. 

Форма білета з різними типами тестових завдань 
наведена у додатку 2. 

При складанні комплекту білетів лектор обирає ті типи 
тестових завдань, що найбільше відповідають специфіці 
навчальної дисципліни, яку він викладає. Кількість закритих 



 

одно вибіркових тестових завдань в одному білеті має бути 
не більше 1/3 від загальної кількості тестових завдань. 
Заповнені лектором білети мають бути затверджені 
завідувачем кафедри. 

 Для кожного білета лектор складає також бланк 
еталонних відповідей на білет (додаток 3), в якому 
зазначені правильні відповіді на всі тестові завдання. 
Комплект білетів і бланки еталонних відповідей на кожний з 
них входять до складу НМК дисципліни та зберігаються на 
відповідній кафедрі. 

Контроль за якістю комплектів білетів здійснюють 
завідувачі кафедр і директори ННІ (декани факультетів), а 
також навчальний, навчально-методичний відділи, відділ 
регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного 
навчання і відділ магістерських програм під час щорічної 
перевірки якості НМК дисциплін. 

При складанні заліку на підсумковій атестації з 
дисципліни студент заповнює та підписує бланк відповідей 
на білет (додаток 4), який підписують також обоє НПП, що 
проводили контрольний захід. Заповнені та підписані 
бланки відповідей на білети разом з екзаменаційними 
відомостями зберігаються на відповідній кафедрі. 

 
3.4. Контроль за якістю проведення навчальних занять 

 
3.4.1. Контроль за якістю відкритих лекцій,  

практичних та лабораторних занять 
 
Для організації та оцінювання якості проведення 

відкритих лекцій, практичних і лабораторних занять наказом 
ректора університету на кожний навчальний рік: 

- затверджується склад робочої групи із числа 
співробітників навчального відділу, деканів факультетів та 
досвідчених науково-педагогічних працівників (професорів і 
доцентів) для здійснення контролю якості навчання в 
Університеті. Очолює робочу групу проректор з навчальної і 
виховної роботи; 

 



 

- за поданням директорів ННІ (деканів факультетів) 
спільно із завідувачами кафедр формується графік 
проведення відкритих занять в Університеті, який 
затверджується проректор з навчальної і виховної роботи; 

- затверджується список відповідальних осіб від ННІ 
(факультетів) за організацію, проведення відкритих занять 
та анкетування членів робочої групи і студентів. 

Відповідальні особи від ННІ (факультетів) повинні: 
- формувати склад комісії (не менше 3-х осіб) із членів 

робочої групи на кожну відкриту лекцію, практичне чи 
лабораторне заняття (присутність завідувача та 2-3 
провідних НПП кафедри, на якій здійснюється контрольний 
захід, є обов’язковою), забезпечити членів комісії та 

студентів (вибірково  10-15 студентів на потік) 
відповідними анкетами та подати заповнені анкети 
оцінювання якості проведення відкритого заняття членами 
комісії та студентами до навчальної частини; 

- залучати до здійснення контролю якості навчання, 
окрім членів робочої групи, провідних науково-педагогічних 

працівників (професорів і доцентів) Університету  фахівців 
з того напряму підготовки (спеціальності), з якого 
проводиться контрольний захід. 

У навчальному відділі отримані анкети аналізуються і 
висновки щодо поліпшення організації та якості викладання 
навчальних дисциплін подаються проректору з навчальної і 
виховної роботи для оприлюднення на засіданнях 
ректорату та вченої ради Університету та прийняття 
необхідних рішень. 

 
3.4.2. Контроль за якістю практичного навчання 

студентів 
 
Базами практичного навчання студентів Університету є 

навчальні, навчально-наукові, навчально-науково-виробничі 
лабораторії базового закладу університету та його 
відокремлених підрозділів, у першу чергу − навчально-
дослідних господарств (далі − НДГ), де проводяться 
лабораторні й практичні заняття, навчальні, виробничі, 
технологічні, науково-дослідні та інші види практик. 



 

Відповідальними за організацію, проведення і контроль 
за якістю практичного навчання студентів в Університеті є 
ННІ, деканати факультетів, відповідні кафедри, навчальний 
відділ. 

Директори ННІ (декани факультетів) відповідають за: 
- вивчення та впровадження у НДГ Університету 

передових вітчизняних та зарубіжних технологій у 
відповідній галузі виробництва; 

- створення нових та удосконалення матеріально-
технічної бази існуючих навчальних, навчально-наукових та 
навчально-науково-виробничих лабораторій;  

- контроль за якістю проведення практичного 
навчання. 

Декани факультетів відповідають за: 
- своєчасне формування графіку проведення 

практичного навчання студентів факультету та підготовку 
проектів наказів щодо їх проведення; 

- контроль за проведенням організаційних заходів 
перед направленням студентів  на бази практичного 
навчання; 

- організацію культурно-масових, спортивних та 
виховних заходів під час перебування студентів у НДГ 
Університету; 

-  контроль за дотриманням правил проживання у 
гуртожитках.  

Керівники практичного навчання (досвідчені НПП 
відповідних кафедр) відповідають за: 

- розроблення та вдосконалення програм практик і 
науково-методичних матеріалів щодо практичного 
навчання; 

- проведення організаційних заходів перед виїздом 
студентів на бази практичного навчання, у тому числі: 

 інструктаж про порядок проведення занять та 
безпеку праці під час перебування на базах практичного 
навчання; 

 надання студентам  необхідних документів 
(індивідуальних завдань, щоденників з практики, 
методичних вказівок тощо); 



 

 ознайомлення студентів із системою звітності за 
результати практичного навчання (оформлення щоденника, 
виконання індивідуального завдання тощо); 

-  проведення зі студентами попереднього обговорення 
змісту та результатів проведення практичного навчання; 

-  контроль за дотриманням студентами правил 
внутрішнього розпорядку, правил проживання у 
гуртожитках; 

- подання завідувачу кафедри письмового звіту за 
результатами проведеного практичного навчання із 
зауваженнями та пропозиціями щодо їх поліпшення. 

Навчальний відділ відповідає за: 
- організацію і проведення практичного навчання 

студентів Університету згідно з вимогами освітньо-
професійних програм підготовки і перепідготовки фахівців;  

- узгодження з деканатами графіків практичного 
навчання: лабораторних і практичних занять та практик 
студентів Університету.  

- взаємодію із керівниками практичного навчання та 
затвердження звітів про результати практичного навчання; 

- контроль за якістю проведення практичного навчання 
студентів: виконання програми практик у повному обсязі, 
своєчасне проведення інструктажу з техніки безпеки на 
робочих місцях, використання на робочих місцях 
спеціального одягу тощо.  

- періодичне інформування ректорату про якість 
проведення практичного навчання та внесення пропозицій 
щодо її поліпшення, вдосконалення структури НДГ, 
оснащення лабораторій сучасним обладнанням, 
забезпечення студентів обладнаними робочими місцями, 
покращення умов їх проживання у гуртожитках; 

- участь у підготовці нормативних документів, що 
регламентують практичне навчання студентів Університету. 

Контроль та організацією та проведенням практичного 
навчання студентів  Університету здійснює навчальний 
відділ. Керівники практичного навчання після його 
завершення готують звіти про результати практичного 
навчання, погоджують їх  з деканами відповідних 
факультетів і завідувачами кафедр, що забезпечували 



 

практичне навчання, та подають звіти до навчального 
відділу.  

У навчальному відділі результати практичного 
навчання аналізуються, розроблюються пропозиції щодо 
його покращення, які оприлюднюються на засіданнях 
ректорату та вченої ради Університету 

 
3.4.3. Контроль за якістю самостійної роботи студентів 

 
Для забезпечення високої якості підготовки фахівців в 

Університеті самостійна робота студентів денної форми 
навчання організується  та координується НПП, які 
відповідають за викладання дисциплін. 

Обсяг самостійної роботи студентів для окремої 
дисципліни визначається деканатом факультету (дирекцією 
ННІ) при формуванні робочого навчального плану 
підготовки фахівців за відповідним напрямом 
(спеціальністю) на навчальний рік.  

НПП, які відповідають за викладання дисциплін, мають 
розробити відповідне методичне забезпечення та 
індивідуальні завдання для студентів. 

Самостійна робота студентів повинна завершуватися 

відповідною атестацією  оцінюванням рівня набутих ними 
знань (у цілому – за весь обсяг роботи або його частини). 

Самостійна робота виконується студентами за 
розкладом на навчальних площах відповідної кафедри поза 
межами розкладу аудиторних занять.  

У процесі самостійної роботи НПП повинні знаходитися 
в аудиторії, що зазначена в розкладі, контролювати її 
виконання та, за потребою, надавати студентам методичну 
допомогу. 

Відповідальність за проведення самостійної роботи 
студентів несуть НПП  та завідувачі кафедр. 

Контроль за самостійною роботою студентів 
здійснюють декани факультетів, директори ННІ (декани 
факультетів) та навчальний відділ. 



 

3.5. Контроль за якістю знань студентів 
 

3.5.1. Поточний контроль знань, проміжна 
та підсумкова атестації 

 
Формами контролю знань студентів є поточний 

контроль, проміжна та підсумкова атестації. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних, лабораторних та семінарських занять і має на 
меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи. 

Проміжна атестація проводиться після вивчення 
програмного матеріалу кожного змістового модуля, на які 
лектором дисципліни поділено її навчальний матеріал 
згідно з вимогами кредитно-модульної системи навчання 
(рекомендована кількість змістових модулів − 2-4). 

Проміжна атестація має визначити рівень знань 
студента з програмного матеріалу змістового модуля 
(рейтингова оцінка із змістового модуля), отриманих під час 
усіх видів занять і самостійної роботи. 

Форма проміжної атестації засвоєння програмного 
матеріалу змістового модуля розробляється лектором 
дисципліни і затверджується відповідною кафедрою у 
вигляді тестів, письмової контрольної роботи, колоквіуму, 
результату експерименту, що можна оцінити кількісно, 
розрахункової чи розрахунково-графічної роботи тощо. 

Після проведення проміжних атестацій з усіх змістових 
модулів і визначення їх рейтингових оцінок лектором 
дисципліни визначається рейтинг студента з навчальної 
роботи.  

Підсумкова атестація включає семестрову та державну 
атестацію студента. 

Студент допускається до семестрового контролю, якщо 
він виконав усі види робіт, завдань, передбачених робочим 
навчальним планом на семестр з відповідної навчальної 
дисципліни. 

Проведення семестрової атестації у формах 
семестрового екзамену чи заліку з конкретної навчальної 
дисципліни регламентується Положенням про екзамени та 



 

заліки в НУБіП України, уведеного в дію наказом ректора 
Університету від 24.02.2015 р. № 189. 

 
3.5.2. Проведення ректорського, директорського, 

деканського контролю знань студентів 
 
Проведення ректорського, директорського та 

деканського контролю знань здійснюється з метою:  
- визначення рівня якості викладання навчальних 

дисциплін;  
- оцінки залишкових знань студентів з навчальних 

дисциплін з наступним аналізом якості навчання та 
викладання;  

- отримання інформації про рівень пізнавальної 
діяльності, самостійності й активності студентів;  

- перевірки якості організації навчального процесу на 
кафедрах; 

- забезпечення можливості внесення змін до програм 
навчальних дисциплін. 

Контроль знань студентів проводиться у разі:  
- планових перевірок якості підготовки фахівців;  
- підготовки до акредитації напряму підготовки 

(спеціальності);  
- в інших випадках (при звіті науково-педагогічного 

працівника (НПП)) про виконання контракту при проведенні 
конкурсу на посаду, за поданням навчального відділу, якщо 
результати модульного або підсумкового контролю знань 
суттєво відрізняються за показниками успішності від 
середніх, у разі звертання студентів з приводу низької якості 
викладання). 

Передбачено такі види контролю знань студентів: 
деканський, директорський, ректорський.  

Директорський (деканський) контроль знань 
студентів проводиться відповідно до розпорядження 
директора ННІ (декана факультету), письмово узгодженого 
з навчальним відділом (ОКР, курс, група, дисципліна, 
терміни, місце проведення тощо) у разі:  

– ініціативи директора ННІ (декана факультетів);   



 

– звертання студентів з приводу низької якості 
викладання дисциплін; 

– подання навчального відділу;  
– планових перевірок якості підготовки фахівців;  
– підготовки до акредитації напряму підготовки 

(спеціальності);  
– якщо результати модульного або підсумкового 

контролю знань студентів суттєво відрізняються за 
показниками успішності від середніх; 

– підготовки до  звіту НПП про виконання контракту; 
–  проведення конкурсу на заміщення вакантної 

посади.   
Цілі контрольної роботи визначає директор ННІ (декан 

факультету) спільно зі службою проректора з навчальної і 
виховної роботи.  

Ректорський контроль знань проводиться 
вибірково, за ініціативою ректора, ректорату, служби 
проректора з навчальної і виховної роботи, у тому числі 
повторно з дисциплін, з яких проводився директорський 
(деканський) контроль. 

Цілі контрольної роботи формує ректор, перший 
проректор, проректор з навчальної і виховної роботи.  

До складу комісії, яка проводить деканський контроль 
знань студентів входять: 

– декан (заступник декана); 
– завідувач кафедри, де викладається дисципліна, з 

якої проводиться контроль знань; 
– НПП, який є фахівцем з виокремленої для контролю 

дисципліни (дисциплін) та не забезпечував її (їх) 
викладання у студентів, які підлягають контролю.   

До складу комісії, яка проводить директорський 
(деканський) контроль знань студентів входять: 

– директор ННІ (декан факультету); 
– завідувач кафедри, де викладається дисципліна, з 

якої проводиться контроль знань; 
– НПП, який є фахівцем з виокремленої для контролю 

дисципліни (дисциплін) та не забезпечував її (їх) 
викладання у студентів, які підлягають контролю.   



 

До складу комісії, яка проводить ректорський контроль 
знань студентів входять: 

– представник служби проректора з навчальної і 
виховної роботи; 

– завідувач кафедри, де викладається дисципліна, з 
якої проводиться контроль знань; 

– НПП, який є фахівцем з виокремленої для контролю 
дисципліни (дисциплін) та не забезпечував її (їх) 
викладання у студентів, які підлягають контролю.   

Оцінювання залишкових знань студентів проводиться: 
– після написання модульної контрольної роботи з 

дисципліни, яку виокремлено для проведення контролю 
знань; 

– в наступному семестрі після семестрових екзаменів з 
дисциплін, вивчення яких передбачено робочими 
навчальними планами; 

– в наступному семестрі після здачі державної 
атестації на ОС «Бакалавр» – у студентів магістратури 
першого року навчання.  

Контроль знань проводиться згідно з графіком та 
позапланово. 

Графіки проведення контролю знань подаються 
директорами ННІ (деканами факультетів) до служби 
проректора з навчальної і виховної роботи, де формується 
загально університетський графік та затверджується 
наказом ректора. 

Проведення позапланового контролю знань ініціюється 
ректором університету за поданням: 

– служби проректора з навчальної і виховної роботи; 
– директорів ННІ (деканів факультетів), завідувачів 

кафедр; 
– студентів університету; 
– структур, що проводять перевірку якості надання 

освітніх послуг. 
Контроль знань студентів проводиться у письмовій 

формі. 
Директорський (деканський) – за комплектами 

контрольних робіт, підготовлених для проведення: 
– модульної контрольної роботи; 



 

– підсумкової атестації; 
– держаної атестації бакалаврів; 
– вступних випробувань до магістратури. 
Ректорський – за комплектами контрольних робіт, 

підготовлених: 
– науково-методичним центром «Агроосвіта»; 
– для проведення держаної атестації бакалаврів; 
–  для вступних випробувань до магістратури; 
– для проведення підсумкової атестації. 
Контрольні роботи виконують студенти бакалаврату     

1-4 курсів та магістратури 1-2 років навчання, за винятком 
хворих, факт хвороби яких підтверджений документально.  

Час виконання контрольної роботи – 2 академічні 
години (у випадку комп’ютерного тестування – відповідно до 
часу, визначеного для проведення підсумкового контролю).  

Контроль знань студентів впродовж року може 
проводитись не більше ніж з 4 дисциплін з кожного напряму 
підготовки (спеціальності). 

Перевірка відповідей на завдання та оформлення 
документації проводиться в день проведення контрольної 
роботи за присутності всіх членів комісії фахівцями з 
дисципліни, які не забезпечували її викладання у студентів, 
які проходили контроль знань. 

Результати контролю знань відображають у відомості 
виконання контрольної роботи, зіставляють з результатами 
підсумкового оцінювання знань (модульного, семестрового) 
з відповідної дисципліни і відображають у зведеній 
відомості та передаються до навчального відділу до кінця 
дня проведення перевірки. 

Аналіз результатів контролю знань засвідчують 
підписами члени комісії та викладач відповідної дисципліни, 
завідувачем кафедри. Аналіз контролю знань студентів 
разом з перевіреними роботами здається і зберігається у 
деканаті впродовж одного навчального року.  

Результати проведення директорського (деканського) 
контролю знань студентів обговорюються на засіданні 
вченої ради ННІ (факультету), ректорського – вченої ради 
університету, за результатами якого приймається 



 

мотивоване рішення та розробляють заходи по усуненню 
виявлених недоліків в рівні знань і їх оцінюванні. 

 
3.5.3. Анкетування студентів та завідувачів кафедр 

 
З метою постійного соціологічного моніторингу 

життєдіяльності університету з надання освітніх послуг ННІ 
(факультетами), кафедрами та окремими НПП, розвитку 
науки та досліджень, соціального забезпечення студентів, 
викладачів та працівників в Університеті шляхом 
проведення соціологічних досліджень наказом ректора від 
19.09.2014 р. № 1007 створено соціологічну групу. 

Соціологічна група спільно із навчальним відділом 
регулярно проводить анкетування студентів щодо якості 
організації навчальної роботи в Університеті (очима 
студента) та їх соціального забезпечення. 

До анкети внесено перелік питань, складений 
соціологічною групою спільно із навчальним відділом за 
педагогічними і соціологічними нормами, зокрема: 

1. Як Ви вважаєте, чи необхідна сучасній людині вища 
освіта? 

2. Чи влаштовує Вас якість навчального процесу? 
3. Що краще викладають в Університеті: теорію чи 

практику? 
4. Як Ви ставитеся до співвідношення практичних і 

лекційних занять у навчальному процесі? 
5. Чи хотіли б Ви збільшити кількість дисциплін за 

вибором студента? 
6. Ви складаєте екзамени і заліки особисто чи платите 

за це гроші? 
7. Чи влаштовує Вас робота університетської 

бібліотеки? 
8. Чи можете Ви сказати, що Вам не вистачає вільного 

доступу до єдиної бази підручників і методичних розробок в 
електронному вигляді на сайті університету? 

9. Чи влаштовує Вас рівень інформаційного 
забезпечення навчального процесу? 

10. Чи берете участь в науково-дослідній роботі? 



 

11. Чи хочете Ви продовжувати навчання в магістратурі, 
аспірантурі? 

12. Якщо Ви проживаєте в гуртожитку, то скажіть: при 
поселенні в гуртожиток з Вас брали додаткові гроші за 
поселення? 

13. Чи влаштовує Вас якість харчування в їдальні 
університету? 

14. Чи влаштовує Вас якість проживання в гуртожитку? 
15. Чи задовольняє Вас робота куратора Вашої групи? 
16. Ваші пропозиції до ректорату Університету.  
Крім того, соціологічна група проводить анкетування 

завідувачів кафедр що якості організації навчальної роботи  
в Університеті. 

До анкети для завідувачів кафедр (додаток 13) внесено 
перелік питань, складений соціологічною групою спільно із 
навчальним відділом, зокрема: 

1. Чи влаштовує Вас структура управління 
Університету: ректорат – директорат (деканат) - кафедра? 

2. Чи на важливі і пріоритетні наукові проблеми 
виділяються бюджети за тематикою Вашого ННІ 
(факультету)? 

3. Чи потребує вдосконалення співпраця деканату з 
завідувачами кафедр? 

4. На якому рівні НПП кафедри володіють іноземною 
мовою? 

5. Як Ви оцінюєте якість навчального процесу в ННІ (на 
факультеті), де Ви працюєте? 

6. Яка частина НПП кафедри має досвід практичної 
роботи у суб’єктах господарювання, органах управління? 

7. Чи вважаєте Ви, що нинішня система тестового 
оцінювання знань себе вичерпала? 

8. Яка із нижче приведених пропозицій може бути Вами 
підтримана? 

а) академік, член-кореспондент працює довічно без 
зайняття керівних посад; 

б) доктор наук, професор після досягнення 75 річного 
віку працює вибірково з навантаженням 0,25-0,5 ставки; 

в) кандидат наук, доцент не може бути 
рекомендований до роботи після 75 років. 



 

9. Яка частка викладачів кафедри перебувала на 
міжнародному стажуванні та/або викладала на кафедрах 
закордоном за останні 3 роки? 

10. Ваші пропозиції щодо поліпшення якості 
навчального процесу в Університеті  

Результати анкетування систематизуються 
соціологічною групою по ННІ (факультетах), в цілому по 
Університету і подаються директорам ННІ (деканами 
факультетів) для обговорення та прийняття необхідних 
рішень на засіданнях вчених рад, а також проректору з 
навчальної і виховної роботи для оприлюднення на 
засіданнях ректорату та вченої ради Університету.  

 
3.6. Забезпечення наявності інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом 
 
З метою використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для ефективного управління освітнім процесом в 
Університеті створено корпоративне інформаційно-освітнє 
середовище (ІОС), у якому виділяються такі складові: 
розвинена комп’ютерна інфраструктура, програмні 
платформи, інформаційно-освітні ресурси та система 
управління ІОС. 

Інфраструктура Університету забезпечує 
співробітникам, викладачам і студентам доступ до 
інформаційно-освітніх ресурсів. В цілому по Університету, з 
урахуванням усього комп’ютерного парку, забезпеченість 
складає приблизно 3,4 студенти/1 комп’ютер. У складі 
інформаційної системи Університету  функціонують понад 
2900 комп’ютерів. Їх роботу забезпечують сервери, на яких 
встановлена Windows 2003 Advanced Server (у наявності 6 
серверних ліцензій), SQL Server 2000 (у наявності 1 
ліцензія) та 12 серверів на вільному програмному 
забезпеченні Unix Free BSD та  Linux. До усіх навчальних 
корпусів та гуртожитків заведені магістральні кабелі 
локальної мережі з пропускною здатністю до 1 Гбіт/с у 
кожному напрямку, встановлено мережеве обладнання, яке 
працює за технологією Wі-Fi, та на його базі створено 
окрему локальну мережу з вільним доступом до Інтернету. 



 

Для забезпечення навчального процесу та наукових 
досліджень Університет користується послугами 
провайдера ТОВ «УКРКОМ» з пропускною здатністю у 
об’ємі 200 Мбіт/с у зарубіжному та українському сегменту 
Інтернет. Крім того, для забезпечення дистанційного 
проведення лекційних занять в регіональних навчальних 
закладах та безперебійної роботи адміністративних служб 
Університет орендує канал передачі даних з пропускною 
здатністю до 100 Мбіт/с українського трафіка та до 70 Мбіт/с 
зарубіжного (постачальник послуги ТОВ «Науково-
виробнича фірма «ВОЛЗ»). 

Для підтримки навчальної діяльності та управління 
освітнім процесом в інформаційно-освітньому середовищі 
Університету використовуються такі програмні платформи: 

− навчально-інформаційних портал 
(moodle.nubip.edu.ua), який містить електронні навчальні 
курси (ЕНК) для студентів усіх факультетів. Кожна 
навчальна дисципліна, яка викладається студентам має 
електронну підтримку у вигляду електронного курсу із 
теоретичним матеріалом, ресурсами для виконання 
лабораторних та практичних робіт, самостійної роботи, 
формувального, проміжного та підсумкового контролю. 
Фахівцями Університету розроблено стандарт структури 
ЕНК, його атестації, систему навчання викладачів щодо 
розробки ЕНК; 
 

− електронний архів наукових та  навчально-
методичних матеріалів (http://elibrary.nubip.edu.ua), куди 
увійшли  електронні копії  наукових статей працівників 
університету; матеріали конференцій, що проводилися на 
базі університету, автореферати дисертацій, захищених в 
Університеті, наукові статті та дипломні роботи магістрів, 
методичні матеріали на підтримку навчального процесу, 
опис відкритих електронних навчальних курсів, патенти; 

− вікіпортал (http://agrowiki.nubip.edu.ua), у якому 
науково-педагогічні працівники та студенти розміщують 
тематичні статті за проблемами наукових досліджень, 
стандарти (кодекс Аліментаріус, ISO, СОУ, ДСТУ), порт 
фоліо; 

http://moodle.nubip.edu.ua/
http://elibrary.nubip.edu.ua/
http://agrowiki.nubip.edu.ua/


 

− відео портал (http://video.nubip.edu.ua), де 
розміщуються навчальні відеозаписи, відеуроки, відео лекції 
та інші відео ресурси, які створюються співробітниками 
університету та використовуються у навчальній та 
культурно-виховній роботі. 

Університет плідно співпрацює з регіональними 
навчальним закладами з використанням технологій, які 
надає інеформаційно-освітнє середовище Університету. 
Зокрема, відеотрансляції лекцій проводяться на такі 
відокремлені підрозділи Університету: Бережанський 
агротехнічний інститут; Ніжинський агротехнічний інститут; 
Мукачівський аграрний коледж; Бобровицький коледж 
економіки і менеджменту ім. О.Майнової; Заліщицький 
аграрний коледж ім. Є.Храпливого; Ірпінський економічний 
коледж.  

У 2014-2015 рр. з використанням відеотрансляції 
протягом червня - липня проводились міжнародний 
workshop студентів НУБіП України і університету Вагенінген 
(Нідерланди).  

Управління навчальними електронними 
ресурсами. Управління навчальними електронними 
ресурсами здійснюється відповідно до рекомендацій 
Асоціації Європейських університетів, щодо відкритого 
доступу до наукової інформації (2008р.), міжнародних 
асоціацій IFLA, SPARC, LIBER, EiFL та інші, а також у 
відповідності до постанови Верховної Ради України «Про 
Рекомендації парламентських слухань з питпнь розвитку 
інформаційного суспільства в Україні» (2006 р.), щодо 
забезпечення відкритого безкоштовного Інтернет-доступу 
до ресурсів, створених за рахунок коштів Державного 
бюджету України. 

Електронне освітнє середовище університету включає 
навчально-інформаційний портал та інституційний 
репозиторій. Робота навчально-інформаційного порталу 
організована на основі використання платформи 
дистанційного навчання Moodle (Modular Object Oriented 
Distance Learning Environment). За допомогою цієї системи 
студент може дистанційно, через Інтернет, відкрити 
електронний навчальний курс, ознайомитися з навчальним 

http://video.nubip.edu.ua/


 

матеріалом, виконати завдання та відправити його на 
перевірку, пройти електронне тестування. Такі матеріали 
можуть бути представлені у вигляді різнотипних 
інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, 
електронний посібник).  

НПП має змогу самостійно створювати електронні 
навчальні курси і проводити навчання на відстані, 
надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати 
та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку 
оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси 
курсу і т.д.  

Доступ до ресурсів навчального порталу Університету 
– персоніфікований. Логін та пароль доступу студенти та 
НПП отримують у адміністратора сервера або 
відповідального за впровадження інформаційно-
комунікаційних та дистанційних технологій відповідного ННІ 
(факультету). Правила отримання доступу подано на сайті 
навчального порталу Університету. Кожний студент та НПП 
має доступ лише до тих ЕНК, на яких він зареєстрований 
для участі в навчальному процесі. Реєстрація студентів на 
ЕНК здійснюється викладачем навчального курсу. По 
закінченні навчання за програмою курсу викладач 
відраховує студентів з числа його учасників. Створення та 
використання електронних навчальних курсів 
регламентується Положенням про електронний навчальний 
курс.  

Створення інституційного репозиторію 
Університету є важливим кроком до вільного 
безкоштовного публічного доступу до наукової інформації-
важливої складової наукових досліджень в сучасному 
глобалізованому світі. 

У репозиторій включено: 
- наукові статті науково-педагогічних працівників 

Університету; 
- наукові статті магістрів Університету; 
- автореферати дисертацій, захищених в Університеті; 
- матеріали конференцій Університету; 
- роботи магістрів Університету; 



 

- методичні матеріали на підтримку навчального 
процесу Університету; 

- опис відкритих електронних навчальних курсів 
Університету; 

- стандарти (кодекс Аліментаріус, ISO, СОУ, ДСТУ); 
- патенти Університету; 
- нормативні документи Університету. 
Положення про інституційний репозиторій 

магістерських робіт Університету регламентує його 
створення та функціонування і базується на Законі України 
«Про вищу освіту», положенні «Про освітньо-кваліфікаційні 
рівні (ступеневу освіту)», а також положень «Про підготовку 
магістрів у НУБіП України» та «Про підготовку і захист 
магістерської роботи в НУБіП України». 

Функціонування навчально-інформаційного 
порталу Університету. Навчально-інформаційний 
портал Університету містить базу даних зареєстрованих 
викладачів, блоки новин, оголошень, інформації 
нормативного характеру, електронних навчальних курсів 
загального призначення, а також, відкриває доступ до 
навчально-інформаційних порталів навчально-наукових 
інститутів (НІП ННІ). Організаційну, технічну та програмну 
підтримку функціонування навчально-інформаційного 
порталу Університету забезпечує Центр дистанційних 
технологій навчання Українського ННІ інформаційного і 
телекомунікаційного забезпечення агропромислової та 
природоохорононї галузей економіки. 

НІП ННІ містить такі основні ресурси: 
– блок новин та оголошень; 
– базу зареєстрованих студентів; 
– базу електронних навчальних курсів; 
– блок інформації деканатів факультетів ННІ. 
Реєстрація користувачів навчально-

інформаційного порталу. 
З метою забезпечення студентів Університету 

електронними навчальними ресурсами адміністратор НІП 
Університету реєструє і призначає адміністраторами НІП 
ННІ (факультету) визначених директором ННІ (деканом 
факультету) осіб. 



 

Адміністратор НІП реєструє НПП Університету на 
навчально-інформаційному порталі ННІ (факультету) згідно 
поданої заяви. 

Адміністратор НІП ННІ (факультету) реєструє студентів, 
які входять до структури ННІ (факультету). 

Адміністратор НІП ННІ (факультету) створює на 
навчально-інформаційному порталі ННІ порожній 
електронний навчальний курс та реєструє НПП на цьому 
курсі. 

НПП проходять навчання протягом двох тижнів щодо 
створення електронних навчальних курсів згідно Плану 
графіку ННІ Післядипломної освіти та наказів про 
зарахування і відрахування слухачів. 

НПП наповнюють ЕНК контентом відповідно до 
положення «Про електронний навчальний курс».   

Атестація електронних навчальних курсів. Щоб 
ЕНК повноцінно використовувався у навчальному процесі 
здійснюється його атестація. Підготовлений ЕНК 
розглядається на засіданні кафедри, кафедрою 
призначається експерт з науково-змістовної експертизи 
(відповідно до Положення про ЕНК). Якщо за результатами 
науково-змістовної експертизи ЕНК набирає 80 балів (зі 100 
можливих), то він подається на розгляд загально-
університетської комісії з атестації ЕНК. НПП – автори 
електронних навчальних курсів подають заяву на атестацію 
ЕНК в комісію з атестації ЕНК, яка на робочому засіданні 
призначає експертів зі структурно-функціональної та 
методичної експертизи з числа фахівців профільних кафедр, 
лабораторій, інших структурних підрозділів університету та 
інших установ, які здійснюють вказані вище експертизи і 
подають висновки до комісії з атестації ЕНК. Комісія з 
атестації ЕНК створюється наказом ректора щорічно. 
Комісія приймає рішення про відповідність конкретного 
електронного навчального курсу положенню «Про 
електронний навчальний курс НУБіП України» та 
рекомендує курс до використання у навчальному процесі 
Університету. У разі позитивного висновку комісії НПП – 
автори електронних навчальних курсів отримують витяг з 



 

протоколу комісії про рекомендацію ЕНК до використання у 
навчальному процесі.  

 Атестація проводиться двічі на рік. Документи 
приймаються відповідно до 10 червня та 10 листопада 
поточного року. 

Відповідальний секретар експертної комісії протягом 
п’яти днів по завершенню роботи експертної комісії передає 
витяги з протоколів про рекомендацію ЕНК до використання 
у навчальному процесі авторам. 

Використання електронних навчальних курсів для 
підтримки навчального процесу. Відповідальні за 
впровадження інформаційних технологій від ННІ на початку 
кожного навчального року реєструють студентів на 
навчально-інформаційному порталі ННІ (факультету) та 
надають студентам логіни і паролі доступу, а також 
призначають зареєстрованих студентів на електронні 
навчальні курси за замовленням НПП-авторів відповідних 
електронних навчальних курсів.  

НПП залучають студентів до використання 
електронних навчальних курсів згідно навчального плану та 
розкладу навчання відповідних дисциплін. Студенти можуть, 
залежно від наявного технічного забезпечення чи форми 
навчання, використовувати в повному обсязі чи частково 
ресурси конкретного навчального курсу.  

Обов’язковим є використання електронних навчальних 
курсів з усіх дисциплін відповідно до навчальних планів 
підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр». 

НПП несуть повну відповідальність за зміст, 
розміщення та щорічну актуалізацію (оновлення) ЕНК на 
Навчально-інформаційному порталі Університету. НПП, що 
викладають конкретну дисципліну за наявності відповідного 
електронного навчального курсу, здійснюють перевірку 
надісланих студентами на навчально-інформаційний портал 
робіт у визначений навчальним планом термін, оцінюють 
згідно розроблених критеріїв оцінювання та коментують 
виставлену оцінку. 

НПП та студенти беруть участь у обговоренні 
проблемних питань організації навчального процесу, 
ефективності використання електронних навчальних курсів, 



 

впровадження інноваційних технологій навчання, 
проведення фахових студентських конференцій та 
навчальних практик тощо, через використання можливостей 
форуму на навчально-інформаційному порталі. 

Відповідальні за впровадження інформаційних 
технологій від ННІ (факультету) проводять моніторинг 
ефективності застосування розроблених електронних 
навчальних курсів шляхом он-лайн анкетування студентів, 
зареєстрованих на відповідних курсах, на навчально-
інформаційному порталі та в кінці кожного семестру 
подають звіт про використання ЕНК у навчальному процесі 
відповідного ННІ (факультету) проректору з навчальної і 
виховної роботи. 

 
3.7. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм 
 
З метою забезпечення високої якості професійної 

підготовки фахівців в Університеті розроблено механізм 
затвердження, періодичного перегляду та моніторингу 
навчальних програм підготовки фахівців. 

Для забезпечення прозорості і привабливості 
навчальних програм, підтримання їхньої актуальності та 
попиту на них передбачається створення механізмів, які 
включають: 

– порядок розробки і формулювання очікуваних цілей і 
результатів навчання; 

– офіційно затверджені рекомендації та нормативні 
вимоги щодо створення освітньо-професійних програм, 
навчальних планів і навчальних програм дисциплін; 

– визначені вимоги та характеристики диференціації 
програм підготовки за формами навчання (денна, заочна, 
вечірня, дистанційне навчання) та за типами вищої освіти 
(академічна, професійна); 

– порядок внутрішньої експертизи, оцінки та 
затвердження програм, навчальних планів і навчальних 
програм дисциплін; 



 

– умови реалізації освітньо-професійних програм 
підготовки, їхня забезпеченість відповідними навчальними 
ресурсами; 

– аналіз ефективності реалізації навчальних програм, 
моніторинг успішності та досягнень студентів; 

– розробку процедур регулярного періодичного 
перегляду програм за участю працедавців, студентів та 
інших зацікавлених сторін. 

На основі ліцензії Міністерства освіти і науки України 
на право підготовки фахівців з надання освітніх послуг, 
пов’язаних з одержанням вищої освіти, Університет 
здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів 
бакалавр, спеціаліст та магістр за денною, заочною та 
екстернатною формами навчання за напрямами підготовки 
та спеціальностями, зазначеними у ліцензії. 

У разі прийняття ректором Університету (вченою радою 
Університету) рішення щодо відкриття нових (ліцензування) 
та пере ліцензування існуючих (у разі завершення терміну 
дії ліцензії) напрямів підготовки та спеціальностей 
університет діє відповідно до вимог чинних нормативних 
актів. 

Під проектуванням та розробкою основних навчальних 
планів розуміється сукупність процесів, що перетворюють 
вимоги у встановлені характеристики або нормативну та 
технічну документацію на продукцію (послугу), процес чи 
систему. 

Проектування та розробка основних навчальних планів 
регламентується стандартами освітньої діяльності, 
стандартами вищої освіти за напрямами підготовки, 
спеціальностями, наказами МОН України, інструктивними 
листами, положеннями МОН України та положеннями 
Університету. 

Структура та зміст навчальних планів підготовки 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів в Університеті 
передбачає наявність наступних блоків дисциплін:  

- нормативні дисципліни згідно з вимогами стандартів 
вищої освіти України (перелік дисциплін, їх обсяги та форми 
атестації визначаються стандартом вищої освіти України, 
згідно з вимогами МОН України у рамках відповідного 



 

напряму підготовки (спеціальності) і включається у робочий 
навчальний план підготовки бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів у повному обсязі); 

- вибіркові дисципліни (перелік дисциплін визначається 
вченою радою університету, а вчена рада ННІ (факультету), 
залежно від специфіки спеціальності, визначає місце цих 
дисциплін в робочому навчальному плані, форми їх 
вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації). 

Формування робочих навчальних планів. 
Університет отримує від МОН України ліцензію на 
підготовку фахівців ступенів (освітньо-кваліфікаційних 
рівнів) бакалавр, спеціаліст та магістр за денною та 
заочною формами навчання за напрямами підготовки та 
спеціальностями, зазначеними у ліцензії. 

На основі ліцензії Університету на право підготовки 
фахівців з наданням вищої освіти, виданої МОН України, 
Університет здійснює підготовку фахівців ступенів (освітньо-
кваліфікаційних рівнів) бакалавр, спеціаліст та магістр за 
денною, заочною та екстернатною формами навчання за 
напрямами підготовки та спеціальностями, зазначеними у 
ліцензії. 

Для всіх напрямів підготовки та спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців в Університеті, на 
кожний навчальний рік директори ННІ (декани факультетів) 
складають навчальні плани підготовки фахівців відповідно 
до вимог стандартів освітньої діяльності та стандартів 
вищої освіти. 

Вхідною інформацією для формування навчальних 
планів підготовки фахівців на навчальний рік (їх вибіркової 
складової для ОПП підготовки бакалаврів, спеціалістів  або 
магістерської програми) є: 

- аналіз стратегічних планів розвитку агропромислової 
та природоохоронної галузей економіки України та 
визначення майбутніх потреб галузі; 

- інформація від підприємств, організацій та установ-
роботодавців щодо їх поточних та перспективних потреб; 

- відгуки випускників факультету щодо відповідності 
навчальних планів університету потребам виробничої 
сфери. 



 

Директори ННІ (декани факультетів) забезпечують 
реєстрацію вхідних даних для проектування та розробляння 
навчальних планів підготовки фахівців, аналізують 
забезпечення відповідних кафедр ННІ (факультету) та 
інших кафедр університету на предмет можливості 
організації навчального процесу найвищої якості та 
обирають для викладання дисциплін в ННІ (на факультеті) 
кафедру, яка у більшій мірі відповідає критеріям: 

- кадрове забезпечення – досвід викладання конкретної 
дисципліни та рейтинг викладачів; 

- матеріально-технічна база; 
- навчально-методичне забезпечення; 
- інформаційне забезпечення; 
- відгуки студентів про якість викладання дисципліни на 

кафедрах. 
На підставі обґрунтованої інформації щодо потреб 

ринку праці та вимоги підприємств, організацій та установ-
роботодавців у жовтні поточного року декани факультетів: 

- виносять на вчені ради факультетів пропозиції щодо 
вибіркової складової навчальних планів підготовки 
бакалаврів на затвердження; 

- роблять замовлення відповідній випусковій кафедрі 
на створення магістерської програми. 

Випускаюча кафедра, за якою закріплюється 
магістерська програма, формує перелік та зміст вибіркових 
дисциплін за вибором студента і тематику випускних 
магістерських робіт (дослідницькі магістерські програми 
розробляються кафедрами, які мають дозвіл МОН України 
на підготовку аспірантів, достатнє фінансування на 
проведення дослідницьких робіт, сучасну лабораторну і 
наукову базу та досягли суттєвих успіхів у науково-дослідній 
роботі) та подають до розгляду на вченій раді ННІ 
(факультету) обґрунтування магістерської програми, яке 
включає:  

- актуальність програми; 
- проект робочого навчального плану підготовки 

магістрів за відповідною програмою (перелік, зміст, обсяги 
та форми контролю дисциплін); 



 

- перелік навчально-методичного, матеріально-
технічного забезпечення та робочих місць для проведення 
практичних і лабораторних робіт; 

- орієнтовну тематику магістерських робіт; 
- перелік баз з робочими місцями для проведення 

досліджень та виробничих практик;  
- зовнішню рецензію з профільного науково-дослідного 

інституту; 
- відгуки про магістерську програму від підприємств, 

організацій та установ-роботодавців, в якому зазначається: 
сфера діяльності; кількість працюючих; ПІБ та контактні дані 
керівника; ПІБ та контактні дані особи, яка є спеціалістом з 
даного напряму. 

Вчена рада ННІ (факультету) розглядає обґрунтування 
магістерської програми, результати якого: витяг з протоколу 
та саме обґрунтування – передаються на розгляд 
навчально-методичної ради Університету, яка передає його 
на затвердження на засідання вченої ради Університету. 

Директори ННІ (декани факультетів) у листопаді 
поточного року формують навчальні плани підготовки 
фахівців на наступний навчальний рік (за всіма напрямами, 
спеціальностями, ОКР та формами навчання) та до 15  
листопада подають їх в електронному вигляді до 
навчального відділу. 

Навчальний відділ протягом грудня перевіряє 
відповідність навчальних планів вимогам чинних 
нормативних актів та спільно з директорами ННІ (деканами 
факультетів) вносить корегування у навчальні плани 
підготовки фахівців на новий навчальний рік. 

До 1 лютого навчальний відділ формує електронну 
базу навчальних планів підготовки фахівців на наступний 
навчальний рік. 

До 15 лютого навчальний відділ готує (друкує) 
попередні витяги з електронної бази навчальних планів 
підготовки фахівців для всіх кафедр університету для 
перевірки, уточнення та корегування та передає їх 
директорам ННІ (деканам факультетів) для відповідних 
завідувачів кафедрами. 



 

Протягом 1-го тижня завідувачі кафедр перевіряють 
витяги з навчальних планів підготовки фахівців – навчальне 
навантаження (дисципліни) кафедр на наступний 
навчальний рік та уточнюють і корегують його з директорам 
ННІ (деканами факультетів). 

За результатами уточнень навчального навантаження 
із завідувачами кафедр директори ННІ (декани факультетів) 
до 1 березня вносять правки у навчальний план підготовки 
фахівців та подають відповідні службові записки на ім’я 
проректора з навчальної і виховної роботи. 

На підставі службових записок навчальний відділ 
перевіряє та вносить уточнення і правки у навчальний план 
підготовки фахівців та до 15 квітня передає навчальне 
навантаження у вигляді витягів з робочих навчальних 
планів завідувачам кафедр університету для планування 
навчального процесу. 

До 15 травня директори ННІ (декани факультетів) 
подають у навчальний відділ (для ОКР «Магістр» – у відділ 
магістерських програм) робочі навчальні плани та графіки 
навчального процесу для всіх напрямів підготовки, 
спеціальностей, ОКР та форм навчання.  

Навчальний, навчально-методичний, заочний відділи 
та відділ магістерських програм перевіряють робочі 
навчальні плани та графіки навчального процесу на 
навчальний рік на відповідність їх нормативним вимогам до 
1 червня.  

Робочі навчальні плани та графіки навчального 
процесу погоджуються проректором з навчальної і виховної 
роботи, начальником навчального відділу; начальником 
відділу магістерських програм (плани підготовки магістрів) 
та передаються на розгляд та затвердження вченою радою 
університету (до початку навчального року – до 31 серпня).  

Ректор університету затверджує робочі навчальні 
плани  підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 
відповідними напрямами підготовки та спеціальностями (у 
2-х примірниках) та графіки навчального процесу після 
обговорення їх на вченій раді університету.  

 



 

Один примірник робочого навчального плану 
зберігається у навчальному відділі(відділі магістерських 
програм), другий – у директораті ННІ (деканаті відповідного 
факультету). 

Затверджені в університеті магістерські програми 
представлені в каталозі магістерських програм, який 
поновлюється щорічно.  

Відповідальні за поновлення каталогу: директори ННІ 
(декани факультетів), начальники навчального, навчально-
методичного відділів та відділу магістерських програм. 

Формування робочої навчальної програми 
дисципліни. Протягом року лектор дисципліни аналізує 
вхідну інформацію, а саме: 

- робочий навчальний план;  
- інформацію від підприємств, організацій та установ-

роботодавців щодо їх поточних та перспективних потреб; 
- відгуки випускників факультету щодо відповідності 

навчальних планів університету потребам виробничої 
сфери; 

- результати анкетування студентів про послідовність 
викладання дисципліни. 

До початку нового навчального року на підставі вхідної 
інформації лектор дисципліни формує (оновлює) робочу 
навчальну програму дисципліни та представляє на розгляд 
на засіданні кафедри.  

Робоча навчальна програма дисципліни повинна 
складатися з таких розділів: 

- мета і задачі дисципліни: місце і роль дисципліни в 
системі підготовки фахівців; задачі вивчення дисципліни; 
вимоги щодо знань і вмінь, набутих внаслідок вивчення 
дисципліни; перелік дисциплін із зазначенням розділів, 
засвоєння яких необхідне для вивчення дисципліни; перелік 
дисциплін із зазначенням розділів , вивченню яких повинна 
передувати дисципліна; 

- зміст дисципліни: назви тем, їх зміст, обсяг у годинах 
лекційних занять; семінарські заняття, їх назва та обсяг у 
годинах; лабораторні заняття, їх назва та обсяг у годинах; 
перелік тем розрахунково-графічних робіт; перелік тем 



 

курсових робіт (проектів), коротка характеристика робіт 
(проектів);  

- навчально-методичні матеріали із дисципліни: 
основна і додаткова література; перелік наочних та інших 
посібників, методичних вказівок по проведенню конкретних 
видів занять;  

- забезпеченість технічними засобами, 
обчислювальною технікою та методичними матеріалами до 
них. 

Після проведення ґрунтовного аналізу результатів 
моніторингу якості підготовки фахівців визначаються 
основні недоліки у їх підготовці та розробляються шляхи їх 
виправлення, за результатами чого вносяться відповідні 
зміни до робочих навчальних планів підготовки фахівців. 

 
3.8. Забезпечення публічності інформації про освітні 

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації 
 
В Університеті інформація щодо організації навчальної 

роботи з підготовки фахівців розміщена на сайті НУБіП 
України: http://www.nubip.edu.ua/ у розділі «Навчальна 
робота». 

Тут наведено перелік спеціальностей підготовки 
фахівців за ступенями вищої освіти, а саме: 

- молодший спеціаліст (молодший бакалавр) − за 26 
спеціальностями; 

- бакалавр − за 30 спеціальностями; 
- спеціаліст − за 13 спеціальностями; 
- магістр − за 32 спеціальностями. 
Освітні (освітньо-професійні) програм підготовки 

фахівців, а це − система освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 
визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін 
і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, 
необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 
результати навчання (компетентності), якими повинен 
оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти, 
опубліковані і розміщені на сайті університету: 

http://www.nubip.edu.ua/


 

- каталог навчальних планів і програм підготовки 
магістрів на 2019-2020 навчальний рік (українською та 
англійською мовами); 

- каталог навчальних планів і програм підготовки 
бакалаврів на 2019-2020 навчальний рік (українською та 
англійською мовами). 

Опубліковані примірники каталогів навчальних планів і 
програм підготовки фахівців знаходяться у директораті ННІ 
(деканаті факультету), науковій бібліотеці університету, а 
також у навчальному відділі.  

Графіки навчальних процесів підготовки фахівців за 
денною та заочною формами навчання за напрямами, 
спеціальностями та курсами (роками навчання), що 
розроблені директорами ННІ (деканатами факультетів), 
знаходяться в навчальному відділі, директораті ННІ 
(деканаті факультетів) і розміщені також на інформаційних 
стендах для ознайомлення студентів. 

На сайті університету розміщена інформація про 
практичну підготовку студентів у відокремлених підрозділах 
НУБіП України: 

- 2 дослідні станції: „Агрономічна дослідна станція” та 
„Боярська лісова дослідна станція” (Київська область); 

- 5 навчально-дослідних господарств (НДГ): 
„Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка", „НДГ „Ворзель” 
та НДГ Немішаївського агротехнічного коледжу (Київська 
область), НДГ Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. 
Храпливого (Тернопільська область) і НДГ Ніжинського 
агротехнічного інституту (Чернігівська область); 

- спеціальні бази практичного навчання регіональних 
інститутів чи коледжів НУБіП України; 

- ботанічний сад НУБіП України. 
Перелік підручників і навчальних посібників у розрізі 3-х 

навчально-наукових інститутів та 13-ти факультетів, що 
використовуються у навчальному процесі підготовки 
фахівців, наведено в однойменному пункті розділу 
«Навчальна робота» сайту університету. Примірники 
опублікованих підручників (навчальних посібників) 
знаходяться у науковій бібліотеці університету, їх 
електронний варіант − в електронній базі бібліотеки. 



 

Після виконання освітніх програм і успішного 
проходження державної атестації випускники отримують 
відповідні дипломи. 

У дипломах бакалавра і магістра зазначається 
кваліфікація, що складається з інформації про здобутий 
особою ступінь вищої освіти, спеціальність і спеціалізацію, 
та в певних випадках − професійну кваліфікацію. 

 
3.9. Система запобігання академічного плагіату 

у здобувачів вищої освіти 
 
Система запобігання академічного плагіату у 

здобувачів вищої освіти ґрунтується на всебічній перевірці 
випускних робіт студентів Університету, розміщених в  
інституційному репозиторії електронних освітніх ресурсів, на 
плагіат. 

Інституційний репозиторій електронних освітніх 
ресурсів – електронний освітній ресурс корпоративної 
мережі Університету, місце архівування повнотекстових 
електронних версій випускних робіт студентів. 

Директори ННІ (декани факультетів) визначають та 
подають для затвердження наказом ректора Університету 
кандидатури НПП (далі – відповідальні особи), 
відповідальних за розміщення в інституційному репозиторії 
електронних версій випускних робіт та перевірку їх на 
плагіат. 

Функціями відповідальних осіб є:  
– здійснення комп'ютерної перевірки роботи на плагіат 

(за затвердженим алгоритмом); 
– оформлення довідки за результатами перевірки; 
– архівування випускної роботи в репозиторії; 
– збереження конфіденційності інформації щодо 

випускних робіт відповідно до Закону України «Про 
авторське право та суміжні права».  

Завідувач випускової кафедри після проходження 
студентами попереднього захисту випускної роботи на 
кафедрі надає відповідальній особі електронні версії 
випускних робіт і витяг із протоколу засідання кафедри 



 

щодо допуску студентів до захисту магістерських робіт не 
пізніше, ніж за 10 днів до захисту у ЕК.  

Відповідальна особа реєструє подані випускні роботи в 
журналі, архівує їх в репозиторії, здійснює комп’ютерну 
перевірку на плагіат, за результатами якої оформлює 
довідки) та передає їх завідувачу кафедри.  

Довідка про результати перевірки випускної роботи на 
плагіат враховується завідувачем випускової кафедри та 
деканом факультету при прийнятті рішення щодо допуску 
випускної роботи до захисту у ЕК.  

До захисту у ЕК допускається випускна робота, в якій 
частка запозиченого тексту без посилань на авторів не 
перевищує 40 % за сумою трьох найвищих показників 
співпадання з попередньо архівованими роботами та 
випускними роботами поточного курсу (денної та заочної 
форм навчання).  

Відповідальна особа за результатами перевірки 
випускних робіт на ННІ (факультеті) проводить загальний 
статистичний аналіз їх рівня та відповідності до Закону 
України «Про авторське право та суміжні права» і формує 
звіт щодо автоматизованої перевірки випускних робіт на 
плагіат, який подає до навчального відділу (відділу 
магістерських програм) не пізніше, ніж за 4 дні до їх захисту. 

Навчальний відділ та відділ магістерських програм за 
результатами звітів аналізують якість магістерських робіт в 
Університеті в цілому, систематизують та доводять 
зауваження до завідувачів кафедр та директорів ННІ 
(деканів факультетів) для прийняття необхідних рішень 
щодо керівників магістерських робіт, у яких були виявлені 
факти плагіату. 



 

4. Система зовнішнього забезпечення якості 
 

4.1. Стандарти освітньої діяльності 
 
Стандарт освітньої діяльності − це сукупність 

мінімальних вимог до кадрового, навчально-методичного, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 
освітнього процесу вищого навчального закладу і наукової 
установи. 

Стандарти освітньої діяльності розробляються для 
кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності з 
урахуванням необхідності створення умов для осіб з 
особливими освітніми потребами та є обов'язковими до 
виконання всіма вищими навчальними закладами 
незалежно від форми власності та підпорядкування, а також 
науковими установами, що забезпечують підготовку 
докторів філософії та докторів наук. 

Стандарти освітньої діяльності розробляються та 
затверджуються центральним органом виконавчої влади у 
сфері освіти і науки за погодженням з Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

 
4.2. Стандарти вищої освіти 

 
Стандарт вищої освіти − це сукупність вимог до змісту 

та результатів освітньої діяльності вищих навчальних 
закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в 
межах кожної спеціальності. 

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного 
рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно 
до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для 
визначення та оцінювання якості змісту та результатів 
освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових 
установ). 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до 
освітньої програми: 

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

2) перелік компетентностей випускника; 



 

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 
освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 

4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 
5) вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти; 
6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 
Університет на підставі освітньо-професійної (освітньо-

наукової) програми за кожною спеціальністю розробляє 
навчальний план, який визначає перелік та обсяг 
навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність 
вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять 
та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і 
підсумкового контролю. Для конкретизації планування 
навчального процесу на кожний навчальний рік складається 
робочий навчальний план, що затверджується керівником 
вищого навчального закладу. 

Університет у межах ліцензованої спеціальності може 
запроваджувати спеціалізації, перелік яких визначається 
Університетом. 

Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю 
розробляє центральний орган виконавчої влади у сфері 
освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих 
державних органів, до сфери управління яких належать 
вищі навчальні заклади, і галузевих об'єднань організацій 
роботодавців та затверджує їх за погодженням з 
Національним агентством із забезпечення якості вищої 
освіти. 

 
4.3. Ліцензування напрямів підготовки та 

спеціальностей 
 
Освітня діяльність у сфері вищої освіти проводиться 

Університетом на підставі ліцензій, які видаються 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 
науки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 
згідно із Законом України «Про вищу освіту». 

Для отримання експертного висновку про можливість 
видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Університет подає Національному агентству із 



 

забезпечення якості вищої освіти письмову заяву та 
документи, що підтверджують відповідність Університету 
стандарту освітньої діяльності за відповідною 
спеціальністю. Національне агентство із забезпечення 
якості вищої освіти у двомісячний строк з дня надходження 
заяви та документів проводить ліцензійну експертизу та 
видає Університету експертний висновок. 

Для отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності Університет подає центральному органу 
виконавчої влади у сфері освіти і науки письмову заяву та 
експертний висновок Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти. На підставі отриманих 
документів центральний орган виконавчої влади у сфері 
освіти і науки протягом 10 робочих днів видає Університету 
ліцензію на провадження освітньої діяльності або відмовляє 
у її видачі. Рішення про відмову у видачі ліцензії повинно 
бути обґрунтованим і містити посилання на конкретні 
положення стандарту освітньої діяльності, яким не 
відповідає Університет. 

У разі невидачі Університету у визначений законом 
строк ліцензії на провадження освітньої діяльності або 
неприйняття рішення про відмову в її видачі Університет 
має право провадити відповідну освітню діяльність без 
одержання ліцензії через 10 робочих днів після закінчення 
строку, встановленого для видачі ліцензії на провадження 
освітньої діяльності або прийняття рішення про відмову в її 
видачі, на підставі експертного висновку Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Ліцензії видаються окремо за кожною спеціальністю 
строком на 10 років і можуть бути анульовані лише з 
підстав, передбачених Законом України «Про вищу освіту». 
Інформація про видачу та анулювання ліцензії вноситься до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

У ліцензії зазначаються: 
1) повне найменування та місцезнаходження 

Університету, відокремлених підрозділів, що провадять 
освітню діяльність за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти; 



 

2) ліцензований обсяг - максимальна кількість осіб, 
яким Університет може одночасно забезпечити здобуття 
вищої освіти за певною спеціальністю і рівнем вищої освіти 
відповідно до стандартів освітньої діяльності. 

Форма ліцензії на провадження освітньої діяльності, 
порядок її оформлення, переоформлення, видачі, 
зберігання та обліку затверджуються Кабінетом Міністрів 
України. 

Підставами для переоформлення ліцензії на 
провадження освітньої діяльності є: 

1) зміна найменування чи місцезнаходження 
Університету; 

2) реорганізація юридичних осіб, що мають ліцензії на 
провадження освітньої діяльності, шляхом злиття або 
приєднання однієї юридичної особи до іншої; 

3) наявність на момент закінчення строку дії ліцензії 
акредитаційного сертифіката за відповідною спеціальністю 
та рівнем вищої освіти; 

4) реорганізація або зміна найменування структурного 
підрозділу Університету, який проводить освітню діяльність 
за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти і 
зазначений у ліцензії Університету. 

Переоформлення ліцензії на провадження освітньої 
діяльності здійснюється без проведення процедури 
ліцензування. У разі реорганізації юридичних осіб, що 
мають ліцензії на провадження освітньої діяльності, шляхом 
злиття або приєднання переоформлення ліцензії 
здійснюється на основі ліцензій цих юридичних осіб. 

У разі втрати чи пошкодження ліцензії Університет має 
право звернутися із заявою про видачу дубліката ліцензії. 
Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки 
зобов'язаний протягом двох тижнів з дати надходження 
такої заяви видати Університету дублікат ліцензії замість 
втраченої чи пошкодженої. 

Ліцензія на провадження освітньої діяльності 
Університету може бути анульована лише у разі: 

1) подання Університетом заяви про припинення 
освітньої діяльності; 



 

2) виявлення недостовірних відомостей у документах, 
поданих для ліцензування; 

3) невиконання Університетом протягом одного року 
розпорядження центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти 
шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за 
діяльністю навчальних закладів, про усунення порушення 
стандарту освітньої діяльності. 

Рішення про анулювання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності приймає центральний орган виконавчої 
влади у сфері освіти і науки. Під час розгляду питання про 
анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності 
заслуховується інформація представника Університету. 

Рішення про анулювання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності не може бути прийнято стосовно 
Університету, який має чинний сертифікат про акредитацію 
освітньої програми за відповідною спеціальністю. 

У разі анулювання ліцензії Університет втрачає право 
проводити освітню діяльність за відповідною спеціальністю. 

Перелік нормативних документів, що регламентують 
діяльність у сфері ліцензування та акредитації наведено у 
додатку 16. 

 
4.4. Акредитація рівнів вищої освіти 

 
Університет з метою акредитувати освітню програму, 

подає Національному агентству із забезпечення якості 
вищої освіти письмову заяву та документи, що 
підтверджують відповідність його освітньої діяльності 
стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю. 

Протягом двох місяців з дня подання заяви 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
за результатами акредитаційної експертизи приймає 
рішення про акредитацію чи відмову в акредитації 
відповідної освітньої програми. Рішення щодо акредитації 
освітньої програми приймається на підставі експертного 
висновку відповідної галузевої експертної ради, який 
представляє голова цієї експертної ради. 



 

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення 
про акредитацію освітньої програми Національне агентство 
із забезпечення якості вищої освіти видає Університету 
відповідний сертифікат. 

У сертифікаті про акредитацію зазначаються: 
1) найменування та адреса Університету; 
2) спеціальність і рівень вищої освіти, за якими 

акредитована освітня програма; 
3) дата видачі сертифіката. 
Сертифікат про акредитацію вперше видається за 

кожною акредитованою освітньою програмою строком на 
п'ять років, а при другій та наступних акредитаціях - строком 
на 10 років. Інформація про видачу сертифіката вноситься 
до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Форма сертифіката про акредитацію, порядок його 
оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Підставами для переоформлення сертифіката про 
акредитацію є: 

1) зміна найменування чи місцезнаходження 
Університету; 

2) реорганізація юридичних осіб, що мають 
сертифікати про акредитацію, шляхом злиття або 
приєднання однієї юридичної особи до іншої; 

3) ліквідація або реорганізація, а також зміна 
найменування (місцезнаходження) структурного підрозділу 
Університету, що проводить освітню діяльність за 
відповідною спеціальністю (галуззю) та рівнем вищої освіти. 

Сертифікат підтверджує відповідність освітньої 
програми Університету за відповідною спеціальністю та 
рівнем вищої освіти стандарту вищої освіти і дає право на 
видачу диплома державного зразка за цією спеціальністю. 

 
4.5. Система менеджменту якості 

 
Одним із ефективних методів вирішення питань 

підвищення якості освітньої діяльності, в тому числі 
виконання вимог Європейських стандартів та рекомендацій 
для внутрішньої гарантії якості вищих навчальних закладів 



 

(ENQA), та Закону України «Про вищу освіту» являється 
ідеологія загального менеджменту якості (TQM), що лягла в 
основу міжнародних стандартів ISO серії 9000. 

З метою забезпечення надання якісних освітніх та 
наукових послуг відповідно до вимог законодавчих та 
нормативно-правових актів в Університеті розроблена, 
документально оформлена, впроваджена і підтримується у 
робочому стані система менеджменту якості (далі – СМЯ), 
результативність якої постійно поліпшується, відповідно до 
вимог стандарту ISO 9001:2008 «Системи менеджменту 
якості. Вимоги». 

СМЯ в Університеті є сукупністю заходів, методів і 
засобів, що забезпечує надання якісних освітніх послуг, а 
також гарантії якості проведених науково-дослідних робіт на 
всіх етапах: від початкового визначення і до кінцевого 
задоволення вимог споживачів, потреб освіти та науки 
України, а також інших зацікавлених сторін. 

СМЯ поширюється на наступні рівні управління: 
базовий заклад Університету; ННІ (факультети); кафедри і 
лабораторії; відділи та служби; робочі місця. 

З метою постійного поліпшення результативності 
діяльності Університету в основу побудови і функціонування 
СМЯ покладено 8 принципів управління якістю (згідно 
стандарту ISO 9000:2005 «Системи менеджменту якості. 
Основні положення та словник термінів»: 

- орієнтація на замовника – університет повинен 
прагнути перевершити очікування замовників та 
якнайповніше задовольняти їх вимоги; 

- лідерство – керівництво визначає єдність цілей і 
напрями діяльності, створює інфраструктуру і робоче 
середовище для досягнення намічених цілей університету; 

- залучення всього персоналу – основою університету є 
персонал, можливості і здібності якого повною мірою 
повинні використовуватися для отримання запланованого 
результату; 

- процесний підхід – діяльність повинна здійснюватися 
на основі процесного підходу для найефективнішого 
досягнення запланованих результатів; 



 

- системний підхід до управління – процеси діяльності 
повинні ідентифікуватися та розумітися, тобто ними 
потрібно управляти як системою, залежно від їх ролі у 
досягненні намічених цілей; 

- постійне поліпшення – постійне поліпшення діяльності 
повинне бути повсякденним завданням; 

- ухвалення рішень на підставі фактів – ефективні 
рішення повинні базуватися на основі фактів, які 
встановлюються в результаті аналізу інформації та даних; 

- взаємовідносини з постачальниками – університет та 
його постачальники є взаємозалежними тому взаємовигідні 
відносини підвищують здатність обох сторін створювати 
цінності. 

Розподіл обов'язків і відповідальності керівництва та 
виконавців, порядок взаємодії підрозділів і служб під час 
виконання функцій і при вирішенні завдань з питань 
забезпечення якості освітніх та наукових послуг 
університету визначає і описує документація СМЯ. 
Основним документом СМЯ є Політика у сфері якості, із якої 
витікають цілі і задачі університету. 

СМЯ в Університеті заснована на процесному підході 
управління якістю надання університетом освітніх та 
наукових послуг. 

Перелік процесів СМЯ в Університеті визначено на 
основі вимог стандарту ISO 9001:2008, Закону України Про 
вищу освіту, основних груп споживачів освітніх послуг та 
науково-дослідних робіт, інших зацікавлених сторін. 

В Університеті визначені процеси, а також встановлено 
їх послідовність і взаємодію (рис. 2). 

Процеси в Університеті представлені у вигляді 
макропроцесів: 

- макропроцес 1 «Процеси менеджменту СМЯ НУБіП 
України»; 

- макропроцес 2 «Основні процеси СМЯ Університету», 
що включає робочі процеси 2.1 «Освітня діяльність»,         
2.2 «Науково-інноваційна діяльність», 2.3 «Міжнародна 
діяльність», 2.4 «Виховна та позанавчальна робота»;  

- макропроцес 3 «Процеси ресурсного забезпечення 
СМЯ Університету»; 



 

- макропроцес 4 «Вимірювання, аналіз, поліпшування 
СМЯ Університету». 

Всі макропроцеси поділяються на процеси нижчого 
рівня. 

Вся актуальна документація СМЯ в Університеті 
доступна для працівників та студентів і аспірантів в 
електронному вигляді на внутрішньому сайті 
http://qms.nubip.edu.ua. Доступ до даного сайту можливий 
зареєстрованим користувачам тільки з комп’ютерів що 
підключені до локальної мережі Університету. 

Планування процесів СМЯ в Університеті здійснюється 
на основі Програми розвитку НУБіП України на 2015-2020 
рр. «Голосіївська ініціатива 2020», цілей у сфері якості, 
порядку планування процесів, встановленого у відповідних 
документованих процедурах та у планах розвитку 
структурних підрозділів. 

Вся актуальна документація СМЯ в Університеті 
доступна для працівників та студентів і аспірантів в 
електронному вигляді на внутрішньому сайті 
http://qms.nubip.edu.ua. Доступ до даного сайту можливий 
зареєстрованим користувачам тільки з комп’ютерів що 
підключені до локальної мережі Університету. 

Планування процесів СМЯ в Університеті здійснюється 
на основі Програми розвитку НУБіП України на 2015-2020 
рр. «Голосіївська ініціатива 2020», цілей у сфері якості, 
порядку планування процесів, встановленого у відповідних 
документованих процедурах та у планах розвитку 
структурних підрозділів. 

Виконання процесу здійснюється відповідальним за 
процес та ключовими учасниками процесу у відповідності до 
вимог, встановлених у документованих процедурах. 

Перевірка якості процесів СМЯ в Університеті 
здійснюється у вигляді різних форм підтвердження 
виконання вимог до процесу, а саме: самооцінка, внутрішній 
аудит СМЯ, зовнішня оцінка СМЯ НУБіП України. 

http://qms.nubip.edu.ua/
http://qms.nubip.edu.ua/


 

 
 
Рис.2. Схема взаємодії процесів СМЯ в Університеті 
 
Відповідальність за управління процесами, виконання 

вимог щодо якості і коригувальних дій несуть власники 
процесів, а за функціонування процесів – уповноважені у 
структурних підрозділах Університету; 

Для забезпечення контролю за ефективним 
функціонування СМЯ, та оцінки відповідності СМЯ вимогам 
стандарту ISO 9001:2008, та вимогам що визначені 
університетом і прописані у вигляді документованих 
процедур, а також для визначення можливостей 
вдосконалення СМЯ Університету та перевірки 
ефективності коригувальних та запобіжних заходів 
проводиться внутрішній аудит СМЯ. Для проведення аудиту 
залучаються представники університету що мають 
повноваження та відповідну кваліфікацію для здійснення 
аудиту СМЯ. 

Працівники університету забезпечують виявлення 
невідповідностей, аналіз невідповідностей та визначення 
доцільних заходів для їх усунення для забезпечення 
покращення результатів діяльності університету. 

Університет здійснює коригувальні дії, що вживаються 
для усунення причин виявлених невідповідностей, з метою 



 

запобігання їх повторному виникненню, а також запобіжні дії, 
що вживаються для усунення причин потенційних 
невідповідностей. 

Моніторинг задоволеності споживачів науково-освітніх 
послуг в Університеті є одним із способів вимірювання 
результативності роботи СМЯ університету. 

Університет здійснює зворотний зв'язок зі споживачами 
та іншими зацікавленими сторонами з метою визначення їх 
задоволеності. Встановлено такі методи отримання 
інформації: 

- внутрішніх споживачів освітніх послуг (студентів 
різних курсів): проводяться анонімні анкетування з метою 
визначення задоволеності споживачів якістю проведення 
відкритих лекцій, роботою адміністративних та допоміжних 
служб ВНЗ тощо; 

- зовнішніх споживачів освітніх послуг (підприємств-
роботодавців): проводяться телефонні опитування, 
збираються офіційні відгуки, а також визначаються 
показники попиту на випускників вузу (замовлення на 
фахівців, дані працевлаштування випускників тощо) з метою 
з'ясування їх задоволеності випускниками Університету, а 
також визначення сфер спільної діяльності із 
підприємствами-роботодавцями; 

- споживачів наукових досліджень і розробок: 
збираються і аналізуються офіційні відгуки про виконані 
науково-дослідні роботи; 

- держави: збір інформації про рейтинг Університету і 
виконання вимог акредитаційних показників; 

- персоналу ВНЗ: проводяться соціологічні дослідження 
з метою визначення підтримки персоналом курсу розвитку 
Університету тощо. 

В Університеті процес постійного поліпшення 
використовується як інструмент для поліпшування 
внутрішньої результативності та ефективності СМЯ, а також 
задоволення споживачів та ін. зацікавлених сторін. У 
процесі постійного поліпшення беруть участь всі працівники 
Університету. Процеси що потребують поліпшення 
визначаються в ході внутрішніх аудитів, під час аналізу СМЯ 
зі сторони керівництва, в процесі поточної діяльності 



 

структурних підрозділів, а також внаслідок отримання скарг і 
рекламацій від споживачів та зацікавлених сторін. 

 
4.6. Відповідність навчальних планів і програм 

підготовки фахівців вимогам  
Європейського освітнього простору 

 
На виконання статті 10 Закону «Про вищу освіту» 

Університет на підставі освітньо-професійної (освітньо-
наукової) програми за кожною спеціальністю розробляє 
навчальний план, який визначає перелік та обсяг 
навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС (Європейська 
система трансферу і накопичення кредитів), послідовність 
вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять 
та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і 
підсумкового контролю.  

Розвиток вищої освіти в Університеті як і в більшості 
провідних ЗВО 47-ми європейських країн, обумовлений 
Болонським процесом. Його мета і результат – створення 
Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та його 
подальше вдосконалення. 

ЄКТС є інструментом, який допомагає розробляти, 
описувати, запроваджувати програми навчання і 
присвоювати кваліфікації вищої освіти. Ця система 
орієнтована на студентів і ґрунтується на прозорості 
результатів навчання і навчального процесу. Її мета – 
сприяння плануванню, представленню, оцінюванню, 
визнанню і підтвердженню кваліфікацій і модулів, що 
покращує мобільність студентів у ЄПВО та інших регіонах 
світу та забезпечує відповідність навчальних планів і 
програм підготовки фахівців вимогам Європейського 
освітнього простору. 

Ефективне застосування ЄКТС в організації 
навчального процесу в Університеті сприяє забезпеченню 
якості вищої освіти, дозволяє прозоро, відкрито і 
справедливо визнавати дипломи і кваліфікації вищої освіти 
випускників університетів в ЄПВО й інших регіонах світу, 
формувати накопичувальну систему кредитів при реалізації 
навчання впродовж життя. Ця система орієнтована на 



 

студентів і ґрунтується на прозорості результатів навчання 
й навчального процесу. Її мета – сприяння плануванню, 
представленню, оцінюванню, визнанню й підтвердженню 
кваліфікацій і модулів, що покращує мобільність студентів у 
ЄПВО та інших регіонах світу. 

Кредити ЄКТС ґрунтуються на навчальному 
навантаженні, яке необхідне студентам для досягнення 
очікуваних результатів навчання. Навчальне навантаження 
припускає час, необхідний студенту для завершення всіх 
видів навчальної діяльності (лекцій, семінарів, проектів, 
практичних занять, самостійної роботи, екзаменів тощо) і 
досягнення очікуваних результатів навчання. Результати 
навчання (компетенції) відображають те, що повинен знати, 
розуміти, демонструвати, уміти студент після успішного 
закінчення процесу навчання.  

Кредити ЄКТС присвоюються студенту після 
завершення навчальної діяльності (передбаченою 
формальною навчальною програмою або окремим освітнім 
компонентом) і успішного оцінювання досягнутих 
результатів навчання. 

 
4.7. Співпраця з роботодавцями щодо контролю 

за якістю підготовки фахівців 
 
З метою забезпечення високої якості професійної 

підготовки магістрів в Університеті запроваджено 
комплексне співробітництво із зацікавленими 
підприємствами і організаціями – стратегічними партнерами 
шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, 
матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів 
партнерів. 

Основними завданнями співробітництва є: 
– прогнозування потреб ринку праці і забезпечення 

працевлаштування випускників (раннього закріплення 
майбутніх випускників за першим робочим місцем); 

– розробка професійних вимог до фахівців; 
– спільна розробка змісту, інформаційно-методичного 

і матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової 



 

навчальних планів та програм Університету та оцінка їх 
якості; 

– спільна реалізація і ресурсна підтримка навчальних 
програм, виробничих і переддипломних практик студентів 
магістратури та оцінка якості підготовки випускників; 

– залучення студентів до реальної виробничої і 
дослідницької діяльності підприємств; 

– організація на базі підприємств підвищення 
кваліфікації і стажувань науково-педагогічних працівників і 
співробітників Університету; 

–  розвиток інфраструктури стратегічного партнерства, 
створення спільних навчально-наукових центрів, 
лабораторій, кафедр; 

– проведення спільних конференцій, шкіл-семінарів 
для студентів, аспірантів і молодих вчених тощо. 

У процесі реалізації співпраці з роботодавцями 
відповідальні особи Університету забезпечують: 

 директори ННІ (декани факультетів) разом із 
завідувачами випускових кафедр:  

– визначення стратегічних партнерів – підприємств і 
організацій, лідерів у своїй галузі та підписання з ними 
двосторонніх довготермінових договорів про 
співробітництво; 

– розробку, підписання та реалізацію плану роботи на 
поточний рік, які щорічно затверджуються обома сторонами; 

– підготовку звітів щодо реалізації плану роботи на 
поточний рік (грудень місяць);  

(копії зазначених документів подаються до відділу 
магістерських програм); 

 директори ННІ (декани факультетів) разом із 
завідувачами випускових кафедр: 

– спільну розробку змісту, інформаційно-методичного і 
матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової 
навчальних планів (магістерських програм) та їх 
рецензування роботодавцями;  

– укладання трьохсторонніх угод  між університетом, 
роботодавцями та студентами магістратури для закріплення 
місць їх майбутнього працевлаштування у двохмісячний 



 

термін з моменту зарахування на навчання за державним 
замовленням;  

– погодження у майбутніх роботодавців тем 
магістерських робіт з метою максимального наближення 
змісту їх підготовки до наукових і виробничих проблем 
агропромислового комплексу протягом трьох місяців з 
моменту зарахування студентів магістратури; 

– підготовку наказів на затвердження тем і призначення 
керівників магістерських робіт за наявності трьохсторонніх 
угод разом з листами-погодженнями не пізніше, як за 4 
місяці з моменту зарахування студентів магістратури, які 
навчаються за державним замовленням; 

– реалізацію виробничих і переддипломних практик 
студентів переважно за участю роботодавців. 

Директори ННІ (декани факультетів) разом із 
завідувачами випускових кафедр забезпечують постійний 
моніторинг виконання трьохсторонніх угод та якості 
підготовки фахівців серед випускників Університету та 
роботодавців-стратегічних партнерів і за його результатами 
вносять відповідні зміни до робочих навчальних планів і 
програм. 

 
4.8. Імідж Університету та рейтингова оцінка його 

діяльності 
 
На виконання статті 30 Закону України «Про вищу 

освіту» для реалізації критеріїв, за якими надається статус 
дослідницького (місце в національному, галузевому та 
міжнародному рейтингах ВНЗ) Університет бере участь в 
національних та міжнародних рейтингах оцінювання 
діяльності вищих навчальних закладів. 

Рейтинг (to rate – оцінювати) – числовий показник, що 
характеризує перевагу одного оцінюваного об’єкта перед 
іншим. Він є умовним інтегральним показником, що 
базується на сукупності окремих ознак. Рейтинг як метод 
оцінки означає ранжування, тобто розташування в певній 
послідовності зафіксованих в ході дослідження показників, 
визначення місця (рейтингу) досліджуваних об’єктів в цьому 
ряду. 



 

Метою участі Університету в рейтинговому оцінюванні 
є: 

– забезпечення споживачів інформацією, яка 
допоможе їм зорієнтуватися в системі вищої освіти і 
правильно вибрати для себе освітню програму; 

– реклама Університету; 
– підтримка, що непрямим чином сприяє підвищенню 

якості роботи та якості освітніх програм. 
Участь у національних рейтингах. Національна 

система рейтингового оцінювання впроваджується згідно 
наказу МОН України від 20.12.2011 № 1475 «Про 
затвердження Положення про національну систему 
рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних 
закладів» з метою стимулювання підвищення якості вищої 
освіти, її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг і 
ринку праці та участі вищих навчальних закладів України у 
міжнародних рейтингах університетів. 

Основними завданнями національної системи 
рейтингового оцінювання є: 

– стимулювання діяльності Університету щодо 
забезпечення якості вищої освіти та науки на інституційному, 
регіональному, національному та міжнародному рівнях; 

– інформування суспільства, органів влади про стан 
вищої освіти та рівень досягнень університету щодо якості 
освітньої та наукової діяльності, його позиціонування на 
ринку освітніх послуг і ринку праці; 

– підвищення міжнародної активності Університету в 
сфері освіти та науки, створення умов для обміну 
студентами, аспірантами, докторантами, науковими і 
науково-педагогічними працівниками та їх участі в реалізації 
міжнародних проектів і програм, науково-практичних 
конференціях, семінарах, виставках; 

– сприяння ефективному управлінню діяльністю 
Університету. 

Діяльність Університету оцінюється за індексами:  
– міжнародної активності;  
– якості контингенту студентів;  
– якості НПП;  



 

– якості науково-дослідної і науково-технічної 
діяльності;  

– ресурсного забезпечення. 
«Топ-200 Україна» – рейтинг університетів України. У 

методиці цього рейтингу діяльність Університету оцінюється 
з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), 
який формується на підставі індикаторів прямого 
вимірювання (80%), експертного оцінювання якості 
підготовки випускників Університету представниками 
роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також 
із використанням міжнародних наукометричних і веб-
метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено 
трьома складниками:  

– якість науково-педагогічного потенціалу; 
– якість навчання; 
– міжнародне визнання. 
Участь у міжнародних рейтингах. Університет є 

постійним учасником рейтингу Webometrics Ranking Web of 
Universities. Поточний комплексний показник для 
міжнародного рейтингу Webometrics Ranking Web of 
Universities – рейтинг вебресурсів ВНЗ складають наступні 
критерії: цитованість, активність, відкритість, високі 
стандарти.  

Цитованість. Дані цитованості на підставі зовнішніх 
посилань виходять з двох найбільш значущих джерел такої 
інформації: Majestic SEO та Ahrefs.  

Активність. Загальна кількість веб-сторінок, розміщених 
на головному домені (включаючи піддомени і каталоги) 
університету, індексованих найбільшою пошуковою 
системою (Google). З січня 2014 р. враховується постійна 
активність сайтів університетів (у випадку перебоїв у роботі 
сайтів рейтинг знижується).  

Відкритість. Даний показник оцінює в цілому спробу 
організації сформувати власні дослідницькі архіви, 
приймаючи до уваги число повнотекстових файлів (pdf, doc, 
docx, ppt), опублікованих на спеціальних веб-сайтах, на 
основі даних академічної пошукової системи Google Scholar.  



 

Високі стандарти. Наукові документи, опубліковані в 
престижних міжнародних журналах, грають важливу роль в 
рейтингу університетів. 

Рейтинг «Scopus» ґрунтується на показниках 
наукометричної бази даних Scopus. Результати рейтингу 
Університету базуються на показниках бази даних Scopus, 
яка є інструментом для відстеження цитованості наукових 
статей, які публікуються навчальним закладом або його 
працівниками в наукових виданнях. У рейтинговій таблиці 
ВНЗ України ранжовані за індексом Гірша – кількісним 
показником, який ґрунтується на кількості наукових 
публікацій і кількості цитувань цих публікацій.  

Шляхи підвищення рейтингу. Університет, на шляху 
до свого академічному успіху, до пошуку своєї ніші, своєї 
конкурентної переваги завжди повинен дотримуватися 
довгострокової стратегії розвитку. Підвищення рейтингу 
Університету або утримання його на певному рівні в умовах 
зростаючої конкуренції, вимагає постійних зусиль всього 
науково-педагогічного колективу. Вплив тільки на «ключові 
індикатори» або епізодичні зусилля не викликають стійкого 
поліпшення позицій Університету в рейтинговій таблиці. 

Підвищення рейтингу сайту Університету (Webometrics 
Ranking Web of Universities) забезпечується постійною 
присутністю в мережі – там має бути не просто 
адміністративна інформація про керівництво і адреса 
будівлі, а різнопланова інформація з усіх сфер життя 
підрозділу для усіх категорій користувачів, спосіб 
спілкуватися із абітурієнтами, студентами, викладачами і 
колегами. Сайт підрозділу повинен стати точкою доступу до 
потрібної для користувачів інформації та можливістю обміну 
цією інформацією. НПП створюють дистанційні курси, 
пишуть статті, випускають книги, працюють з електронними 
курсами - що має відображатися на сайті. 

Основним засобом залишається зміна мережевої 
політики та інформаційно-комунікаційних технологій. Дії 
можуть полягати у наступному: 

• розширювати інформаційне наповнення сайту за 
рахунок оригінального контенту – матеріалів цікавих для 
відвідувачів сайту. У студентів, викладачів і колег має бути 



 

причина посилання на університетський сайт; 
• анонсувати і висвітлювати навчальні та наукові події; 
• розміщувати наукові роботи викладачів та 

співробітників підрозділу; 
• сприяти тематичним та студентським проектам. 
Значна частина рейтингів (Scopus) спираються на 

кількісний показник публікацій у відомих наукометричних 
виданнях та індекси цитування своїх праць за кордоном. 
Для забезпечення високого рівня Університету в рейтингах 
необхідно викладати наукоємкі матеріали у всесвітню 
мережу – якщо не повнотекстово, то хоча б анотовано, для 
зацікавлення світової науково-педагогічної спільноти, що 
приведе до підняття Університету у міжнародних та 
національних рейтингових таблицях. У своїх працях 
необхідно частіше давати у посиланнях та згадування назву 
власного університету «НУБіП України», що суттєво 
піднімає рейтинг за рахунок зовнішніх посилань. 

 



 

Додаток 1 

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР 
про передачу невиключних прав на використання твору 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 м. Київ                                                                        «____» _______20__ р.           

 

                                                           ПІБ фізичної особи, автора, співавторів 

(далі – Автор, Автори), який діє на підставі цивільної правосуб’єктності, з одного 
боку, та Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(далі -  Університет), який є неприбутковою організацією з 30.08.2004 р., код 
0014, в особі першого проректора Ібатулліна І.І., що діє на підставі наданих 
повноважень, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а 
кожна окремо «Сторона»), керуючись Цивільним кодексом України, Законом 
України № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (зі 

змінами),  уклали цей Договір про наступне: 
1.  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Автор – фізична особа, яка своєю  творчою працею створила твір. 
 

Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою 
ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: 
наукові та науково-методичні твори: книги, брошури, статті, конспекти лекцій, 
аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти,  плани,  ескізи: 
аудіовізуальні твори,  аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; 
фотографічні твори; інші твори, представлені  в електронній (у тому числі 
цифровій) іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. (ст. 433 Цивільного 
кодексу України, ст.8 Закону України „Про авторське право і суміжні права”. 
Власник авторських прав — фізична або юридична особа, якій належать 
права інтелектуальної власності на твір відповідно до Цивільного кодексу 
України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», іншого закону 
чи договору. 
Інституційний репозитарій Університету – інституційний репозитарій 
відкритого доступу, що накопичує, зберігає електронні публікації та електронні 
версії документів (творів), створених працівниками та студентами 
УНІВЕРСИТЕТУ або іншими особами, а також надає до них постійний 
безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет. 
Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, доступ до яких 
дозволено правовласниками всім бажаючим без обмежень та у будь-який час. 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
2.1. Автор передає Університету на безоплатній основі невиключні права на 
використання твору 
________________________________________________________ 
                                                                                                          (назва твору)                                                              

 (далі - Твір), на весь строк дії авторського права, починаючи з 
«____»________20___р. 

3.  ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
3.1 Університет має право: 
- використовувати Твір в основній діяльності наукової бібліотеки 

Університету, не спрямованій прямо чи опосередковано на одержання прибутку; 
- відтворювати Твір чи його частину в електронній формі (включаючи 

цифрову); 
- виготовляти електронні копії Твору для постійного архівного зберігання; 



 

- надавати електронні копії Твору чи його частини користувачам наукової 
бібліотеки Університету за замовленнями для ознайомлення у приміщенні 
бібліотеки; 

- включати електронні копії Твору до повнотекстової бази даних 
електронного каталогу, електронної бібліотеки чи до інституційного репозитарію 
Університету для надання у відкритому доступі через 6 місяців після дати 
затвердження Твору вченою радою Університету наступним способом:  

 в локальній мережі наукової бібліотеки Університету; 

 в мережі Інтернет 
3.2 Університет не має права передавати права, передані Автором за цим 

Договором, третім особам.  
3.3 Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи 

передавати аналогічні права на використання Твору третім особам. 
4. ПЕРЕДАЧА ТВОРІВ 

4.1 Передача Твору Автором науковій бібліотеці Університету здійснюється 
протягом 5 днів з моменту підписання цього договору шляхом: 

- передачі електронних копій Твору, зазначених у договорі, на 
електронному диску (CD, DVD), flash-носії; 

- передачі електронних копій Твору, зазначених у договорі, електронною 
поштою на адресу: library@twin.nubip.edu.ua 

4.2  Автор гарантує, що на момент передачі  Твору науковій бібліотеці 
Університету: 

 лише йому належать виключні майнові права на Твір, що розміщується;  

 майнові права на Твір ні повністю, ні в частині нікому не передано (не 
відчужено);  

 майнові права на Твір ні повністю, ні в частині не є предметом застави, 
судового спору або претензій з боку третіх осіб.  

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1. Автор і Університет зобов’язуються належним чином виконувати умови 

цього договору. 
5.2. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили 

свої права на Твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами 
третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір. 

6. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
6.1. Авторський договір може бути розірваний на вимогу Автора, якщо він 

позбавляється прав інтелектуальної власності на твір, які мав на момент 
укладання цього договору, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі 
для Автора. 

6.2.  Авторський договір розривається з ініціативи Університету, якщо автор: 
 позбавляється авторських прав на Твір; 
 визнається не автором Твору у судовому порядку. 
6.3. Усі спори, що виникають при достроковому розірванні договору 

розглядаються у судовому порядку. 
7.  ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні, за умови, якщо вони 
вчинені у письмовій формі та підписані сторонами або належним чином 
уповноваженими на те представниками сторін.  

7.2. Договір складено у двох примірниках, з яких один знаходиться у Автора, 
другий - в науковій бібліотеці Університету. 

 
 

 



 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
 

Університет  Автор 

 
Назва: Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

Україна, 03041, м. Київ  
вул. Героїв Оборони, 15 
 
 

  ________________________ підпис 
  М. П. 

 
ПІБ_________________________________ 
Паспорт: серія ________ № _____________ 
Виданий_____________________________ 
«_____» ________________ року, 
який проживає за адресою  
____________________________________ 
ідентифікаційний 
код ____________________ 
Тел. ________________________________ 

_______________________підпис 



                                                                                                                    

 

 
 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

Факультет           
Спеціальність      
Форма навчання           
Семестр    Курс   
ОС «Бакалавр», «Магістр» 
Кафедра           
Дисципліна    
НПП   (      П.І.Б.    ) 
«Затверджую» 
 Завідувач кафедри ( П.І.Б.    )  
« _____  » ____________  20_____ р.  

 

Білет №__ 
1. Розставити у відповідності до типів програмного забезпечення наступні 
програми: 

A. Інструментальні 
B. Системні 
C. Прикладні 

1.WinRar,  
2.Visual Basic,  
3. Linux 
4.C++,  
5.WinZip,  
6.Word,  
7.Excel,  
8. UNIX 
9.Access,  
10.MathCAD,  
11.PowerPoint,  
12.Prompt,  
13. Windows 
14.Delphi,  
15.MathLAB. 

Правильнa відповідь: А-2,4,14;  В-3,8,13;  С-1,5-7,9-12,15. 
 

2. Суб’єктами державного управління є: 

1 посадові особи та органи, наділені повноваженнями 

2 державні органи та посадові особи 

3 державні органи та посадові особи, наділені владними 
повноваженнями 

4 об’єкти державного управління 

Правильна відповідь: 3. 
 

3. Яке слово пропущене в реченні? 

…plants produce seeds the first 
year 

(у бланку відповідей подати одним 
словом) 

Правильна відповідь: Annual 
 
4. Як називається здатність ґрунту забезпечувати рослини всіма земними 
факторами життя: 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

Правильна відповідь: Родючість 
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5. Скільки рівнів потреб має економічна піраміда Маслоу: 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

Правильна відповідь: 5, п’ять 
 
6. Розставити назви серцевих відділів у відповідності до рисунку: 

1. Правий шлуночок 

 

2. Ліве передсердя 

3. Праве передсердя 

4. Синусопередсердний 
вузол 

5. Провідні волокна 

6. Передсердно-
шлуночковий вузол 

7. Лівий шлуночок 

 

Правильна відповідь: 1-C, 2-E, 3-B, 4-A, 5-G, 6-D, 7-F 
 

• 
• 
• 
• 
• 

 
 
29. Яким законам землеробства відповідають наведені пояснення? 

Правильна відповідь: 1-C, 2-A, 3-B 
 
30. Вкажіть основні доместикаційні зміни тварин: 

1 Підвищення плодючості 

2 Сезонний характер розмноження 

3 Зміна величини та форми тіла, масті, 
волосяного покриву, шкіри, скелета та 
внутрішніх органів 

4 Підвищення продуктивності 

Правильна відповідь: 1, 3, 4 

1. Закон автотрофності рослин A. необхідність для життя рослин 
тепла, світла, повітря, води, поживних 
речовин 

2. Закон незамінності і рівнозначності 
факторів життя 

B.  повернення всіх речовин 
використаних на створення врожаю  

3. Закон повернення речовин C.  про теорію фотосинтезу і 
мінерального живлення  

A 

B 

D E 

F 

C 

G 



                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                       
Додаток 3 

Ф-7.5-2.1.6-26 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
Факультет______________________________________________ 

Спеціальність____________________________________________ 
Дисципліна______________________________________________ 

 

Бланк еталонних відповідей на білет №___ 
 

№ 
тестового 
завдання 

Відповіді 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

. . .   

. . .  

30.  

Загальна кількість еталонних елементів, Кзаг –  _____   

 

Підпис НПП, який відповідає за викладання дисципліни ________ (__________ )  
 



                                                                                                                    

 

Додаток 4 
Ф-7.5-2.1.6-25 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
Факультет_______________________________________________ 
Спеціальність____________________________________________ 

  ОС_______________________Курс_________група____________ 
Дисципліна______________________________________________ 

  ПІБ студента____________________________________________ 
 

Бланк відповідей на білет №_____ 
 

№ 
тестового 
завдання 

Відповіді 
Кількість 

правильних 
елементів 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

. . .    

. . .   

30.   

Кількість правильних елементів, Кправ  

Загальна кількість еталонних елементів, Кзаг  

Рейтинг студента за атестацію, 30
Кзаг

Кправ
Rат   

 

 

Підпис студента _________________________  
Підпис НПП, які проводили атестацію___________ (__________________ ) 
                ___________ ( __________________ ) 

 
                                                    Дата атестації "____" _______________ 20___ р. 



                                                                                                                    

 

1.3. Про освітні програми у НУБіП України 
 (наказ на уведення в дію від 03.03.2018 р. № 199) 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Положення «Про освітні програми у Національному 

університеті біоресурсів і природокористування України» (далі 
− Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України 
«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (стаття 44. 
Акредитація освітньої програми) та Закону України «Про вищу 
освіту» (стаття 10. Стандарти вищої освіти, стаття 25. 
Акредитація освітньої програми). 

1.2. Положення ґрунтується на засадах постанови 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти» та наказу Міністерства освіти і 
науки України від 13.06.2012 № 689 «Про затвердження 
Державних вимог до акредитації напряму підготовки, 
спеціальності та вищого навчального закладу», Програми 
розвитку Національного університету біоресурсів і 
природокористування України (далі − Університет) на 2015-
2020 роки «Голосіївська ініціатива − 2020». 

1.3. Освітня програма використовується під час :  
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої 

діяльності за спеціальністю;  
– розроблення навчального плану, програм навчальних 

дисциплін і практик;  
– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;  
− формування програм навчальних дисциплін, практик, 

змісту індивідуальних завдань;  
− атестації майбутніх фахівців. 
1.4. Основні терміни Положення та їх визначення: 
Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-

наукова чи освітньо-творча) – система освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 
визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 
логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, 
необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 
результати навчання (компетентності), якими повинен 
оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою 
здійснюється професійна підготовка. 

Спеціалізація – складова спеціальності, що 
визначається закладом вищої освіти та передбачає профільну 
спеціалізовану освітню програму підготовки здобувачів вищої 
та післядипломної освіти. 



                                                                                                                    

 

Акредитація освітньої програми – оцінювання 
освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої 
освіти за цією програмою на предмет: 

 відповідності стандартам вищої освіти; 

 спроможності виконати вимоги стандарту та досягти 
заявлених у освітній програмі результатів навчання; 

 досягнення заявлених у освітній програмі 
результатів навчання. 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і 
визнання, який отримано, коли уповноважена установа 
встановила, що особа досягла компетентностей (результатів 
навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що 
засвідчується відповідним документом про вищу освіту. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 
цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
навчання на певному рівні вищої освіти. 

Ліцензування – процедура визнання спроможності 
юридичної особи провадити освітню діяльність за певною 
спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до 
стандартів освітньої діяльності. 

Результати навчання – знання, уміння, навички, 
способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які 
можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які 
особа здатна продемонструвати після завершення навчання 
за освітньою програмою або окремими освітніми 
компонентами. 



                                                                                                                    

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 
ТА ЇХ ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
2.1. Спрямованість освітніх програм. В рамках однієї 

спеціальності Університетом можуть реалізуватися декілька 
освітніх програм (далі – ОП) за різними спеціалізаціями. 
Профільна спрямованість, обумовлена істотними 
особливостями предметної сфери програми, переліком 
програмних компетентностей, програмними результатами чи 
переліком освітніх компонентів є підставою для розробки 
окремої ОП.  

Окрему ОП можуть спільно реалізувати декілька 
факультетів, навчально-наукових інститутів (далі − ННІ) 
Університету та/або освітніх організацій, включаючи 
міжнародні.  

До складу окремої ОП входить навчальний план, а також 
графік навчального процесу, з урахуванням особливостей 
форм навчання.  

Навчання за ОП проводиться за денною та/або заочною 
формами. При організації різних форм навчання структура, 
обсяг, зміст і результати ОП за певним рівнем вищої освіти не 
повинні відрізнятися між собою.  

Прийняття або зміна стандарту освітньої діяльності є 
підставою для розроблення нової ОП або перегляду існуючої.  

Кожна ОП має гаранта освітньої програми.  
2.2. Види основних освітніх програм. За видом 

освітньої діяльності ОП поділяють на:  
– програми вищої освіти; 
– програми післядипломної освіти.  
За рівнем вищої освіти ОП поділяються на:  
– програми бакалаврату; 
– програми магістратури. 
 За предметом ОП можуть: 
– відповідати одній спеціальності; 
– бути міждисциплінарними. 
За належністю (місцем реалізації) ОП можуть розділятися 

на: 
– факультетські, які реалізуються в одному підрозділі 

Університету (факультеті чи ННІ);  
– університетські, що реалізуються паралельно в двох 

і більше підрозділах Університету;  
– спільні, що реалізуються Університетом спільно з 

іншими організаціями, у т.ч. зарубіжними. Вони можуть 
реалізовуватися на договірній основі. Особливим видом 
спільних програм є програми подвійних дипломів, що 
передбачають видачу здобувачам вищої освіти, які успішно 
пройшли атестацію, дипломів двох партнерів-учасників 
реалізації спільної ОП.   



                                                                                                                    

 

2.3. Стандарти вищої освіти встановлюють такі 
вимоги до освітньої програми: 

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

– перелік компетентностей випускника; 
– нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; 
– форми атестації здобувачів вищої освіти; 
– вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти; 
– вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 
Портфоліо ОП. Процес розроблення, реалізації, 

моніторингу та перегляду ОП документується в портфоліо 
освітньої програми – зібранні всіх матеріалів, напрацьованих 
проектною групою. Перелік складових портфоліо 
визначається гарантом ОП.  

Портфоліо містить:  
– освітню програму та додатки до неї;   

– навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти; 
– відомості за формами, передбаченими відповідними 

додатками до Ліцензійних умов; 
– інші документи, напрацьовані проектною групою 

(довідки, аналітичні звіти, таблиці, опитувальні листи тощо).  
2.4. Структура ОП. До структури освітньої програми 

входять (додаток 1):  
− профіль освітньої програми;  
− перелік освітніх компонентів; 
– структурно-логічна схема вивчення освітніх 

компонентів; 
– форми атестації здобувачів вищої освіти;  
− матриця відповідності програмних компетентностей 

освітнім компонентам ОП; 
– матриця забезпечення програмних результатів 

навчання відповідним компонентам ОП; 
− навчальний план;  
− робочі програми навчальних дисциплін; 

−  навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін;  
− програми практик;  
− документи і матеріали, що регулюють зміст і реалізацію 

освітнього процесу;  
− оціночні засоби (комплекти тестів, комплексних 

завдань, розміщених на паперових та електронних носіях).  
2.5. Характеристика складових ОП. Профіль ОП 

визначає її характерні риси, місце в освітньому просторі, 
співвідношення з тематикою наукових досліджень. 

Він розробляється для полегшення розуміння ОП 
зацікавленими сторонами: вступниками на навчання, 
здобувачами вищої освіти, роботодавцями, дослідниками, 



                                                                                                                    

 

викладачами, випускниками закладів вищої освіти, 
професіоналами, керівниками закладів вищої освіти, агенціям 
забезпечення якості, органам ліцензування й акредитації 
тощо.  

Дані профілю ОП є частиною інформаційного пакету 
Університету, на основі якого формується додаток до диплома 
європейського зразка. 

Профіль освітньої програми складається з таких 
елементів: 

- титул;  
- преамбула; 
- перелік розробників;  
- дата і номер протоколу засідання вченої ради 

Університету щодо затвердження освітньої програми;  
- інформація про врахування пропозицій зацікавлених 

сторін;  
- загальна характеристика;  
- повна назва Університету та структурного підрозділу; 
- рівень вищої освіти;  
- освітній ступінь, що присуджується;  
- назва галузі знань;  
- назва спеціальності; 
- офіційна назва освітньої програми;  
- орієнтація програми;  
- тип диплома та обсяг програми;  
- опис предметної сфери;  
- основний фокус програми та спеціалізації;  
- форми навчання;  
- освітня кваліфікація, що присвоюється;  
- кваліфікація в дипломі;  
- особливості та відмінності ОП;  
- акредитація;  
- цикл/рівень вищої освіти;  
- передумови;  
- мова викладання;  
- мета освітньої програми;  
- працевлаштування та академічна права (придатність до 

працевлаштування, подальшого навчання);  
- навчальне середовище (викладання, навчання, 

оцінювання);  
- атестація здобувачів вищої освіти (форми атестації 

здобувачів вищої освіти, вимоги до заключної кваліфікаційної 
роботи (за наявності));  

- програмні компетентності (інтегральні, загальні, фахові);  
- програмні результати навчання (у когнітивній, 

афективній, психомоторній сферах);  
 
 



                                                                                                                    

 

- ресурсне забезпечення реалізації програми: 

 характеристика кадрового забезпечення;  

 характеристика матеріально-технічного забезпе-
чення;  

 характеристика навчально-методичного забезпе-
чення; 

  характеристика інформаційного забезпечення; 
- основні компоненти освітньої програми;  
- академічна мобільність;  
- національна кредитна мобільність;  
- міжнародна кредитна мобільність;  
- навчання іноземних здобувачів вищої освіти;  
- вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти;  
- принципи та процедури забезпечення якості освіти;  
- моніторинг та періодичний перегляд освітньої програми;  
- публічність інформації про освітню програму;  
- запобігання та виявлення академічного плагіату;  
- вимоги професійних стандартів (у разі їхньої наявності -  

повна назва професійного стандарту).  
Перелік освітніх компонентів (у тому числі перелік 

навчальних дисциплін) відображає розподіл ОП на окремі 
освітні компоненти та логічну послідовність їх вивчення, які 
можуть складатися з одного або кількох модулів, інших типів 
складових навчального курсу, навчальної та виробничої 
практики, дослідницьких проектів, лабораторних робіт та 
інших відповідних навчальних заходів. 

Перелік включає назви навчальних дисциплін (за 
вибором Університету, факультету чи ННІ та здобувача вищої 
освіти), практик, курсових і кваліфікаційних робіт та їх обсяг у 
кредитах ЄКТС з розподілом за навчальними семестрами.  

2.6. Матриці відповідності. Матриця відповідності 
програмних компетентностей компонентам ОП є 
відображення структурно-логічних зв'язків між змістом ОП 
(переліком навчальних дисциплін) і запланованими 
програмними компетентностями.  

Матриця забезпечення програмних результатів навчання 
відповідним компонентами ОП є відображенням структурно-
логічних зв'язків між змістом ОП і запланованими 
програмними результатами.  

2.7. Графік освітнього процесу та навчальний план.  
Університет на підставі освітньо-професійної (освітньо-
наукової) програми за кожною спеціальністю розробляє графік 
освітнього процесу (додаток 2) та навчальний план (додаток 
3), який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у 
кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми 
проведення навчальних занять та їх обсяг, форми поточного і 
підсумкового контролю.  



                                                                                                                    

 

Для конкретизації планування освітнього процесу на 
кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, 
що затверджується ректором Університету. 

2.7.1. Графік освітнього процесу. Графік освітнього 
процесу за денною формою навчання розробляється із 
врахуванням того, що навчальний рік в Університеті 
розпочинається 1 вересня і включає осінній та весняний 
семестри, зимову та літню екзаменаційні сесії, практичне 
навчання, канікулярну відпустку. 

Графік освітнього процесу на навчальний рік для 
студентів денної форми навчання за освітніми програмами 
підготовки бакалаврів і магістрів встановлюється  
протяжністю: 

– осіннього та весняного семестрів − 15 тижнів (окрім 
випускового курсу); 

– зимової й літньої екзаменаційних сесій − 3 тижні (6-7 
екзаменів, на підготовку до кожного екзамену передбачається 
не менше ніж 3 дні); 

– практичного навчання (навчальні та виробничі 
практики) − 1-15 тижнів (тривалість семестрів і дата початку 
теоретичних (аудиторних) занять можуть бути змінені у 
випадку проведення навчальних і виробничих практик з 
відривом від занять); 

– канікулярної відпустки (окрім випускового курсу) – не 
менше ніж 8 тижнів. 

Тривалість екзаменаційних сесій за заочною формою 
навчання: 

– до 30 календарних днів на рік – для студентів 
бакалаврату 1-2 курсів;  

– до 40 календарних днів на рік – для студентів 
бакалаврату 3-5 курсів (2-3 курсів для скороченого терміну 
навчання) та студентів магістратури 1-2 року навчання. 

У графіку освітнього процесу час на виконання курсових 
робіт (проектів) не планується. Кількість курсових робіт 
(проектів) − 1 на семестр (рекомендовано – 1 на навчальний 
рік).  

Студентам 1-го курсу навчання курсові роботи (проекти) 
не плануються,  у випусковому семестрі вони можуть 
плануватися лише за умови відсутності в навчальному плані 
випускної кваліфікаційної роботи бакалавра (магістерської 
роботи). 

Курсова робота (проект), що має міждисциплінарний 
характер, може виділятися окремою позицією в навчальному 
плані (орієнтований обсяг − 4 кредити ЄКТС) та враховуватися 
в число 12-14 дисциплін на навчальний рік.  

Вивчення всіх навчальних дисциплін завершується 
складанням екзамену. Сумарна кількість екзаменів (без 
урахування оцінювання звітів за проходження практик та 



                                                                                                                    

 

захисту курсових робіт (проектів)) за семестр не може 
перевищувати 6-7. 

Для проведення підсумкової атестації випускників ОС 
«Бакалавр» і «Магістр» у формі державного екзамену 
(комплексного державного екзамену) у графіку освітнього 
процесу призначається 1 тиждень. 

Для підготовки і захисту випускної кваліфікаційної роботи 
бакалавра (дипломної роботи (проекту)) чи магістерської 
роботи, у графіку освітнього процесу має бути призначений 
для цього час: 4 тижні − для ОС «Бакалавр», 4-8 тижнів – для 
ОС «Магістр».  

2.7.2. Навчальний план. На підставі освітньо-
професійної (освітньо-наукової) програми за кожною 
спеціальністю і спеціалізацію в Університеті розробляється 
навчальний план, який містить відомості про галузь знань, 
спеціальність і спеціалізацію (за наявністю), освітній або 
освітньо-науковий рівень, кваліфікацію,  нормативний термін 
навчання, графік освітнього процесу, розділи теоретичної, 
практичної підготовки, блок обов’язкових навчальних 
дисциплін (навчальні курси, практики із  вказаними кредитами 
ЄКТС і навчальними годинами), дані про кількість і  форми 
семестрового контролю, атестації в екзаменаційній комісії, 
загальний бюджет навчального часу за весь нормативний 
термін навчання та його поділ на аудиторний навчальний час 
та час, відведений на самостійну роботу, а також поділ 
бюджету аудиторного навчального часу за окремими 
формами занять з кожної навчальної дисципліни та за весь 
термін навчання загалом. 

Навчальний план розробляється на весь нормативний 
термін навчання робочими групами, до складу яких входять 
декан факультету або його заступник (директор ННІ або його 
заступник), завідувачі та провідні фахівці випускових кафедр. 
Розроблений навчальний план розглядається на засіданні 
випускової кафедри, вченій раді факультету (ННІ), навчально-
методичній раді та затверджується ректором Університету. 

Для конкретизації планування навчального процесу на 
кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, 
який схвалюється вченою радою Університету та 
затверджується ректором Університету. 

Навчальний план за заочною формою навчання містить 
перелік дисциплін, аналогічний навчальному плану за денною 
формою навчання, але має меншу тривалість аудиторних 
занять за рахунок збільшення кількості самостійної роботи. 
Перелік дисциплін (за винятком дисципліни «Фізичне 
виховання» та практичного навчання), їх обсяг у кредитах 
ЄКТС, вид навчальних занять і форми підсумкового контролю 
повинні співпадати з планом денної форми. 



                                                                                                                    

 

Відсоток скорочення обсягу аудиторних занять (порівняно 
з навчальним планом денної форми навчання) повинен бути 
пропорційним для всіх дисциплін навчального плану.  

Аудиторне тижневе навантаження за денною формою 
навчання становить при підготовці: 

- бакалаврів: 
 1 курс − 30 год.; 
 2 курс – 28 год.; 
 3 курс – 26 год.; 
 4 курс – 24 год.; 
- магістрів – 18-24 год. 
Розподіл дисциплін у навчальних планах. У навчальних 

планах підготовки фахівців обсяги навчальних дисциплін 
розподіляються так: обов’язкові, вибіркові. 

Обов’язкові дисципліни − 60 % загального обсягу 
навчального навантаження студента (їх перелік, обсяги та 
форми атестації визначаються стандартами вищої освіти, 
вимогами МОН України у межах відповідної спеціальності та 
включаються у навчальний план підготовки фахівців у 
повному обсязі). 

Вибіркові дисципліни – за вибором Університету та за 
вибором студентів. 

Дисципліни за вибором Університету − 15 % загального 
обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, форми 
вивчення та атестації визначає вчена рада, вони 
закріплюються наказом ректора Університету в розрізі 
спеціальностей).  

Такі дисципліни вивчаються студентами за освітніми 
програмами підготовки: 

- бакалаврів − упродовж 1-2 курсів; 
- магістрів − переважно впродовж 1 року навчання. 
Дисципліни за вибором студентів − 25 % загального 

обсягу навчального навантаження студентів (їх перелік, 
форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації 
визначаються робочими групами, сформованими за наказом 
ректора Університету, рекомендуються вченими радами 
факультетів (ННІ), ухвалюються навчально-методичною 
радою Університету та затверджуються вченою радою 
Університету. Вони включаються до робочого навчального 
плану підготовки фахівців залежно від вибору студентів).  

Такі дисципліни вивчаються студентами за освітніми 
програмами підготовки: 

- бакалаврів − упродовж 3-4 курсів; 
- магістрів − впродовж 1-2 року навчання. 
Обсяги навчальних дисциплін мають бути кратними 

цілому числу кредитів ЄКТС, мінімальний обсяг навчальної 
дисципліни − 4 кредити ЄКТС, кількість дисциплін на 
навчальний рік – не більше 12-14. 



                                                                                                                    

 

Перелік обов’язкових дисциплін навчального плану 
підготовки фахівців та вибіркові дисципліни за вибором 
Університету є однаковими для всіх студентів, що навчаються 
за одним навчальним планом, незалежно від обраної 
студентом спеціалізації. 

2.7.3. Формування переліку вибіркових дисциплін. 
Наказом ректора Університету до 30 вересня кожного 
навчального року декани факультетів (директори ННІ) 
призначаються головами робочих груп з розробки переліку 
вибіркових дисциплін за вибором студентів для формування 
робочих навчальних планів підготовки фахівців усіх рівнів 
вищої освіти. 

Робочі групи аналізують вхідну інформацію та 
забезпечення кафедр щодо можливості організації освітнього 
процесу високої якості.  

Вхідною інформацією для формування переліку 
вибіркових дисциплін є: 

– аналіз стратегічних планів розвитку агропромислової та 
природоохоронної галузей економіки України та визначення 
майбутніх потреб галузі; 

– інформація від підприємств, організацій та установ-
роботодавців щодо їх поточних та перспективних потреб; 

– відгуки випускників факультету (ННІ) щодо відповідності 
навчального плану спеціальності потребам виробничої сфери. 

Основними критеріями забезпечення кафедри, що 
спроможна забезпечити високу якість викладання вибіркової 
дисципліни, є: 

– кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання 
НПП, досвід викладання дисципліни, особистий рейтинг); 

– навчально-методичне забезпечення (навчально-
методичний комплекс, підручники, навчальні посібники, 
методичні рекомендації); 

– матеріально-технічна база (лабораторне забезпечення, 
бази практичного навчання); 

– інформаційне забезпечення; 
– відгуки студентів про якість викладання дисциплін на 

кафедрах; 
– результати ректорського, директорського, деканського 

контролю знань студентів. 
На підставі аналізу зазначеної вище інформації робочі 

групи до 30 жовтня поточного року формують перелік 
вибіркових дисциплін (спеціалізації) та подають їх для 
розгляду на засіданні: 

– вченої ради факультету (ННІ); 
– навчально-методичної ради Університету (разом з 

витягом з протоколу засідання вченої рад факультету (ННІ)) 
та після схвалення − на затвердження вченою радою 
Університету. 



                                                                                                                    

 

Для формування контингенту студентів на наступний 
навчальний рік декани факультетів (директори ННІ): 

– ознайомлюють до 10 листопада поточного року у 1-му 
семестрі студентів 2-го курсу бакалаврату та 1-го року 
навчання магістратури із затвердженими вченою радою 
Університету переліками вибіркових дисциплін 
(спеціалізаціями) за вибором студентів; 

– організовують процедуру вибору студентами дисциплін 
спеціалізацій із зазначених переліків (реєстрацію в списках) 
до 20 листопада поточного року; 

– студентам, які вибрали дисципліни спеціалізації, 
навколо яких не згрупувалась необхідна кількість осіб, 
надається можливість здійснити повторний вибір дисциплін 
інших спеціалізацій, для вивчення яких сформувалися 
повноцінні групи (за освітніми програмами підготовки 
бакалаврів  – 25-30 осіб, магістрів – не менше 15 осіб); 

– за результатами проведених заходів до 1 грудня 
поточного року формують групи студентів для вивчення 
дисциплін спеціалізацій на наступний навчальний рік;  

– забезпечують обов’язкове вивчення фахової іноземної 
мови для студентів, які навчаються в групах з викладанням 
окремих дисциплін іноземними мовами; 

– проводять корегування робочих навчальних планів 
підготовки фахівців відповідних років вступу та передають їх 
електронні варіанти до навчального відділу для формування 
навчального навантаження кафедр. 

2.7.4. Навчально-методичне забезпечення. 
Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 
складається з навчально-методичних комплексів дисциплін, у 
т.ч. робочих програм навчальних дисциплін, програм 
навчальних практик, електронних навчальних курсів, 
підручників та навчальних посібників, у т.ч.:   

- методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт 
(проектів), проходження виробничих та навчальних практик; 

 - методичні рекомендації до підготовки випускної 
(бакалаврської, магістерської) роботи; 

 - характеристика умов бібліотечно-інформаційного 
обслуговування здобувачів вищої освіти в Університеті; 

- правила оформлення й критерії оцінювання різних видів 
навчальних і контрольних робіт; 

– види та форми  атестації здобувачів вищої освіти, що 
дозволяють встановити відповідність засвоєних ними рівня та 
обсягу знань, умінь, інших компетентностей – вимогам 
стандартів вищої освіти.  

Навчально-методичне забезпечення розробляється для 
всіх дисциплін, передбачених навчальним планом, 
затверджується, оновлюється і оприлюднюється згідно з 
чинними нормативним актам Університету в цій сфері. 



                                                                                                                    

 

2.7.5. Документи, що регулюють зміст і реалізацію 
освітнього процесу. До документів, що регулюють зміст і 
реалізацію освітнього процесу відносяться: «Положення про 
організацію освітнього процесу в Університеті», «Положення 
про забезпечення якості освітнього процесу», «Положення 
про академічну доброчесність», «Положення про проведення 
екзаменів» та інші навчально-методичні документи 
Університету, що регулюють зміст і реалізацію освітнього 
процесу.  

2.7.6. Інші документи портфоліо. Інформаційне 
забезпечення ОП. Цей розділ містить опис умов й 
особливостей застосовування освітніх технологій і вимоги до 
здобувачів вищої освіти та НПП в рамках окремих видів 
навчальної діяльності, наприклад:  

- характеристика умов інформаційно-комп'ютерної 
підтримки діяльності основних учасників і організаторів 
освітнього процесу;  

- комплекс інформаційних ресурсів з організації 
освітнього процесу і викладацької діяльності для НПП та 
здобувачів вищої освіти (наприклад, інформація щодо 
навчальних дисциплін в електронному середовищі 
забезпечення освітнього процесу на сайті Університету, 
сторінки програми в соціальних мережах та інших 
інформаційних ресурсах); 

 - інші документи загально університетського/ 
факультетського (інститутського) рівня.  

2.7.7. Кадрове забезпечення ОП. Цей розділ містить 
відомості про НПП програми й науковців, які беруть участь в 
реалізації ОП. Відомості можуть надаватися у вигляді 
аналітичних матеріалів (сукупно за всіма НПП програми, із 
зазначенням відомостей про їх профільну освіту, вчені ступені 
й звання, наукову роботу, статус по відношенню до 
Університету (штатний працівник/сумісник) тощо). Також 
зазначаються відомості про провідних вітчизняних і 
зарубіжних вчених, фахівців-практиків зі сфери виробництва й 
науки, які залучаються до реалізації конкретної ОП.  

2.7.8. Матеріально-технічні та фінансові умови 
реалізації ОП. У цьому розділі наводяться відомості про 
матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації 
ОП, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і 
кабінетів, складного обладнання, можливості та особливості 
проживання в гуртожитку.  

2.7.9. Зв'язки з ринком праці та ключовими 
роботодавцями та професійними асоціаціями. У цьому 
розділі наводяться відомості про ключових для ОП 
потенційних роботодавців, їх участі в проектуванні й реалізації 
ОП, відомості про професійні сертифікати, затребувані на 
ринку праці в даній професійній області, та умови їх 



                                                                                                                    

 

отримання, а також інформація про дисципліни в рамках ОП, 
які ведуть до отримання освітніх результатів, що можуть бути 
зараховані при отриманні професійних сертифікатів.  
Можливе розміщення історій вдалої кар'єри і/або аналітичних 
матеріалів про професійні траєкторії випускників ОП.  

2.7.10. Гарантії якості ОП. У цьому розділі наводиться 
інформація про оцінку якості освітніх послуг ОП: наявність 
державної та/або громадської      (у т.ч. міжнародної) та/або 
професійно громадської акредитації ОП, наявні сертифікати і 
експертні висновки за підсумками експертизи якості ОП (у т.ч. 
міжнародної). 

Далі наводяться актуальні звіти про моніторинг та само 
обстеження ОП.  

 
3. ОБСЯГИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА ТРИВАЛІСТЬ 

НАВЧАННЯ 
 

3.1. Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає 
успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-
професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що 
є підставою для присудження відповідного ступеня вищої 
освіти, а саме: 

– бакалавр; 
– магістр. 
3.2. Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на 

першому рівні вищої освіти та присуджується вищим 
навчальним закладом у результаті успішного виконання 
здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, 
обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.  

3.3. Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на 
другому рівні вищої освіти та присуджується вищим 
навчальним закладом у результаті успішного виконання 
здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.  

3.4. Обсяг  освітньої програми підготовки складає: 
– бакалавра на основі повної загальної середньої освіти 

– 240 кредитів ЄКТС; 
– бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста – 180 

кредитів ЄКТС; 
– магістра за освітньо-професійною програмою 

підготовки – 90 кредитів ЄКТС; 
– магістра за освітньо-науковою програмою підготовки – 

120 кредитів ЄКТС (дослідницька компонента – не менше        
30 %); 

– магістра ветеринарного спрямування на основі повної 
загальної середньої освіти – 360 кредитів ЄКТС; 

– магістра ветеринарного спрямування на основі ОКР 
молодшого спеціаліста – 300 кредитів ЄКТС. 



                                                                                                                    

 

3.5. Тривалість навчання за освітніми програмами 
підготовки складає: 

– бакалаврів: 
 за денною формою навчання − 3 роки 10 місяців, за 

скороченою програмою – 2 роки 10 місяців; 
 за заочною формою навчання − може перевищувати 

термін навчання за денною формою не більш як на 25 %;  
– магістрів: 
 за денною формою навчання за освітньо-професійною 

програмою –  1 рік 6 місяців, за освітньо-науковою програмою 
– 2 роки; 

 за заочною формою навчання − може перевищувати 
термін навчання за денною формою не більш як на 25 %.  

3.6. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, 
навантаження одного навчального року за денною формою 
навчання – 60 кредитів ЄКТС.  

 
4. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

4.1. Розроблення освітньої програми. Нова ОП 
розробляється на основі стандартів освітньої діяльності та 
стандартів вищої освіти з урахуванням вимог професійних 
стандартів у відповідній професійній області        (за наявності 
останніх).  

Розроблення нової ОП містить такі етапи:  
- формування проектної групи та призначення гаранта 

освітньої програми (І етап);  
- аналіз актуальності ОП та оцінювання достатності 

наявних ресурсів (ІІ етап);  
- визначення профілю ОП (ІІІ етап);  
- визначення освітнього змісту ОП та розроблення 

навчального плану (ІV етап);  
- розроблення системи оцінювання якості ОП з метою її 

удосконалення (V етап).  
4.2. І етап. Формування проектної групи та 

призначення гаранта освітньої програми. Нова ОП 
розробляється за ініціативою керівництва Університету, 
факультету чи ННІ та/або ініціативної групи з числа НПП.  

Розробці нової ОП передує порівняльний аналіз її 
ініціаторів аналогічних спрямувань, що діють в провідних 
зарубіжних і вітчизняних ЗВО − їх тривалості, переліку 
навчальних дисциплін, рівня викладання та ін.  

Розроблення, моніторинг та перегляд кожної ОП 
здійснюється проектними групами.  

Проектні групи формуються окремо за кожною ОП на 
період її розроблення, моніторингу, перегляду, проведення 
процедур зовнішнього оцінювання (ліцензування, 



                                                                                                                    

 

акредитація), само оцінювання або інших необхідних 
процедур.  

Склад проектної групи ОП затверджується наказом 
ректора Університету за поданням декана відповідного 
факультету (директора ННІ) на підставі пропозицій випускової 
кафедри. 

При цьому має бути дотримана ліцензійна умова щодо 
наявності у складі проектної групи:  

– для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти − 
трьох осіб, що мають науковий ступінь та/або вчене звання;  

– для другого (магістерського) рівня вищої освіти − трьох 
осіб, що мають науковий ступінь та вчене звання, із них − 
один доктор наук або професор.  

Одна й та ж сама особа може бути членом декількох 
проектних груп. З метою узгодження підходів щодо 
розроблення ОП рекомендується до складу проектних груп 
факультету чи ННІ включати завідувачів випускових кафедр.  

З метою забезпечення участі в розробці, моніторингу та 
перегляду ОП зацікавлених сторін рекомендується включати 
до складу проектної групи їх представників (роботодавців, 
органів студентського самоврядування, професіоналів тощо) 
або залучати до діяльності проектної групи в інших формах.  

Очолює проектну групу її керівник – гарант освітньої 
програми, НПП, який має науковий ступінь та/або вчене 
звання за відповідною або спорідненою до ОП спеціальністю 
зі стажем науково-педагогічної роботи не менше 10 років. 

Гарант освітньої програми може бути керівником 
лише однієї ОП. Дострокове припинення роботи й 
призначення нового гаранта ОП і членів проектної групи 
здійснюється на підставі наказу ректора Університету.  

При розробці спільної ОП створюється проектна група, до 
складу якої входять представники всіх учасників-партнерів, які 
беруть участь в реалізації нової  спільної ОП. 

У цьому випадку проектна група повинна забезпечити 
облік вимог усіх сторін, які будуть забезпечувати її реалізацію, 
у тій мірі, в якій кожна зі сторін забезпечує внесок у ОП. 

Так, при розроблені програми подвійних дипломів слід 
враховувати не тільки змістовну відповідність навчальних 
планів, але й вимоги щодо обсягу окремих компонентів ОП, 
поточного контролю, підсумкової атестації й планованих 
навчальних результатів, які передбачає кожен з учасників-
партнерів, що видає документи про освіту та кваліфікацію.  

Проектні групи виконують такі завдання: 
- обирають вид ОП;  
- встановлюють актуальність ОП;  
- формують профіль програми;  
- визначають форми навчання та організації освітнього 

процесу;   



                                                                                                                    

 

- визначають освітні компоненти; 
- розробляють навчальний план та інші нормативні 

документи, що організаційно супроводжують процес 
підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною ОП з 
врахуванням рекомендацій навчального, навчально-
методичного відділів та вимог навчально-методичної ради 
Університету;  

- дають завдання випусковим та іншим кафедрам 
Університету на розроблення навчально-методичного 
забезпечення ОП;  

- здійснюють аналіз відповідності ОП Ліцензійним 
умовам;  

- узагальнюють пропозиції та формують рекомендації з 
вдосконалення існуючої ОП;   

- беруть участь у моніторингу ОП  (узагальнюють 
пропозиції та рекомендації, здійснюють само обстеження та 
само оцінювання) та періодичному перегляду ОП;  

- спільно з навчальним, навчально-методичним відділами 
Університету та приймальною комісією забезпечують 
внесення відомості щодо ОП та навчальних планів до ЄДЕБО;  

- здійснюють контроль за реалізацією ОП науково-
педагогічними працівниками та кафедрами Університету.  

За запитом проектної групи відповідні служби 
Університету зобов’язані надати у визначений гарантом ОП 
строк відомості, необхідні для розроблення ОП.  

Координацію діяльності усіх проектних груп Університету 
здійснює проректор з навчальної і виховної роботи.  

4.3. ІІ етап. Аналіз актуальності ОП та оцінювання 
достатності наявних ресурсів. Аналіз актуальності ОП 
полягає у встановлені суспільної потреби в ОП, її потенціалі 
шляхом консультацій із зацікавленими сторонами 
(здобувачами вищої освіти, випускниками Університету, 
роботодавцями, науковою спільнотою, професіоналами 
тощо), з’ясуванні виконання основних умов її запровадження.  

Проектна група проводить аналіз ринку освітніх послуг і 
можливості позиціонування на ньому ОП, аналіз ринку праці, 
на який орієнтована нова ОП, можливостей майбутнього 
працевлаштування для потенційних випускників.  

Для забезпечення постійного зв’язку з зацікавленими 
сторонами Університетом можуть як дорадчий орган 
формуватися академічні (експертні) ради за відповідними 
спеціальностями, до яких можуть входити представники 
зацікавлених сторін.  

Проектна група, виходячи з прогнозованої структури ОП, 
з врахуванням Ліцензійних умов, за результатами 
консультацій з профільними службами Університету здійснює 
попередню загальну оцінку достатності наявних ресурсів 



                                                                                                                    

 

(кадрових, фінансових, організаційних тощо) для її реалізації 
та потреби залучення зовнішніх ресурсів.  

4.4. ІІІ етап. Визначення профілю ОП. Профіль 
програми складається проектною групою як короткий 
документ, створений для представлення в усталеній формі 
загальної інформації про ОП.  

Визначення профілю полягає у визначенні мети ОП (до 
двох речень), загальних та фахових програмних 
компетентностей, які повинні бути досягнуті в результаті 
навчання, кінцевих (програмних) результатів навчання з 
урахуванням положень Національної рамки кваліфікацій, 
вимог стандартів вищої освіти та встановлення необхідного 
обсягу ОП у кредитах ЄКТС.  

При формулюванні програмних компетентностей та 
результатів навчання слід забезпечити активну роль 
представників ринку праці в процесі формування 
компетентнісного опису моделі майбутнього фахівця.  

Програмні компетентності (описані за видами: 
інтегральні, загальні, спеціальні) – загалом  від 10 до 15 
найважливіших компетентностей, визначають специфіку ОП. 
Компетентності випускника відображають погляд роботодавця 
(замовника) на освітню та професійну підготовку потенційного 
працівника.   

Основою для формулювання програмних 
компетентностей ОП є перелік компетентностей стандарту 
вищої освіти за відповідною спеціальністю. Цей перелік може 
бути доповнений декількома (не більше 2-3) 
компетентностями, що визначаються специфікою потреб 
регіонального або секторального ринку праці (цільовий запит 
роботодавців).  

Інтегральні та загальні компетентності визначені 
Національною рамкою кваліфікацій і описані за 
кваліфікаційними рівнями (6 – бакалаврський, 7 – 
магістерський).  

Загальні компетентності з переліку проекту Tuning 
наведено у додатку 4.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності, як 
правило, поділяють на три види (в предметній області): 

– знання й розуміння,  
– когнітивні уміння та навички,  
– практичні навички.  

Бажано наводити коментар до кожної компетентності. 
Набір фахових компетентностей має відповідати визначеному 
рівню ОП.  

Програмні результати навчання – узгоджений набір 15-25 
тверджень, які зазначають, що здобувач вищої освіти має 
знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного 
завершення навчання за ОП.  



                                                                                                                    

 

При формулюванні програмних результатів навчання 
рекомендується враховувати міжнародні зразки 
(формулювання), наприклад, розроблені в проекті Тюнінг.  

Набір програмних результатів навчання є однаковим для 
всіх здобувачів вищої освіти за ОП певного рівня. Перелік 
програмних результатів навчання має корелюватися з 
визначеним переліком загальних і спеціальних (фахових, 
предметних) компетентностей.  

Для окремих ОП, особливо у випадку регульованих 
професій, поділ компетентностей на види не застосовується. 
Тоді це слід відзначити в описі ОП.  

Результати навчання мають відповідати таким критеріям: 
 - корисність – мають сприйматися як такі, що 

відповідають рівню вищої освіти та вимогам/очікуванням 
громадянського суспільства та держави, релевантність 
відповідним програмним компетентностям;  

- конкретність – забезпечувати достатній рівень 
деталізації, бути чіткими і однозначними, написаними 
зрозумілою мовою, дозволяючи чітко окреслити зміст вимог 
до здобувача вищої освіти;  

- стандартизованість – визначати стандартні вимоги, 
яким повинен відповідати здобувач вищої освіти;  

- відповідність – відповідати кваліфікаційним вимогам, 
бути взаємо зв’язаними із освітніми рівнями та 
кваліфікаційними рівнями Національної рамки кваліфікацій 
(далі − НРК);  

- об’єктивність – сформульованими нейтрально, 
уникаючи зайвої амбітності та суб’єктивності;  

- досяжність – реалістичними, з погляду часу та ресурсів, 
необхідних для їх досягнення;  

- діагностичність – повинні мати об’єктивні ознаки їх 
досягнення чи недосягнення та визначати вимоги до 
присудження кредитів ЄКТС;  

- вимірюваність – має існувати спосіб та шкала для 
вимірювання ступеня досягнення результату прямими або 
непрямими методами.  

Порядок формулювання результатів навчання (додаток 
5):  

- визначити, якій сфері (спеціальній чи загальній, 
предметній області, особливі навички тощо) та 
кваліфікаційному рівню НРК має відповідати результат 
навчання;  

- зазначити тип результату навчання (знання, навички, 
здатності, інші компетентності);  

- визначити активне дієслово відповідного рівня;  
- зазначити предмет вивчення або предмет дії (іменник, 

що слідує за дієсловом);  



                                                                                                                    

 

- за необхідності навести умови/обмеження, за яких слід 
демонструвати результат навчання;  

- перевірити результат навчання відповідності вище 
зазначеним критеріям та визначити засіб оцінювання його 
досягнення.  

При розробленні програмних результатів навчання варто 
врахувати, що:  

- результати навчання характеризують те, що здобувач 
вищої освіти повинен продемонструвати після успішного 
завершення освітньої програми (демонстрація знань, умінь, 
здатності виконувати тощо);  

- повний набір програмних результатів навчання виражає 
характерні особливості ОП; якщо серед них є результати, 
характерні також і для інших ОП, їх доцільно виділити окремо.  

Формулюванню програмних результатів супроводжує 
вироблення чітких критеріїв оцінювання сформульованого 
результату.  

 Кореляція результатів навчання програмним 
компетентностям перевіряється за допомогою матриці 
відповідності програмних компетентностей програмним 
результатам навчання за ОП.  

4.5. IV етап. Визначення змісту ОП та розроблення 
навчального плану. Визначення змісту освітньої програми 
охоплює такі етапи:  

1) складання переліку освітніх компонентів ОП:  
- вирішення питання щодо використання модульної 

системи в освітньої програми;  
- визначення компетентностей та формулювання 

результатів навчання для кожного модуля; визначення 
підходів до викладання, навчання та оцінювання; перевірка 
охоплення  ключових загальних та предметно-спеціалізованих 
компетентностей.  

2) обрання освітніх технологій і розроблення навчального 
плану;  

3) розроблення програм навчальних дисциплін.  
На підставі програмних компетентностей та програмних 

результатів навчання проектна група:  
- визначає загальний бюджет часу – обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідних для досягнення зазначених результатів, який 
необхідно розподілити; 

- здійснює структурування результатів навчання (модулів 
або навчальних дисциплін, інших складових навчального 
курсу, практик, дослідницьких проектів, лабораторних робіт та 
інших відповідних навчальних заходів) та розподіляє кредити 
ЄКТС, необхідні для досягнення зазначених результатів.    

При призначенні кредитів ЄКТС освітнім компонентам ОП 
слід віддавати перевагу стандартизованому підходу, коли 
обсяг кожного компонента є стандартним або кратним 



                                                                                                                    

 

(модуль) на відміну від індивідуального підходу, коли обсяг 
кредитів ЄКТС для освітнього компоненту є довільним і 
залежить від переліку та складності результатів навчання, 
опису прогнозованої навчальної діяльності, оцінки 
навантаження, обговорення викладацьким складом.  

Визначення кількості кредитів ЄКТС для освітнього 
компонента здійснюється шляхом оцінки навантаження, 
необхідного для досягнення результатів навчання.  

Мінімальна кількість кредитів ЄКТС для освітнього 
компоненту складає 4 кредити ЄКТС. Кількість освітніх 
компонентів на навчальний рік − не більше 12-14. Проектним 
групам слід запобігати надмірній фрагментації освітніх 
компонентів.  

Слід стандартизовувати освітні компоненти з метою 
гнучкості, мобільності, формування міждисциплінарних 
траєкторій навчання.  

Визначення компетентностей та формулювання 
результатів навчання для кожного модуля (освітнього 
компоненту). Виходячи з програмних компетентностей та 
програмних результатів навчання, проектна група має 
сформулювати результати навчання, які повинні бути 
досягнуті в межах кожного модуля (освітнього компонента).  

Визначення підходів до викладання, навчання та 
оцінювання. Проектна група має погодити спосіб найкращого 
розвитку та оцінювання компетентностей і досягнення 
бажаних результатів навчання, а також передбачити 
різноманітні підходи до навчання, викладання та оцінювання. 

Перевірка охоплення ключових загальних та предметно-
спеціалізованих компетентностей. Проектна група має 
перевірити розвиток ключових загальних і спеціальних 
компетентностей, а також перевірити, чи всі програмні ключові 
загальні та спеціальні компетентності охоплюються 
модулями/одиницями освітньої програми.  

Проектні групи мають провести тест щодо узгодження 
результатів навчання та програмних компетентностей:  

- узгодження програмних результатів навчання з 
Національною рамкою кваліфікацій;  

- узгодження програмних результатів навчання зі 
стандартами вищої освіти;  

- узгодження результатів вивчення модуля (навчальної 
дисципліни) з програмними результатами навчання (Матриця 
відповідності програмних результатів навчання освітнім 
компонентам освітньої програми);  

- узгодження модульних (дисциплінарних) результатів 
навчання з програмними компетентностями (Матриця 
відповідності програмних компетентностей освітнім 
компонентам освітньої програми);  



                                                                                                                    

 

- узгодження методів викладання з відповідними 
результатами навчання для досягнення бажаних результатів 
навчання;  

- узгодження методів оцінювання відповідно з 
модульними (дисциплінарними) та програмними результатами 
навчання.  

Обрання освітніх технологій та розроблення навчального 
плану. Внесення проектною групою узгоджених результатів 
навчання до освітньої програми та відповідних навчальних 
дисциплін – до навчальних планів підготовки фахівців є 
обов’язковим. Відповідно до профілю освітньої програми та 
переліку її освітніх компонентів проектна група розробляє 
навчальний план ОП (згідно вимог п. 2.7.2. цього Положення).   

При цьому слід враховувати, що обсяг аудиторної роботи 
здобувачів вищої освіти встановлюється в межах від 1/3 до 
2/3 обсягу 1 кредиту ЄКТС (від 10 до 15 годин), решта обсягу 
призначається для їх самостійної роботи. Органи 
студентського самоврядування можуть подавати пропозиції та 
зауваження щодо змісту навчальних планів.  

При проектуванні кадрового забезпечення ОП проектна 
група має узгодити свої пропозиції щодо складу НПП для 
викладання дисциплін, внесених у проект навчального плану, 
з кафедрами, на яких працюють такі НПП.  

Розроблення програм навчальних дисциплін. Програми 
навчальних дисциплін за завданнями проектних груп 
розробляються на кафедрах факультетів (ННІ) згідно з 
вимогами розроблених освітніх програм.  

Органи студентського самоврядування можуть надавати 
пропозиції та зауваження щодо змісту програм навчальних 
дисциплін.  

Програма навчальної дисципліни розробляється  на 
термін дії навчального плану, за необхідності до неї можуть 
вноситись зміни. З метою забезпечення цілісності освітнього 
матеріалу, забезпечення професійної спрямованості змісту 
навчання, попередження дублювання, врахування 
міждисциплінарних зв’язків програми навчальних дисциплін 
розглядаються навчально-методичною радою Університету. 

На підставі робочої програми навчальної дисципліни на 
поточний навчальний рік на кафедрах розробляються 
навчально-методичного забезпечення.  

4.6. V етап. Розроблення системи оцінювання 
якості освітньої програми з метою її удосконалення  

За якість освітньої програми відповідальність несуть 
проектна група, а також НПП, які її реалізують. З метою 
контролю за якістю освітніх програм та їх вдосконалення 
проводяться різні процедури оцінювання та визнання якості 
ОП: зовнішні, внутрішні й непрямі.  



                                                                                                                    

 

Основними процедурами зовнішнього оцінювання та 
визнання якості ОП є:  

- акредитація освітніх програм (ОП може не мати 
акредитації. За неакредитованою освітньою програмою 
Університет має право на виготовлення і видачу власних 
документів про вищу освіту у порядку та за зразком, що 
визначені вченою радою Університету (п.6 ст.7 ЗУ «Про вищу 
освіту»);  

- сертифікація освітніх програм – процедура 
встановлення відповідності якісних характеристик освітніх 
програм певним стандартам якості організації, що сертифікує 
ОП;  

- міжнародна експертиза освітніх програм – процедура 
оцінювання якості ОП визнаними і авторитетними 
міжнародними експертами в тій науково-освітній галузі, в якій 
реалізується така ОП.  

Для всіх ОП рекомендується регулярно проводити оцінку 
підготовки фахівців і затребуваних компетентностей 
(результатів навчання) з точки зору роботодавців, а також 
затребуваних результатів навчання з точки зору випускників. 
Процедурою такої оцінки є опитування роботодавців та 
випускників (анкетування, інтерв'ювання, соціологічне 
дослідження тощо).  

Основними процедурами внутрішньої оцінки якості ОП є 
само обстеження освітньої програми, яке може проводитися 
як в рамках процедур зовнішнього оцінювання якості 
(акредитації будь-якого виду, міжнародної експертизи), так і з 
ініціативи гаранта ОП з метою планових процедур контролю 
якості.  

Залежно від цілей проведення само обстеження 
визначаються процедури і терміни його проведення. За 
рішенням декана факультету (директора ННІ) для проведення 
само обстеження ОП і підготовки звіту призначається комісія    
(у складі 3-5 осіб з числа НПП факультету (ННІ), що реалізує 
ОП); бажано залучення до проведення само обстеження ОП 
представників ключових роботодавців, здобувачів вищої 
освіти, НПП програми і (по можливості) її випускників.  

Само обстеження може проводитися проектною групою 
за рішенням гаранта освітньої програми. Результати 
проведеного само обстеження оформлюються у формі звіту 
про результати само обстеження.  

Звіт про результати само обстеження ОП готується 
членами комісії з само обстеження і узгоджується з усіма 
залученими до цієї процедури учасниками; звіт повинен 
містити висновки про якість ОП і пропозиції щодо її 
вдосконалення, включаючи, за необхідності, пропозиції щодо 
внесення змін до ОП, модернізації ОП і/або прийняттю інших 
управлінських рішень.  



                                                                                                                    

 

Звіт про результати само обстеження  затверджуються 
на засіданні навчально-методичної ради Університету.  

 Внесення в ОП змін, що відносяться до компетенції 
вченої ради Університету, затверджується на засіданні вченої 
ради Університету на підставі рекомендацій, наданих 
гарантом освітньої програми.  

 
5. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВІДКРИТТЯ, 

АКРЕДИТАЦІЇ ТА ЗАКРИТТЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 
5.1. Затвердження ОП. Всі нові ОП мають пройти 

єдиний порядок затвердження, що містить їх послідовний 
розгляд такими підрозділами:  

– проектною групою, позитивне рішення якої є підставою 
для передачі матеріалів на засідання випускової кафедри;  

– випусковою кафедрою (спільним засіданням випускових 
кафедр), позитивне рішення якої (яких) є підставою для 
передачі матеріалів декану факультету (директору ННІ);  

– деканом факультету (директором ННІ), який здійснює 
перевірку збалансованості та реалістичності програми, 
раціональності розподілу кредитів, повноту документального 
забезпечення та відповідність освітньої програми Ліцензійним 
умовам. Позитивне рішення декана відповідного факультету 
(директора ННІ) є підставою для передачі матеріалів на 
розгляд вченої ради факультету (ННІ);  

– вченою радою факультету (ННІ), позитивне рішення 
якої є підставою для розгляду ОП навчально-методичною 
радою Університету;  

– навчально-методичною радою Університету, яка оцінює 
відповідність нової ОП всім вимогам, що пред’являються до 
освітніх програм Університету. Висновок про ухвалення ОП 
навчально-методичною радою є рекомендаційним для вченої 
ради Університету;  

– вченою радою Університету.  
Перелік документів, необхідних для відкриття освітньої 

програми, що подаються на  засідання навчально-методичної 
ради Університету: 

− копія наказу ректора Університету про затвердження 
складу проектної групи; 

− освітньо-професійна програма (додаток 1); 
− графік навчального процесу (додаток 2); 
− навчальний план підготовки фахівців (додаток 3); 
− протокол засідання вченої ради факультету (ННІ); 
− зовнішня рецензія провідного роботодавця галузі. 
За результатами розгляду освітньої програми вчена рада 

Університету може прийняти рішення про її затвердження, 
направлення на доопрацювання або про відмову у 
затвердженні.  



                                                                                                                    

 

Навчальний план підготовки фахівців з вищою освітою 
затверджується рішенням вченої ради Університету і 
вводиться в дію наказом ректора Університету. Підпис 
ректора (першого проректора) скріплюється печаткою 
Університету.  

5.2. Відкриття ОП та набір здобувачів вищої 
освіти. Набір здобувачів вищої освіти на навчання за ОП 
здійснюється приймальною комісією Університету 
централізовано, згідно з Правилами прийому до Університету. 

Освітня програма може бути внесена до Правил прийому 
і на навчання за неї може бути оголошено набір здобувачів 
вищої освіти лише за умови  затвердження ОП і наявності 
ліцензії Університету на здійснення освітньої діяльності 
(орієнтовно до 1 грудня поточного року) за спеціальністю, в 
рамках якої відкривається освітня програма. 

Якщо на освітню програму не здійснено набір здобувачів 
вищої освіти у зв'язку з її недостатньою затребуваністю, то 
проектна група може в подальшому:  

- відмовитися від її реалізації, в порядку, встановленому   
п. 5.4 цього Положення;  

- провести удосконалення ОП з метою підвищення її 
конкурентоспроможності та привабливості на ринку освітніх 
послуг, надати матеріали удосконалення вченій раді 
Університету. 

 У разі схвалення проведеного удосконалення вченою 
радою Університету набір здобувачів вищої освіти на 
навчання за удосконаленою ОП здійснюється приймальною 
комісією Університету в наступному календарному році.  

5.3. Акредитація освітньої програми. Університет 
надає Національному агентству із забезпечення якості вищої 
освіти освітню програму, письмову заяву та документи, що 
підтверджують відповідність його освітньої діяльності 
стандартам вищої освіти за відповідною спеціальністю. 

Протягом двох місяців з дня подання заяви Національне 
агентство із забезпечення якості вищої освіти за результатами 
акредитаційної експертизи приймає рішення про акредитацію 
чи відмову в акредитації відповідної освітньої програми. 
Рішення щодо акредитації освітньої програми приймається на 
підставі експертного висновку відповідної галузевої експертної 
ради, який представляє голова цієї експертної ради. 

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення 
про акредитацію освітньої програми Національне агентство із 
забезпечення якості вищої освіти видає Університету 
відповідний сертифікат. 

У сертифікаті про акредитацію зазначаються: 
1) найменування та адреса закладу вищої освіти; 
2) спеціальність і рівень вищої освіти, за якими 

акредитована освітня програма; 



                                                                                                                    

 

3) дата видачі сертифіката. 
Сертифікат про акредитацію вперше видається за 

кожною акредитованою освітньою програмою строком на п'ять 
років, а при другій та наступних акредитаціях − строком на 10 
років. Інформація про видачу сертифіката вноситься до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Форма сертифіката про акредитацію, порядок його 
оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку 
затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Сертифікат підтверджує відповідність освітньої програми 
за певною спеціальністю та рівнем вищої освіти стандартам 
вищої освіти і дає право на видачу документа про вищу освіту 
державного зразка за акредитованою освітньою програмою.  

В Україні визнаються сертифікати про акредитацію 
освітніх програм, виданих іноземними акредитаційними 
агентствами чи агентствами забезпечення якості вищої освіти, 
перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. 

5.4. Закриття ОП. Освітня програма може бути 
вилучена з переліку ОП, що реалізуються в Університеті, за 
таких умов:   

- з ініціативи факультету (ННІ), при їх відмові від 
реалізації ОП;   

- з ініціативи Університету (за поданням приймальної 
комісії), у разі відсутності набору здобувачів вищої освіти на 
навчання за ОП протягом 2 років;  

- у разі пере форматування ОП. У цьому випадку 
об'єднана або роз’єднана освітня програма розробляється і 
проходить затвердження як нова, а за тими освітніми 
програмами, що реалізувалися до пере форматування, 
припиняється набір здобувачів вищої освіти на навчання. 
Після завершення навчання здобувачів вищої освіти на 
останньому курсі (році) освітня програма вилучається з 
переліку ОП, що реалізуються в Університеті;  

- з ініціативи Університету (за поданням навчального 
відділу), якщо в результаті будь-якої з процедур зовнішньої 
або внутрішньої оцінки якості освітньої програми отримано 
висновки про її низьку якість.  

Рішення про вилучення освітньої програми з числа ОП, 
що реалізуються в Університеті, приймає вчена рада 
Університету.  
 

6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ, МОНІТОРИНГУ ТА 
ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
6.1. Порядок реалізації освітньої програми. Порядок 

реалізації освітньої програми визначається Положенням про 
організацію освітнього процесу Університету. Для планування 
освітнього процесу на кожний навчальний рік деканатом 



                                                                                                                    

 

факультету (дирекцією ННІ), разом із випусковою кафедрою (-
ми) складається робочий навчальний план за кожною ОП.       
У робочому навчальному плані обумовлюються щорічні 
особливості організації освітнього процесу для кожної ОП та 
зміст варіативної частини (блоку дисциплін за вільним 
вибором здобувачів вищої освіти).  

6.2. Управління освітньою програмою. Управління 
освітньою програмою здійснюється на адміністративному та 
академічному рівнях.  

Адміністративне управління ОП здійснює деканат 
відповідного факультету (дирекція ННІ), на якому вона 
реалізується. У разі, якщо ОП реалізується більш ніж одним 
факультетом (ННІ), адміністративне управління закріплюється 
за одним з них. 

До функцій адміністративного управління ОП 
відносяться:  

- організація та управління матеріально-технічним і 
інфраструктурним забезпеченням;   

- інформаційне та навчально-методичне забезпечення в 
частині надання доступу до інформаційних, бібліотечних та 
інших загальних ресурсів факультету (ННІ),  

- профорієнтаційна робота з потенційними вступниками;   
- взаємодія з випускниками, роботодавцями, 

професіоналами тощо;  
- рекомендації щодо складу екзаменаційних комісій6;  
- координація забезпечення якості освітньої програми, що 

реалізується на факультеті (ННІ);  
- організація проведення само обстеження освітньої 

програми.  
Академічне управління освітньою програмою здійснює 

гарант ОП. 
Завданнями академічного управління ОП є:  
1) організація колегіального розроблення освітньої 

програми (профілю, навчальних планів, матриць 
відповідностей, методичного та інформаційного забезпечення 
освітнього процесу, включаючи програми навчальних 
дисциплін (модулів), науково-дослідних семінарів, практик, 
підсумкових державних випробувань тощо, оціночних засобів);  

2) здійснення контролю за якістю роботи НПП, які 
забезпечують реалізацію ОП;  

3) аналіз і впровадження кращого досвіду світової та 
вітчизняної вищої освіти у зміст і технологію реалізації ОП;  

4) взаємодія з науково-дослідними підрозділами 
Університету з питань проектної, дослідницької роботи, 
практики здобувачів вищої освіти;  

5) виявлення здобувачів вищої освіти, схильних до 
академічної кар'єри, і організація роботи з ними;  



                                                                                                                    

 

6) взаємодія з роботодавцями та випускниками для 
уточнення вимог до компетентностей випускника і оцінки 
обраних технологій реалізації ОП і якості підготовки фахівців;  

7) підготовка освітньої програми до процедур оцінки 
якості (включаючи акредитацію, сертифікацію, експертизу).  

6.3. Моніторинг освітньої програми. Моніторинг 
освітньої програми здійснюється з метою визначення, чи є 
призначення кредитів, означені результати навчання та 
розраховане навчальне навантаження досяжними, 
реалістичними та адекватними. Моніторинг здійснюється, як 
правило, проектною групою. До здійснення моніторингу 
можуть долучатися експерти: НПП, професіонали-практики, 
здобувачі вищої освіти. Суттєвим елементом для перевірки та 
перегляду призначення кредитів є зворотний зв’язок із 
зацікавленими сторонами.  Проектна група має інформувати 
здобувачів вищої освіти і НПП про мету моніторингу та спосіб 
його здійснення, щоб забезпечити точність та високий 
відсоток наданих відповідей.  

Моніторинг може проводитися у різний спосіб – 
анкетування, опитування, інтерв’ювання (у тому числі 
здобувачів вищої освіти та випускників з метою аналізу їх 
власного досвіду), моніторинг досягнутих результатів, 
оцінювання ОП на відповідність критеріям забезпечення 
якості освітніх програм тощо. Мають бути використані також 
дані про час завершення та результати оцінювання програм 
та їх компонентів. Систему обов’язкових методів і засобів 
моніторингу визначає навчально-методична рада 
Університету за поданням проектних груп. 

Анкета освітньої програми складається з основних 
критеріїв забезпечення якості, кожний критерій оцінюється за 
рівнями: задовольняє, частково задовольняє, не задовольняє. 
У процесі моніторингу відбувається збір даних за зазначеними 
позиціями з коментарями.  

За результатами моніторингу складається аналітичний 
звіт, який подається до навчально-методичної ради 
Університету. 

Для формулювання висновку за результатами 
моніторингу освітньої програми використовується дворівнева 
шкала:  

- висока якість – освітня програма має високий рівень 
досягнення результатів;  

- неналежна якість – освітня програма має серйозні 
недоліки.  

6.4. Основні критерії забезпечення якості освітніх 
програм. Вимоги до освітньої програми та результатів 
навчання: 

- реалізується відповідно до плану розвитку та Статуту 
Університету;  



                                                                                                                    

 

- сприяє виконанню місії та досягнення цілей 
Університету;  

- враховує потреби ринку праці та цільової групи 
(вступники, батьки, роботодавці);  

- орієнтована на конкретну професію;  
- назва узгоджується із змістом;  
- методи і форми навчання, у т.ч. обсяги самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти та виробничої практики, 
сприяють досягненню цілей освітньої програми;   

- цілі і результати навчання за освітньою програмою 
мають бути сформульовані таким чином, щоб слугувати 
основою для оцінювання знань і навичок випускників, які 
навчалися за цією програмою;  

- цілі і результати навчання за освітньою програмою 
мають бути адекватними і порівнюваними з результатами 
навчання відповідного рівня вищої освіти;  

- цілі і результати навчання за освітньою програмою 
мають відповідати вимогам і тенденціям законодавства, що 
регулює відповідну професійну сферу;  

- при існуванні професійного стандарту, цілі та 
результати навчання мають враховувати необхідність набуття 
та застосування знань і навичок, зазначених у стандарті;  

- практична підготовка (практики), що необхідна для 
досягнення результатів навчання, має забезпечувати набуття 
і застосування здобувачами вищої освіти ефективних методів 
роботи;  

- організація проведення практик має бути чітко 
регламентована, вимоги для її успішного завершення 
визначені;  

-  здобувачам вищої освіти має бути надана інструкція 
щодо проходження практик та відповідне керівництво у 
робочому середовищі.  

6.5. Розвиток освітньої програми та вимоги до 
НПП, які її реалізують. Вимоги до розвитку освітньої 
програми та НПП, які її реалізують: 

- розвиток є безперервним процесом;  
- до розвитку залучені здобувачі вищої освіти і 

роботодавці;  
- НПП, які реалізують освітню програму, ознайомлені з її 

цілями та своєї ролі у їх досягненні;  
- для усунення недоліків складається та реалізується 

відповідний план дій;  
- система зворотного зв'язку (за участю здобувачів вищої 

освіти, випускників, роботодавців, викладачів) є ефективною, 
а її результати прикладними;   

- кваліфікація НПП, які реалізують освітню програму, 
відповідає вимогам, встановленим законодавством;  



                                                                                                                    

 

- НПП, які реалізують освітню програму, мають 
відповідний рівень викладацької компетентності;   

- НПП, які реалізують освітню програму, беруть участь у 
наукових дослідженнях і розробках;   

- НПП, які реалізують освітню програму, співпрацюють із 
зацікавленими особами поза межами Університету;  

- система розвитку персоналу є ефективною: НПП, які 
реалізують освітню програму, мають можливості для 
самовдосконалення та саморозвитку, проводяться регулярні 
інтерв'ю (анкетування) та/або застосовуються інші методи 
розвитку персоналу;  

- запрошені НПП (у тому числі із закордонних закладів 
вищої освіти) залучені до викладання у межах освітніх 
програм;  

- НПП, які реалізують освітню програму, регулярно 
використовують у подальшому свої знання та навички поза 
Університетом та беруть участь у конференціях;   

- кількість штатних НПП визначається на основі їх 
обов'язків, обсягів викладання і кількості здобувачів вищої 
освіти та є цілком достатньою для досягнення цілей і 
результатів навчання;  

- склад НПП, які реалізують освітню програму, за віком і 
відсоток молодих НПП забезпечує стійкість викладання в 
Університеті;  

- вимоги для вступу на навчання здобувачів вищої освіти 
базуються на якостях, необхідних для досягнення результатів 
навчання;  

- система консультування здобувачів вищої освіти (щодо 
навчання, кар'єри тощо) є ефективною;   

- оцінка результатів навчання включає в себе зворотний 
зв'язок здобувачів вищої освіти, який підтримує їх розвиток;  

- здобувачі вищої освіти беруть участь у програмах 
міжнародної мобільності;  

- відсоток здобувачів вищої освіти, які беруть участь у 
студентській мобільності є стійким або зростає;  

- здобувачі вищої освіти залучені у процес прийняття 
рішень на різних інституційних рівнях;  

Навчальне середовище Університету:  
- включає всі приміщення, що необхідні для проведення 

навчання (аудиторії, тренінгові аудиторії, лабораторії, кімнати 
для самостійної роботи та відпочинку здобувачів вищої освіти 
тощо);  

- має достатній потенціал, враховуючи кількісний склад 
здобувачів вищої освіти;  

- обладнано відповідно до сучасних вимог (відео-
проектори, Інтернет тощо).  

 



                                                                                                                    

 

6.6. Перегляд освітніх програм. Перегляд освітніх 
програм з метою їх удосконалення здійснюється у формах 
оновлення або модернізації. Освітня програма може щорічно 
оновлюватися в частині усіх компонентів, крім місії (цілей) і 
програмних навчальних результатів. 

Підставою для оновлення ОП можуть бути: 
- ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми та/або 

академічної ради і/або НПП, які її реалізують;  
- результати оцінювання якості;  
- об'єктивні зміни інфраструктурного, кадрового характеру 

і/або інших ресурсних умов реалізації освітньої програми.   
Оновлення відображаються у відповідних структурних 

елементах ОП (навчальному плані, матрицях, робочих 
програмах навчальних дисциплін, програмах практик і т.п.).  

Навчальні плані підлягають моніторингу та періодичному 
перегляду (не рідше одного разу за повний курс навчання за 
освітньою програмою). 

 
Підставою для розробки нових навчальних планів є:  
- затвердження Кабінетом Міністрів України нового 

переліку спеціальностей або внесення змін до чинного 
переліку;  

- затвердження нових стандартів вищої освіти;  
- внесення змін до циклу дисциплін гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки (за рішенням Міністерства 
освіти і науки України або вченої ради Університету);  

- внесення змін до дисциплін циклу самостійного вибору 
здобувачів вищої освіти (за рішенням вченої ради 
Університету).  

Модернізація освітньої програми має на меті більш 
значну зміну в її змісті та умовах реалізації, ніж при плановому 
оновленні, і може стосуватися також мети (місії), програмних 
навчальних результатів. Зміна виду освітньої програми також 
відноситься до удосконалення.  

Модернізація ОП може проводитися з:  
- ініціативи керівництва Університету / факультету (ННІ) у 

разі незадовільних висновків про її якість в результаті само 
обстеження або аналізу динаміки набору здобувачів вищої 
освіти;  

- ініціативи гаранта освітньої програми та / або 
академічної ради за відсутності набору вступників на 
навчання;  

- ініціативи проектної групи з метою врахування змін, що 
відбулися в науковому професійному полі, в яких реалізується 
ОП, а також змін ринку освітніх послуг або ринку праці.  

- наявності висновків про недостатньо високу якість за 
результатами різних процедур оцінки якості ОП;  



                                                                                                                    

 

Бажано залучення до модернізації освітніх програм 
представників роботодавців, зовнішніх відносно ОП експертів 
(як з професійної спільноти Університету, так і незалежних). 
Модернізована освітня програма разом з обґрунтуванням 
внесених до неї змін має пройти затвердження в 
установленому порядку.  

Повторне затвердження освітніх програм відбувається з 
ініціативи проектної групи або факультету (ННІ), що реалізує  
ОП, у разі її значного оновлення. Значним вважається 
оновлення складу ОП (складу дисциплін, практик та їх обсягу 
в кредитах ЄКТС) більше, ніж на 50 %.   

  
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Відомості про освітні програми розміщуються на сайті 

Університету в розділі «Навчальна робота» та сайті 
відповідної кафедри.  

Відповідальними за формування і зберігання паперових 
версій портфоліо ОП є її гарант та декан факультету 
(директор ННІ).  

 Відповідальними за повноту й своєчасність розміщення 
інформації про освітню програму на сайті Університеті є 
співробітники деканату (дирекції), призначені на цю роботу 
деканом факультету (директором ННІ).  

Інформація про ОП вноситься проектною групою до 
ЄДБО в електронному вигляді. 
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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 
 № __________________________________________ "Назва"  

(за спеціалізацією "назва ", за наявністю) 
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Вказується ступінь вищої освіти та повна назва кваліфікації 
мовою оригіналу, які присуджуються на основі успішного 
завершення даної освітньої програми  
Якщо за результатами успішного виконання ОП вищий 
навчальний заклад освіти має право присвоювати 
професійну(і) кваліфікацію(ї), то подається її назва (перелік 
назв) та вказуються процедури їх присвоєння. 

Офіційна назва 
освітньої програми 

 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Тип диплому – одиничний, подвійний, спільний  
Обсяг вказується в кредитах ЄКТС та роках.  
Приклад: 
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 1,5 роки 

Наявність акредитації Подається інформація про акредитацію ОП, у т.ч. іноземну чи 
міжнародну. Вказується: 
- назва організації, яка надала акредитацію даній програмі; 
- країна, де ця організація розташована; 
- період акредитації 

Цикл/рівень Приклад: 
НРК України – 7 рівень, FQ -ЕНЕА - другий цикл,  
ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Вимоги щодо попередньої освіти. За необхідності вказується, 
що обмежує перехід на дану ОП. 
Приклад: 
Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання  

Термін дії освітньої 
програми 

Вказується термін дії освітньої програми до її наступного 
планового оновлення. Цей термін не може перевищувати 
періоду акредитації. Інтернет-адреса 

постійного розміщення 
опису освітньої 
програми 

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в 
Інформаційному пакеті/Каталозі курсів закладу вищої освіти. 

2 - Мета освітньої програми 

Чітке та коротке формулювання (в одному - двох реченнях) 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація  
(за наявності)) 

Зауваження: 
Якщо ОП є мульти- чи міждисциплінарною, то вказується – 
перелік її основних компонент, а також орієнтовний обсяг 
кожної компоненти у % від загального обсягу ОП. 
Якщо ОП є спеціалізованою (формальна спеціалізація в 
рамках спеціальності із відображенням цього в документі про 
вищу освіту), то вона повинна бути зареєстрована в НАЗЯВО. 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна (для молодшого бакалавра, бакалавра, 
магістра); Освітньо-наукова (магістра, доктора філософії) 
Відповідно до МСКО освітньо-професійна та освітньо-наукова 
програма може мати академічну або прикладну орієнтацію 
Доцільно коротко охарактеризувати наукову орієнтацію та 
професійні (спеціалізаційні) акценти 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Загальна/спеціальна освіта в галузі/предметній області/ 
спеціальності  
Ключові слова 



                                                                                                                    

 

Особливості програми Наприклад: обов’язковий семестр міжнародної мобільності; 
реалізується англійською мовою; вимагає спеціальної практики 
тощо. 
Також можуть вказуватися узгодженість даної ОП із 
програмами інших країн, експериментальний характер ОП та 
інші особливості, які надає Закон України “Про вищу освіту” в 
контексті академічної автономії 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Коротко вказуються види економічної діяльності, професійні 
назви робіт (за ДКП) 
Можливості професійної сертифікації 

Подальше навчання Вказуються можливості для продовження навчання на вищому 
рівні. 
 5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Коротко (до 3-х рядків) описуються основні підходи, методи та 
технології, які використовуються в даній програмі. Наприклад: 
студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно- 
орієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику 
тощо. Оцінювання Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, есе, 
презентації, проектна робота тощо. 
 6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Формулюється шляхом конкретизації інтегральної 
компетентності відповідного стандарту вищої освіти в контексті 
особливостей даної освітньої програми. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

Рекомендується за необхідності із врахуванням особливостей 
конкретної освітньої програми вибирати (додаткові до 
визначених стандартом) компетентності із переліку загальних 
компетентностей проекту Тюнінг. 
Виділяються: 
- компетентності, визначені стандартом вищої освіти 
спеціальності та, за наявності, в професійному стандарті, 
- компетентності, визначені вищим навчальним закладом 
Передбачається, що в стандарті вищої освіти буде визначено 
8-12 загальних компетентностей, які в основному вибираються 
з переліку проекту Тюнінг. 

 
 

 

 

 



                                                                                                                    

 

 

 
 

 

2.  Перелік компонент освітньо-професійної/наукової 
програми та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонент ОП 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

Корелює з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК, 
назви компетентностей формулюються із врахуванням 
категорій компетентностей НРК: знання, уміння, комунікація, 
автономія і відповідальність. Рекомендуються 
використовувати міжнародні зразки (проект Тюнінг, стандарти 
QAA тощо) 
Виділяються: 
компетентності, визначені стандартом вищої освіти 
спеціальності та, за наявності, в професійному стандарті, 
- компетентності, визначені ЗВО. 
Якщо освітня програма передбачає наявність декількох 
неформальних спеціалізацій, то програмні компетентності 
доцільно формулювати для кожної спеціалізації зокрема. 
Передбачається, що в стандарті вищої освіти буде визначено 
15-18 фахових (спеціальних) компетентностей 
7 - Програмні результати навчання 

 

Виділяються: 
- програмні результати навчання, визначені стандартом вищої 
освіти спеціальності (стандарт визначає нормативний зміст 
підготовки – 15–20 узагальнених результатів навчання, які 
корелюються з програмними компетентностями) та, за 
наявності, професійним стандартом. 
- програмні результати навчання, визначені вищим 
навчальним закладом (як правило, не більше 5). 
Програмні результати навчання формулюються в активній 
формі із урахуванням різних рівнів складності у когнітивній 
сфері (таксономія Блума), а також у афективній та 
психомоторній сферах. 
Якщо вищий навчальний заклад вважає за доцільне 
класифікувати програмні результати навчання, то 
рекомендується це робити за наступною схемою (як в Додатку 
до диплому):  
Знання та розуміння, Застосування знань та розумінь.  
Формування суджень. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Ресурсне забезпечення реалЬації програми Кадрове забезпечення Вказуються специфічні характеристики кадрового 

забезпечення, включаючи можливу участь закордонних 
фахівців. Матеріально-технічне 

забезпечення 
Вказуються специфічні характеристики матеріально-
технічного забезпечення 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики інформаційного та 
навчально-методичного забезпечення 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність 

Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну 
мобільність, про подвійне дипломування тощо 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну 
академічну мобільність (Еразмус+  К1), про подвійне 
дипломування, про тривалі міжнародні проекти, які 
передбачають включене навчання студентів тощо 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних 
громадян. 

 



                                                                                                                    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
2.2. Структурно-логічна схема  
Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої 
програми. Рекомендується представляти у вигляді графіка. 
 
 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
Подається інформація про види (форми) підсумкової атестації та 
документи, які отримує випускник на основі її успішного проходження. 
Приклад: 
Атестація випускників освітньої програми спеціальності №  ______  
"Назва" 
проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та 
завершується видачею документу встановленого зразка про 
присудження йому 
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з  ____________  
за 
спеціалізацією ____________ .  
Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

                                                 
1 Згідно із Законом України “Про вищу освіту” студенти мають право на “вибір навчальних дисциплін у межах, 

передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш 

як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому 

здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших 

рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу". 

Вищі навчальні заклади самостійно визначають механізми реалізації права студентів на вибір навчальних 

дисциплін. Вибіркові дисципліни можуть формуватися у блоки, тоді студент вибирає блок дисциплін, після чого 

усі дисципліни блоку стають обов'язковими для вивчення. Рекомендується використовувати як блочні форми 

вибору, так і повністю вільний вибір дисциплін студентами. 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

 

ОК1.    

ОК 2.    

ОКЗ.    

…    

Загальний обсяг обов'язкових компонент:  

Вибіркові компоненти ОП 1 

Вибірковий блок 1 (за наявності) 

ВБ 1.1.    

ВБ 1.2.    

ВБ 1.3.    

Вибірковий блок 2 (за наявності) 

ВБ 2.1.    

ВБ 2.2.    

ВБ 2.3.    

… 

Загальний обсяг вибіркових компонент:  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
 



                                                                                                                    

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 
 компонентам освітньої програми 

 

 

 
5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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Додаток 2 
I. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 2017 року вступу 
спеціальності  _______________________________ 

освітня програма  _______________________________ 
 

Р
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а
в
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а

н
н

я
 

2017 рік 2018 рік 
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ень 
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І
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Умовні позначення:                    

  - теоретичне навчання   Х - науково-виробнича практика           

 : - екзаменаційна сесія   А - проміжна атестація         

 - - канікули      З - захист звітів з дослідницької практики 

 О - навчальна практика      ІІ - підготовка магістерської роботи 

 І - педагогічна (асистентська) практика  // - державна атестація (державний іспит  
та захист магістерської роботи) 

 
Д - 

дослідницька практика (дослідницька 
(наукова) компонента) 

   

 
 
 



                                                                                                                    

 

Додаток  3 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

 
Розглянуто і схвалено                                                                                              «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Вченою радою НУБіП України                                                                             Ректор НУБіП України 
«___» _____________2019 р.                                                                                  ______________ С. Ніколаєнко 
(протокол № ___ )                                                                                                    «___» _________ 2019 р. 

 
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підготовки фахівців 2019 року вступу 
 

 
Рівень вищої освіти (ОC)                                                    Другий (магістерський)  
Галузь знань                                                                          ____________________________________________ 
Спеціальність                                                                        ____________________________________________  
Спеціалізація 
Освітня програма                                                                 ____________________________________________ 
Орієнтація освітньої програми                                           Освітньо-професійна (освітньо-наукова) 
Магістерські програми                                                        _____________________________________________ 
Форма навчання                                                                    ____________________________________________ 
Термін навчання (обсяг ЄКТС)                                           ____________________________________________ 
На основі                                                                                ____________________________________________ 
 
 
Ступінь вищої освіти                                                           «Магістр» 
Кваліфікація                                                                         __________________________________________ 



                                                                                                                    

 

 

II. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

№ 
п/п 

Назва навчальної дисципліни 

Загальний 
обсяг 

Форми 
контролю знань 

Аудиторні заняття, 
год. 

С
а
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о
с
т
ій

н
а
 р

о
б

о
т
а

 

Практична 
підготовка 

Розподіл 
тижневих годин 
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у тому числі 

Н
а
в

ч
а
л

ь
н

а
 п

р
а
к
т
и

к
а

 

В
и

р
о

б
н

и
ч

а
 п

р
а
к
т
и

к
а

 1 р.н. 
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т
т
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(с
е
м

ін
а
р

с
ь

к
і 

з
а
н

я
т
т
я

) 

семестр 

1 2 3 

Кількість тижнів 
у семестрі 

15 15 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. ОБОВЯЗКОВІ  НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1                 

2                 

Всього                

Разом                

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1.  Дисципліни за вибором університету 

1 
Методологія та організація наукових 
досліджень з основами інтелект-ї 
власності 

                

2 Ділова іноземна мова                 

3 Аграрна політика                 

Всього                

2.2. Дисципліни за вибором студентів 

Магістерська програма___________________________________ 

1                 

2                 

Всього                

Магістерська програма __________________________________ 

1                 

2                 

Всього                

Разом                

3.ІНШІ ВИДИ НАВЧАННЯ 



                                                                                                                    

 

Підготовка і захист магістерських робіт                

Практична підготовка                

Кількість курсових робіт                 

Кількість заліків                

Кількість екзаменів                

Разом за ОС                



                                                                                                                    

 

 
ІІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 
 

Навчальні дисципліни Години 
Кредит

и 
% 

1.Обов’язкові навчальні 
дисципліни 

   

2. Вибіркові навчальні 
дисципліни 

   

2.1. Дисципліни за вибором 
університету 

   

2.2. Дисципліни за вибором 
студента 

   

3. Інші види навантаження    

Разом за ОС    

 

 

    IV. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, ТИЖНІ 
 

Рік 
навчан

ня 

Теоретичн
е 

навчання 

Екзамена
-ційна 
сесія 

Практичн
а 

підготовк
а 

Підготовка 
магістерськ

ої роботи 

Державн
а 

атестаці
я 

Канікул
и  

Всього 

1        

2        

Разом 
за ОС 

       

 
    V. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 
 

№ Вид практики 
Семест

р 
Години Кредити 

Кількість 
тижнів 

1 Навчальна практика      

2 Виробнича практика     

 
    VI. КУРСОВІ РОБОТИ І ПРОЕКТИ 
 

№                                                                                                                             Назва дисципліни 
Годин

и 
Кредити 

Курсова 
робота 

Курсовий 
проект 

1         

2         

3         

 
   VІІ. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ  
 

№ Складова атестації Години Кредити Кількість тижнів 

1 Захист магістерської роботи    
 



                                                                                                                    

 

Додаток 4 

Перелік загальних компетентностей,  
рекомендованих проектом Тюнінг 

(довідково) 
1. Інструментальні компетентності:  

• Здатність до аналізу і синтезу.  
• Здатність до організації і планування.  
• Базові загальні знання.  
• Засвоєння основ базових знань з професії.  
• Усне і письмове спілкування рідною мовою.  
• Знання другої мови.  
• Елементарні комп’ютерні навички.  
• Навички управління інформацією (уміння знаходити та 
аналізувати інформацію з різних джерел).  
• Розв’язання проблем.  
• Прийняття рішень. 
 

2. Міжособистісні компетентності:  
• Здатність до критики та самокритики.  
• Взаємодія (робота в команді).  
• Міжособистісні навички та вміння.  
• Здатність працювати в міждисциплінарній команді.  
• Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей.  
• Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.  
• Здатність працювати в міжнародному середовищі.  
• Етичні зобов’язання.  
 

3. Системні компетентності:  
• Здатність застосовувати знання на практиці.  
• Дослідницькі навички і уміння.  
• Здатність до навчання.  
• Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.  
• Здатність породжувати нові ідеї (креативність).  
• Лідерські якості.  
• Розуміння культури та звичаїв інших країн.  
• Здатність працювати самостійно.  
• Планування та управління проектами.  
• Ініціативність і дух підприємництва.  
• Турбота про якість.  



                                                                                                                    

 

• Бажання досягти успіху.  
 

4. Двадцять найважливіших компетентностей на думку 
випускників:  
1. Здатність до аналізу і синтезу.  
2. Розв’язання проблем.  
3. Здатність до навчання.  
4. Здатність працювати самостійно.  
5. Навички управління інформацією.  
6. Здатність застосовувати знання на практиці.  
7. Елементарні комп’ютерні навички.  
8. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.  
9. Міжособистісні навички та уміння.  
10. Здатність до організації і планування. 
11. Турбота про якість.  
12. Усне і письмове спілкування.  
13. Бажання досягти успіху.  
14. Взаємодія (робота в команді).  
15. Прийняття рішень.  
16. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).  
17. Здатність до критики та самокритики.  
18. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей. 19. 
Засвоєння основ базових знань з професії.  
20. Базові загальні знання.  
 
5. Пріоритети роботодавців:  
1. Здатність застосовувати знання на практиці.  
2. Здатність до аналізу і синтезу.  
3. Розв’язання проблем.  
4. Турбота про якість.  
5. Взаємодія (робота в команді).  
6. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.  
7. Навички управління інформацією.  
8. Міжособистісні навички та уміння.  
9. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).  
10. Усне і письмове спілкування рідною мовою.  
11. Здатність працювати самостійно.  
12. Здатність до організації і планування.  
13. Бажання досягти успіху.  



                                                                                                                    

 

14. Прийняття рішень.  
15. Здатність до критики та самокритики.  
16. Елементарні комп’ютерні навички.  
17. Здатність працювати в міждисциплінарній команді.  
18. Ініціативність та дух підприємництва.  
19. Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей. 20. 
Базові загальні знання.  
 
6. Результати опитування викладачів:  
1. Базові загальні знання. 
2. Здатність до аналізу і синтезу.  
3. Здатність до навчання.  
4. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).  
5. Здатність застосовувати знання на практиці. 
 6. Здатність до критики та самокритики.  
7. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.  
8. Засвоєння основ базових знань з професії.  
9. Усне і письмове спілкування рідною мовою.  
10. Здатність працювати в міждисциплінарній команді. 
11. Дослідницькі навички і уміння.  
12. Прийняття рішень.  
13. Етичні зобов’язання.  
14. Міжособистісні навички та уміння.  
15. Знання другої мови.  
16. Елементарні комп’ютерні навички.  
17. Позитивне ставлення до несхожості та інших культур. 



                                                                                                                    

 

Додаток  5 

Результати навчання 
(довідково) 

 
Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання 
за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою 
програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 
виміряти (Закон України «Про вищу освіту»).  

Результати навчання – сукупність компетентностей, що 
виражають знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті 
якості, які набув студент після завершення освітньої  
програми, або її окремого компонента (Національний 
освітній глосарій: вища освіта). 

Згідно із теорією Блума когнітивна (пізнавальна) сфера 
містить шість послідовних рівнів складності:  

1. Знання (Knowledge) – здатність запам’ятати або 
відтворити факти (терміни, конкретні факти, методи і 
процедури, основні поняття, правила і принципи тощо) без 
необхідності їх розуміння.  

2. Розуміння (Comprehension) – здатність розуміти та 
інтерпретувати вивчене. Це означає уміння пояснити факти, 
правила, принципи; перетворити словесний матеріал у, 
наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні 
наслідки на основі отриманих знань.  

3. Застосування (Application) – здатність використати 
вивчений матеріал у нових ситуаціях, наприклад, 
застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних 
задач.  

4. Аналіз (Analysis) – здатність розбивати інформацію 
на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну 
структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, 
різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість 
даних.    

5. Синтез (Synthesis) – здатність поєднати частини 
разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю.  

6. Оцінювання (Evaluation) – здатність оцінювати 
важливість матеріалу для конкретної цілі.  



                                                                                                                    

 

Для кожного рівня складності Блум запропонував набір 
дієслів, який в подальшому був значно розширений іншими 
дослідниками. Оскільки результати навчання асоціюються із 
тим, що студент може робити після завершення навчання, 
то згадані дієслова можуть служити основою для 
формулювання результатів навчання за кожним рівнем.  

 
Формулювання результатів навчання в когнітивній 

сфері 
Основними дієсловами, які використовуються для 

формулювання результатів навчання та свідчать про 
засвоєння студентом знань, є: назвати, впорядкувати, 
зібрати, визначити, описати, знайти, перевірити, 
продублювати, помітити, скласти список, повторити, 
відтворити, показати, сказати, установити зв’язок тощо. 

Прикладами формулювань результатів навчання 
можуть бути:  

• Відтворити термінологію з генетики: гомозиготний, 
гетерозиготний, фенотип, генотип, гомологічна хромосомна 
пара та ін.  

• Визначити етичні наслідки наукових досліджень та 
їх впровадження.  

• Описати, як і чому змінювалися закони і вплив 
цього процесу на суспільство.  

• Скласти список критеріїв, які необхідно взяти до 
уваги при обстеженні пацієнтів, хворих на туберкульоз.  

• Визначити, які види поведінки є непрофесійними у 
відношеннях клієнта та його довіреної особи.  

• Описати процеси, які використовуються в 
інженерній практиці при підготовці проектного завдання для 
клієнта.  

При формулювання результатів навчання, що 
стосуються розуміння, використовуються наступні дієслова: 
класифікувати, асоціювати з, змінити, прояснити, 
перетворити, побудувати, описати, обговорити, виділити, 
оцінити, пояснити, виразити, розширити, ідентифікувати, 
ілюструвати, інтерпретувати, зробити висновок, пояснити 
різницю між, розпізнати, передбачити, доповісти, вибрати, 
переглянути, перекласти, знайти рішення тощо. 



                                                                                                                    

 

Прикладами формулювань результатів навчання 
можуть бути:  

• Пояснити різницю між цивільним і кримінальним 
правом. 

• Ідентифікувати учасників і визначити цілі розвитку 
електронної торгівлі.  

• Прогнозувати генотип клітин, які піддаються 
мейозу та мітозу.  

• Пояснити соціальний, економічний та політичний 
вплив Першої світової війни на післявоєнний світ.  

• Класифікувати реакції на екзотермічні та 
ендотермічні.  

• Виділити причини, які перешкоджали розвитку 
освітньої системи в Ірландії у ХІХ столітті. 

Результати навчання, які стосуються застосування 
знань, можуть використовувати слова: застосувати, змінити, 
обчислити, оцінити, вибрати, продемонструвати, розробити, 
виявити, завершити, знайти, ілюструвати, модифікувати, 
організувати, передбачити, підготувати, віднести до, 
планувати, вибрати, показати, перетворити, використати, 
окреслити та інші. 

Приклади формулювань результатів навчання, які 
стосуються застосування знань:  

• Побудувати хронологію важливих подій в історії 
Австралії ХІХ століття. 

• Застосовувати знання про інфекційний контроль 
при використанні обладнання для догляду за хворим.  

• Вибрати та застосовувати складні техніки для 
аналізу ефективності енерго використання в складних 
виробничих процесах.  

• Співвідносити енергетичні зміни, щоб пов’язати 
переривання та формування.  

• Корегувати інструкції у випадку дослідження 
невеликої виробничої фірми з метою покращення якості 
контролю виробництва.  

• Показати, як зміни в кримінальному праві 
вплинули на кількість ув’язнених у Шотландії в ХІХ столітті.  

• Застосувати принципи доказової медицини для 
встановлення клінічного діагнозу.  



                                                                                                                    

 

Основними дієсловами, які використовуються для 
формулювання результатів навчання щодо здатності до 
аналізу знань, є: упорядкувати, аналізувати, розділити на 
складові, обчислити, розділити на категорії, порівняти, 
класифікувати, поєднати, протиставити, критикувати, 
дискутувати, визначити, зробити висновок, вивести, 
виділити, розділити, оцінити, випробувати, 
експериментувати, ілюструвати, дослідити, співвіднести, 
тестувати тощо. 

Прикладами формулювань результатів навчання 
можуть бути:  

• Проаналізувати, чому суспільство криміналізує 
деякі види поведінки.  

• Порівняти та співставити різні електронні 
бізнесмоделі.  

• Дискутувати на тему економічних впливів та 
впливів на навколишнє середовище процесів перетворення 
енергії.  

• Порівняти роботу молодого викладача та 
викладача з 20річним викладацьким досвідом.  

• Обчислити градієнт на карті в м, км та у відсотках. 
При формулюванні результатів навчання, що 

стосуються  синтезу, використовуються наступні дієслова: 
аргументувати, упорядкувати, поєднати, класифікувати, 
зібрати, скомпілювати, спроектувати, розробити, пояснити, 
встановити, сформулювати, узагальнити, інтегрувати, 
модифікувати, організувати, спланувати, запропонувати, 
реконструювати, установити зв’язок із, підсумувати та інші. 

Приклади відповідних формулювань результатів 
навчання:  

• Визначити і сформулювати проблеми, які 
безпосередньо стосуються сфери рішень енергетичного 
менеджменту.  

• Знаходити рішення для складних задач 
раціонального використання енергії усно та в письмовій 
формі.  

• Підсумувати причини та наслідки революцій в 
Росії за 1917 рік.  



                                                                                                                    

 

• Пов’язати зміни ентальпії з екзотермічними та 
ендотермічними реакціями.  

• Розробити навчальну програму для пацієнтів.  
 
Основними дієсловами, що характеризують здатність 

особи до оцінювання знань, є: оцінити, встановити, 
аргументувати, вибрати, поєднати, порівняти, зробити 
висновок, співставити, критикувати, захищати, пояснити, 
рейтингувати, розсудити, виміряти, передбачити, 
рекомендувати, співвіднести до, узагальнити, ухвалити 
тощо. 

Приклади відповідних формулювань результатів 
навчання: 

 • Узагальнити основний внесок Фарадея в області 
електромагнітної індукції.  

• Передбачити вплив зміни температури на стан 
рівноваги на планеті.  

• Дати оцінку ролі історичних постатей, які 
посприяли змінам в історії Ірландії.  

• Порівняти маркетингові стратегії для різних 
електронних бізнесмоделей.  

• Оцінити основні області, які сприяють здобуттю 
професійних знань досвідченими викладачами.  

Формулювання результатів навчання  в 
афективній сфері. Афективна сфера стосується емоційної 
компоненти освітнього процесу, починаючи від бажання 
студента отримати інформацію до інтегрування ідей, 
переконань і ставлень. Блум та його учні запропонували 
наступну ієрархію:  

1. Отримання інформації (Receiving). Характеризує 
бажання (направленість) студента отримати необхідну 
інформацію (уважне вислуховування співбесідника, 
чутливість до соціальних проблем тощо).  

2. Зворотна реакція (Responding). Стосується активної 
участі студента в навчальному процесі (виявлення інтересу 
до предмету, бажання висловитися, зробити презентацію, 
участь у дискусіях, бажання пояснити та допомогти іншим).  

3. Ціннісна орієнтація (Valuing). Коливається в діапазоні 
від звичайного визнання певних цінностей до активної їх 



                                                                                                                    

 

підтримки. Приклади: віра в демократичні цінності, визнання 
ролі науки в повсякденному житті, турбота про здоров’я 
оточуючих, повага до індивідуального та культурного 
різноманіття.  

4. Організація (Organization). Стосується процесів, з 
якими стикаються особи, коли необхідно поєднати різні 
цінності, вирішити конфлікти між ними, засвоїти певну 
систему цінностей. Приклади: особа визнає необхідність 
балансу між свободою та відповідальністю в 
демократичному суспільстві, визнає власну відповідальність 
за свої вчинки, сприймає стандарти професійної етики, 
адаптує свою поведінку до прийнятих системних цінностей.  

5. Характеристика (Characterization). На даному рівні 
особа має сформовану систему цінностей, що визначає її 
відповідну послідовну та передбачувану поведінку.  

Приклади: самостійність і відповідальність у роботі, 
професійна повага до етичних принципів, демонстрація 
доброї професійної, соціальної та емоційної поведінки, 
здорового способу життя тощо.  

Для формулювання результатів навчання в афективній 
сфері використовуються наступні дієслова: діяти, позитивно 
оцінювати, дотримуватися, запитувати, сприймати, 
відповідати, допомагати, намагатися, відхиляти, кидати 
виклик, завершувати, співпрацювати, поєднувати, 
пристосовувати, захищати, демонструвати, дискутувати, 
показувати, розмежовувати, обирати, ініціювати, інтегрувати, 
містити, слідувати, виправдовувати, слухати, організовувати, 
брати участь, практикувати, поширювати, осуджувати, 
ставити запитання, відносити до, звітувати, розв’язувати, 
підтримувати, синтезувати, цінити та інші. 

Приклади формулювань результатів навчання в 
афективній сфері:  

• Позитивно сприймати необхідність професійних 
етичних стандартів.  

• Зважати на потребу конфіденційності в 
професійному ставленні до клієнта.  

• Цінувати бажання працювати самостійно.  
• Ставитись до учнів з різними можливостями в 

класі однаково.  



                                                                                                                    

 

• Зважати на управлінські завдання, пов’язані з 
високим рівнем змін у громадському секторі.  

• Виявляти бажання спілкуватися з пацієнтами.  
• Вирішувати спірні питання щодо особистісних 

переконань та етичних міркувань.  
• Брати участь у дискусіях з колегами, викладачами.  
• Усвідомлювати відповідальність за добробут дітей, 

про яких піклуєтесь.  
• Проявляти професійну відданість етичній практиці.  
Формулювання результатів навчання  в 

психомоторній сфері. У психомоторній сфері в основному 
наголошується на фізичних навичках, включаючи питання 
координації мозкової та м’язової діяльностей. Аналіз 
літературних джерел показує, що результати досліджень у 
цій області з погляду освіти є значно меншими, ніж здобутки 
в когнітивній та афективній сферах. Вони є більш 
важливими в області наук про здоров’я, мистецтві, музиці, 
фізичній культурі, а також в інженерії, коли мова йде про 
предмети, тісно пов’язані із лабораторним практикумом.  

Блум та його школа детально не займалися цим 
питанням, тому наведена нижче класифікація та 
рекомендації щодо формулювань результатів навчання 
належать Р. Дейвом (R.H.Dave) та Е.Сімпсон (E.Simpson). 
Згідно із Дейвом ієрархія психомоторної сфери 
пропонується наступною:  

1. Імітація (Imitation). Споглядання за поведінкою іншої 
особи та її копіювання.  

2. Маніпулювання (Manipulation). Здатність виконувати 
певні дії за допомогою інструкцій та практичних навичок.  

3. Точність (Precision). Здатність виконувати завдання 
при невеликій кількості помилок і робити це точніше без 
наявності фахової допомоги.  

4. Поєднання (Articulation). Здатність координувати 
серію дій за допомогою поєднання двох або більше навичок. 
Ці складові можуть модифікуватися, щоб відповідати 
певним вимогам або для розв’язку задачі.  

5. Натуралізація (Naturalization). Демонстрація високого 
рівня виконання в природному стилі («не роздумуючи»).  



                                                                                                                    

 

Навички при цьому поєднуються, упорядковуються та 
виконуються стабільно і легко.  

Для формулювання результатів навчання в 
психомоторній сфері використовуються наступні дієслова: – 
копіювати, слідувати, повторити, дотримуватися – для 
імітації; – відтворити, побудувати, виконати, впровадити – 
для характеристики маніпулювання; – демонструвати, 
завершити, показати, калібрувати, контролювати, 
вдосконалити – характеризують рівень точності; – 
сконструювати, вирішити, координувати, скомбінувати, 
інтегрувати, адаптувати, розробити, сформулювати, 
модифікувати, вдосконалити – описують рівень поєднання; 
– спроектувати, виокремити, управляти, винайти, керувати 
проектом – визначають рівень натуралізації.  

Елізабет Сімпсон розробила більш деталізовану 
ієрархію психомоторики, яка включає сім рівнів:  

1. Сприйняття (Perception). Здатність використовувати 
наявні сигнали для стимулювання фізичної активності.  

2. Установка, менталітет (Set, mindset). Готовність до 
певного способу діяння. Може включати в себе ментальну, 
фізичну та емоційну схильності.  

3. Керована реакція (Guided response). Оволодіння 
певною фізичною навичкою за допомогою метода спроб і 
помилок.  

4. Автоматизм (Mechanism). Проміжний етап у 
засвоєнні фізичної навички. Засвоєні реакції стають більш 
звичними, рухи можуть виконуватися достатньо впевнено та 
вміло.  

5. Складні явні реакції (Complex overt responses). 
Можливою є фізична активність, яка потребує складних 
рухів. Реакції є автоматичними, а на певну довершеність 
указує точне та скоординоване виконання при мінімальних 
зусиллях.  

6. Адаптація (Adaptation). На даному рівні навички є 
добре розвинуті, а особа може змінювати рухи у відповідь 
на проблемну ситуацію чи згідно з певними вимогами.  

7. Створення (Origination). Навички є настільки 
розвинутими, що можлива певна креативність при 
виникненні спеціальних потреб.  



                                                                                                                    

 

 
Інші таксономії психомоторної сфери були розроблені 

A.Harrow та W.R.Dawson, а T.Ferris та S.Aziz розробили 
таксономію психомоторної сфери спеціально для студентів 
інженерії, яка не є настільки популярною та 
використовуваною, як таксономія Блума, але може бути 
застосована при розробленні інженерних освітніх програм 
для формулювання результатів навчання як на рівні 
освітньої програми в цілому, так і на рівні окремих 
навчальних дисциплін/модулів. 



                                                                                                                    

 

 

 

 

1.4. Про навчально-методичну раду 
НУБіП України 

(наказ на уведення в дію від 03.03.2018 р. № 197) 
 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

 
1.1. Навчально-методична рада Національного 

університету біоресурсів та природокористування України 
(далі − Університет) створена з метою координації 
навчально-методичної діяльності підрозділів Університету, 
інтенсифікації підготовки та покращення навчально-
методичного забезпечення освітнього процесу в 
Університеті у контексті вимог Болонської конвенції.  

1.2. До складу навчально-методичної ради входять 
керівники і співробітники структурних підрозділів  
Університету, які організовують освітній процес і 
забезпечують розроблення його навчально-методичного 
забезпечення, а також досвідчені науково-педагогічні 
працівники – доктори та кандидати наук. 

1.3. Навчально-методична рада (далі – Рада) підзвітна 
вченій раді Університету. 

1.4. Раді підзвітні вчені (навчально-методичні) ради 
факультетів та навчально-наукових інститутів (далі – ННІ). 

1.5. Координує роботу Ради її голова – проректор з 
навчальної і виховної роботи. 

1.6. Засідання Ради проходять не рідше одного разу 
на місяць. 

1.7. У своїй роботі Рада керується Законами України 
«Про освіту» та «Про вищу освіту», директивними 
документами Міністерства освіти і науки України, Статутом 
Університету та цим Положенням. 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    

 

2. ФУНКЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  
 
2. Функціями Ради є: 
2.1. Координація організації освітнього процесу та його 

навчально-методичного забезпечення відповідно до вимог 
Законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту».  

2.2. Координація виконання Програми розвитку 
Університету на 2015-2020 роки «Голосіївська ініціатива − 
2020» щодо освітньої та навчально-методичної роботи. 

2.3. Визначення пріоритетних напрямів навчально-
методичної роботи в Університеті. 

2.4. Вивчення, узагальнення, розповсюдження та 
сприяння у запровадженні в освітній процес інноваційних 
технологій навчання і передового досвіду навчально-
методичної роботи кафедр Університету та інших закладів 
вищої освіти. 

2.5. Проведення аналізу освітніх програм щодо 
відповідності їх вимогам ринку праці й Міністерства освіти і 
науки України (далі – МОН України) та після схвалення – 
подання на затвердження до вченої ради Університету. 

2.6. Регулярне проведення аналізу змісту освіти та 
розроблення пропозиції щодо підвищення його якості. 

2.7. Проведення аналізу ліцензійних та акредитаційних 
справ щодо відповідності їх вимогам МОН України та після 
схвалення – подання на затвердження до вченої ради 
Університету. 

2.8. Розгляд матеріалів, що регламентують навчально-
методичне забезпечення освітнього процесу та 
рекомендація їх до затвердження. 

2.9.  Розроблення рекомендацій щодо оптимізації 
переліку дисциплін вибіркової складової змісту освіти в 
Університеті з урахуванням вимог ринку праці. 

2.10.  Координування роботи вчених (навчально-
методичних) рад факультетів та ННІ Університету. 

2.11.  Розгляд рукописів підручників та навчальних 
посібників, підготовлених науково-педагогічними 
працівниками Університету, та після схвалення – подання 
до вченої ради Університету для надання рекомендацій для 
друку. 



                                                                                                                    

 

2.12.  Систематичне інформування ректорату, вченої 
ради Університету про результати своєї роботи. 

 
3. ПРАВА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  

 
3. Рада має право: 
3.1. Рекомендувати вченій раді Університету вносити 

зміни до вибіркової складової змісту освіти. 
3.2. Формувати замовлення на розробку навчально-

методичного забезпечення підготовки фахівців за 
напрямами чи спеціальностями (у тому числі підручників і 
навчальних посібників). 

3.3. Проводити додаткове рецензування освітніх 
програм, спеціалізацій та за потреби – повертати їх на 
доопрацювання проектним групам. 

3.4. Проводити додаткове рецензування рукописів 
підручників (навчальних посібників) за результатами якого:  

–  рекомендувати вченій раді Університету надавати 
їм дозвіл на друкування; 

– за потреби, повертати авторам на доопрацювання. 
3.5. Вносити пропозиції щодо вилучення із 

використання в освітньому процесі морально застарілої 
навчально-методичної літератури або такої, що не 
відповідає сучасним вимогам. 

3.6. Вносити на розгляд вчених рад факультетів та ННІ 
питання щодо поліпшення якості підготовки фахівців, 
організації освітнього процесу, покращення його навчально-
методичного забезпечення. 

  
4. КОЛЕГІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

 
4.1. Колегія Ради є її дорадчим органом, яка 

створюється для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю 
Ради, для оперативного колективного обговорення 
важливих напрямів її роботи та прийняття рішень.  

4.2. Колегія складається з членів Ради та залучених 
для вирішення окремих питань НПП Університету, 
чисельність її не перевищує 25 % від кількості членів Ради. 

4.3. Головою колегії є голова Ради. 



                                                                                                                    

 

4.4. Персональний склад колегії Ради затверджується 
наказом ректора на навчальний рік. 

4.5. Основною формою роботи колегії є її засідання, 
які проводяться до засідання Ради згідно з графіком, 
затвердженим головою. У разі потреби голова колегії 
скликає її позачергове засідання або проводить його з 
використанням засобів інтернет-комунікації. 

4.6. Колегія формує пропозиції для прийняття рішень 
щодо освітньої діяльності в Університеті та  проводить 
додаткове рецензування: 

– освітніх програм; 
– спеціалізацій; 
– підручників; 
– навчальних посібників; 
– ліцензійних та акредитаційних справ; 
– інших навчально-методичних матеріалів. 

4.7. Після проведення додаткового рецензування 
члени колегії на засіданні Ради рекомендують рецензовані 
матеріали для: 

– схвалення їх та подання на затвердження до 
вченої ради Університету. 

– повернення авторам на доопрацювання (за 
потреби). 

 
5. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 
5. У своїй роботі Рада взаємодіє з: 

– вченою радою Університету − з питань підвищення 
ефективності та якості освітнього процесу в Університеті;  

– факультетами,  ННІ, кафедрами базового закладу 
Університету  − з питань інтенсифікації підготовки та 
покращення навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу; 

– відокремленими підрозділами Університету − 
регіональними закладами вищої освіти − з питань 
координації навчально-методичної діяльності підрозділів 
Університету. 

 
 



                                                                                                                    

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ 
 
6.1. Контроль за виконанням рішень Ради здійснює її 

секретар, а за виконанням окремих рішень – колегія або 
члени Ради, призначені головою. 

6.2. Рада на своєму останньому річному засіданні 
розглядає стан виконання прийнятих нею рішень.  

 
7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

 
Рада припиняє свою діяльність на наказом ректора 

Університету на підставі рішення вченої ради Університету. 
 



                                                                                                                    

 

1.5. Про підготовку магістрів 
у НУБіП України 

(наказ на  уведення в дію від 11.04.2016 р. № 398) 
 

Положення регламентує підготовку фахівців освітнього 
ступеня “Магістр” у Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (НУБіП України) і базується 
на Законі України “Про вищу освіту”, “Положенні про 
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, 
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 
20.01.1998 р. № 65, “Положенні про порядок прийому осіб 
на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 
магістрів за спеціальністю “Державна служба” в галузі знань 
“Державне управління” та працевлаштування випускників”, 
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 
29.07.2009 р. № 789. 

Підготовка магістрів у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України здійснюється за 
спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними 
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 
266 “Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти” та Постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.08.2010 р. № 787 “Про затвердження 
переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”. 

 
1. Загальні питання 

 
1.1. Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти та 
присуджується вищим навчальним закладом у результаті 
успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 
освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за 
освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. 
Освітньо-наукова програма підготовки магістра обов'язково 
включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не 
менше 30 відсотків. 



                                                                                                                    

 

1.2. Другий рівень вищої освіти відповідає сьомому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і 
передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних 
та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною 
спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад 
методології наукової та/або професійної діяльності, інших 
компетентностей, достатніх для ефективного виконання 
завдань інноваційного характеру відповідного рівня 
професійної діяльності. 

1.3. Ступінь магістра ветеринарного спрямування 
здобувається на основі повної загальної середньої освіти і 
присуджується вищим навчальним закладом у результаті 
успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 
освітньої програми, обсяг якої становить 300-360 кредитів 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (ЄКТС). 

1.4. Особа має право здобувати ступінь магістра за 
умови наявності в неї ступеня бакалавра чи спеціаліста. 

1.5. Особи, які навчаються у магістратурі, є студентами 
за винятком осіб, які навчаються за спеціалізацією 
“Державна служба” (відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.07.2009 р. № 789 вони є 
слухачами).  

1.6. Зміст навчання магістрів визначається освітньою 
(освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою, 
структурно-логічною схемою підготовки, навчальними 
планами, робочими навчальними планами, індивідуальним 
навчальним планом студента (слухача) магістратури, 
програмами навчальних дисциплін, нормативними 
документами органів державного управління вищою освітою 
та університету і відображається у відповідних підручниках, 
навчальних посібниках, методичних матеріалах, 
дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних 
занять та інших видів освітньої діяльності. 

1.7. Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) 
програма – система освітніх компонентів на відповідному 
рівні вищої освіти в межах спеціальності (спеціалізації), що 
визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 
навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін 



                                                                                                                    

 

і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, 
необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 
результати навчання (компетентності), якими повинен 
оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

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

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

2) перелік компетентностей випускника; 
3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 
4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 
5) вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти; 
6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

1.9. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, 
навантаження одного навчального року за денною формою 
навчання – 60 кредитів ЄКТС.  

1.10. Обсяг освітньої програми підготовки магістрів 
складає: 

 за освітньо-професійною програмою підготовки – 90 
кредитів ЄКТС; 

 за освітньо-науковою програмою підготовки – 120 
кредитів ЄКТС; 

 магістра ветеринарного спрямування на основі повної 
загальної середньої освіти – 360 кредитів ЄКТС; 

 магістра ветеринарного спрямування на основі ОКР 
молодшого спеціаліста – 300 кредитів ЄКТС. 

1.11. Тривалість навчання за освітніми програмами 
підготовки магістрів становить за: 

  денною формою навчання: 
– освітньо-професійна програма – 1 рік 6 місяців; 
– освітньо-наукова програма – 2 роки; 

 заочною (дистанційною) формою навчання може 
перевищувати термін навчання за денною формою не 
більше як на 25%. 

1.12. Структурно-логічна схема підготовки магістрів – 
це наукове і методичне обґрунтування процесу реалізації 
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 



                                                                                                                    

 

підготовки магістрів, основа для створення навчального та 
робочого навчального планів. 

1.13. На підставі освітньо-професійної (освітньо-
наукової) програми за кожною спеціалізацією в університеті 
розробляється навчальний план, який містить відомості про 
галузь знань, спеціальність і спеціалізацію, кваліфікацію, 
нормативний термін навчання, графік освітнього процесу, 
розділи теоретичної та практичної підготовки, блок 
обов’язкових навчальних дисциплін (навчальні курси, 
практики із вказаними кредитами ЄКТС і навчальними 
годинами), дані про кількість і форми семестрового 
контролю, атестації, загальний бюджет навчального часу за 
весь нормативний термін навчання та його поділ на 
аудиторний навчальний час і час, відведений на самостійну 
навчальну роботу, а також поділ бюджету аудиторного 
навчального часу за окремими формами занять з кожної 
навчальної дисципліни та за весь термін навчання загалом. 

1.14. Навчальний план розробляється на весь 
нормативний термін навчання робочими групами, до складу 
яких входять декан факультету або його заступник 
(директор навчально-наукового інституту (ННІ) або його 
заступник), завідувачі та провідні фахівці випускових 
кафедр. Розроблений навчальний план розглядається на 
засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету (ННІ), 
погоджується деканом факультету чи директором ННІ, 
начальником навчального відділу, начальником відділу 
магістерських програм, проректором з навчальної і виховної 
роботи, розглядається і схвалюється навчально-
методичною та вченою радами університету, 
затверджується ректором університету. 

1.15. Навчальний план за заочною формою навчання 
містить перелік дисциплін, аналогічний навчальному плану 
за денною формою навчання, але має меншу тривалість 
аудиторних занять, за рахунок збільшення кількості годин 
самостійної роботи. Перелік дисциплін, їх обсяг у кредитах 
ЄКТС, вид навчальних занять і форми підсумкового 
контролю повинні співпадати з планом денної форми. 

 



                                                                                                                    

 

1.16. Відсоток скорочення обсягу аудиторних занять 
(порівняно з навчальним планом денної форми навчання) 
повинен бути пропорційним для всіх дисциплін навчального 
плану.  

1.17. Для конкретизації планування навчального 
процесу на кожний навчальний рік складається робочий 
навчальний план, який схвалюється навчально-методичною 
та вченою радами університету, затверджується ректором 
університету. 

1.18. Індивідуальний навчальний план студента 
(слухача) магістратури – це план роботи на весь період 
навчання, в якому представлені тема магістерської роботи з 
її обґрунтуванням, навчальна, наукова та інноваційна 
робота, які розробляються спільно з керівником 
магістерської роботи, погоджуються завідувачем випускової 
кафедри, начальником відділу магістерських програм та 
затверджуються деканом факультету чи директором ННІ 
після їх обговорення на вченій раді факультету чи ННІ.  

1.19. Магістерська робота – це самостійна 
індивідуальна кваліфікаційна робота, з елементами 
дослідництва та інновацій, яка є підсумком теоретичної та 
практичної підготовки в рамках нормативної та вибіркової 
складових освітньо-професійної програми підготовки 
магістрів.  

1.20. Виконання і захист магістерської роботи є 
завершальним етапом навчання студентів за освітньо-
професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки 
магістрів та формою державної атестації здобувачів вищої 
освіти. 

1.21. Метою магістерської роботи є проведення 
теоретичних та практичних досліджень, поглиблене 
осмислення професійної проблеми, розробка інноваційних 
пропозицій у певній сфері виробництва або наукової 
діяльності та рекомендацій щодо їх упровадження. 

1.22. Практичне виконання магістерської роботи за 
освітньо-професійною або освітньо-науковою програмами 
підготовки проводиться у формі наукових досліджень в 
умовах професійної діяльності під організаційно-
методичним керівництвом науково-педагогічного працівника 



                                                                                                                    

 

університету та фахівця з даного фаху в оснащених 
навчальних, навчально-наукових, навчально-виробничих та 
навчально-науково-виробничих атестованих лабораторіях, 
на дослідних полях, у базових аграрних підприємствах, 
сучасних фермерських господарствах тощо.  

1.23. Навчання за освітньо-науковою програмою 
підготовки магістра передбачає використання 30 % 
навчального часу на дослідницьку компоненту, результатом 
якої стає проведення наукових досліджень та підготовка на 
їх основі магістерської роботи. 

1.24. Основними етапами підготовки й виконання 
магістерської роботи є: 

 вибір теми та її затвердження; 
 розробка завдання та складання поетапного плану 

виконання магістерської роботи;  
 опрацювання літературних джерел; 
 збирання фактичного матеріалу під час 

переддипломної практики; 
 обробка матеріалу із застосуванням сучасних 

методів статистичного аналізу; 
 написання першого варіанту тексту, подання його 

на ознайомлення керівнику; 
 усунення недоліків, написання остаточного варіанту 

тексту, оформлення магістерської роботи; 
 подання зброшурованої у твердій палітурці 

завершеної магістерської роботи на кафедру; 
 отримання відгуку керівника магістерської роботи; 
 внутрішнє рецензування магістерської роботи; 
 захист магістерської роботи на засіданні 

екзаменаційної комісії. 
1.25. Захист магістерських робіт здійснюється 

відповідно до підрозділу “Атестація здобувачів вищої освіти” 
Положення про організацію освітнього процесу в 
Національному університеті біоресурсів і природо-
користування України, затвердженого вченою радою НУБіП 
України від 27.03.2015 р. 

 
 



                                                                                                                    

 

1.26. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, 
може здійснюватись у формі єдиного державного 
кваліфікаційного екзамену за спеціальністю та в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. 

1.27. Студентам (слухачам), які успішно склали 
державні екзамени, а також захистили магістерську роботу 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки, 
рішенням ЕК присуджується відповідний ступінь вищої 
освіти та присвоюється відповідна кваліфікація. 

 
2. Спеціалізації підготовки магістрів 

 
2.1. Спеціалізація – складова спеціальності, що 

визначається вищим навчальним закладом та передбачає 
профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-
наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти (згідно 
з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 
266 “Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти” та Постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.08.2010 р. № 787 “Про затвердження 
переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”). 

2.2. На навчання за освітньо-професійною програмою 
приймаються особи, які навчались та мають намір 
продовжувати навчання у межах обраної спеціальності для 
більш глибокої спеціалізації. Ці програми реалізуються з 
метою забезпечення виробничої наукоємної сфери 
висококваліфікованими фахівцями, які володіють 
інноваційними знаннями і здатні втілити їх у сучасні 
високоефективні технології. 

2.3. Підготовка магістрів освітньо-наукової програми 
проходить виключно на кафедрах, які мають право на 
підготовку докторів філософії, достатнє фінансування на 
проведення дослідницьких робіт і досягли суттєвих успіхів у 
науково-дослідній роботі. Вступники повинні вільно володіти, 
як мінімум, однією з іноземних мов.  



                                                                                                                    

 

Підготовка магістрів за цією програмою передбачає 
продовження дослідницької діяльності за обраною 
спеціальністю на програмі підготовки доктора філософії в 
аспірантурі або в науковій установі. 

2.4. Зміст спеціалізацій у НУБіП України визначається: 
 вимогами до професійної діяльності фахівців; 
 напрямом та професійною спеціалізацією 

попередньо набутої освіти; 
 особливостями магістерської підготовки.  

2.5. У рамках спеціалізацій в НУБіП України існує 
широкий вибір магістерських програм, перелік яких постійно 
змінюється та удосконалюється. 

2.6. Основними принципами формування магістерських 
програм підготовки є: 

 логічний взаємозв’язок магістерських програм з 
програмами підготовки фахівців ОС “Бакалавр”; 

 відповідність наявним і перспективним потребам 
агропромислового і природоохоронного комплексів України; 

 адаптованість до прийнятої у світі системи 
підготовки фахівців; 

 забезпечення гнучкості в системі підготовки 
фахівців для їх адаптації до швидкозмінних вимог 
національного та міжнародного ринків праці; 

 оптимальне використання у навчальному процесі 
інформаційно-комунікаційних та педагогічних технологій.  

2.7. Підготовка магістрів у НУБіП України здійснюється 
в межах спеціалізацій відповідної спорідненої спеціальності 
та неспорідненої спеціальності (з додатковим вступним 
випробуванням), а також за спеціалізаціями з 
можливостями перехресного вступу (без додаткового 
вступного випробування): “Адміністративний менеджмент”, 
“Біржова діяльність”, “Дорадництво”, “Освітні вимірювання”, 
“Педагогіка вищої школи”, “Прикладна економіка”, 
“Управління інноваційною діяльністю”, “Управління 
навчальним закладом”, “Якість, стандартизація та 
сертифікація”. 

2.7.1. Спеціалізація “Адміністративний менеджмент” 
зорієнтована на підготовку високопрофесійних менеджерів, 
здатних управляти аграрним бізнесом на основі володіння 



                                                                                                                    

 

відповідними знаннями, навичками, сучасними 
комп’ютерними технологіями, інноваційними знаннями та 
іноземними мовами. Особливістю спеціалізації є те, що 
зміст навчання визначається базовою освітою (економічна, 
не економічна) та майбутнім місцем працевлаштування. 
Для перших у навчальних планах блоку вибіркових 
дисциплін передбачені технологічні дисципліни, для інших – 
економічні. 

2.7.2. Спеціалізація “Біржова діяльність” зорієнтована 
на підготовку фахівців, які за рахунок ефективного 
використання інструментів біржового ринку зможуть 
мінімізувати як виробничі, так і фінансові ризики практично 
усіх сфер господарської діяльності, розробляти та 
реалізовувати прогнози розвитку вітчизняних та світових 
ринків, як в цілому, так і в межах конкретних товарних груп 
чи фінансових інструментів. Окрім вузької спеціалізації, 
випускники умітимуть вести торгівлю на товарних та 
фондових ринках. 

2.7.3. Спеціалізація “Дорадництво” розроблена 
внаслідок нагальної потреби в створенні ефективної 
дорадчої системи інформаційно-консультаційного 
обслуговування сільськогосподарських виробників і 
населення. Знання та практичний досвід, що будуть 
отримані в процесі навчання, дозволять випускникам-
магістрам створити свої консалтингові служби (фірми) для 
поширення необхідних знань та інформації, впровадження 
інновацій, використовуючи нові інформаційні технології з 
інтерактивними, консалтинговими системами для 
конкурентоспроможного ведення сільськогосподарського 
виробництва. 

2.7.4. Підготовка магістрів зі спеціалізації “Освітні 
вимірювання” зумовлена зростаючою потребою у фахівцях 
з освітніх вимірювань, які здатні визначити, змоделювати та 
здійснити процедури моніторингу, оцінювання та виміру 
якості освіти.  

2.7.5. Підготовка викладача вищого навчального 
закладу за спеціалізацією “Педагогіка вищої школи” 
зумовлена потребою нашої держави у фахівцях, що 
здійснюють роботу щодо організації навчально-виховного 



                                                                                                                    

 

процесу, методичної і наукової роботи в технікумах і 
коледжах, проводять різноманітні заходи, що сприяють 
соціальному розвитку молоді, яка навчається у вищих 
навчальних закладах.  

2.7.6. Спеціалізація “Прикладна економіка” дозволяє 
отримати знання, необхідні для успішного вирішення 
комплексних завдань у сфері підвищення 
конкурентоспроможності аграрного бізнесу; застосування 
перспективних методів економіко-математичного 
моделювання з метою дослідження динаміки розвитку 
агарного сектору економіки.  

2.7.7. Спеціалізація “Управління інноваційною 
діяльністю” зорієнтована на підготовку високо-
кваліфікованих управлінців, які володіють не тільки 
спеціальними знаннями в межах базової освіти, але й 
спроможні приймати стратегічні і тактичні управлінські 
інноваційні рішення, виявляти перспективні наукові 
розробки та впроваджувати їх у виробництво на рівні 
апарату управління центральних державних і регіональних 
органів управління, консультаційних центрів, інноваційних 
фінансово-кредитних установ, підприємств 
агропромислового виробництва у відповідності з вимогами 
міжнародних стандартів. 

2.7.8. Підготовка керівників підприємств, установ та 
організацій (у сфері освіти та виробничого навчання) за 
спеціалізацією “Управління навчальним закладом” 
зумовлена потребою нашої держави у фахівцях, що 
здійснюють роботу щодо проектування та оптимізації 
організаційної структури навчального закладу; керівництва 
його навчально-виховною та економічною діяльністю; 
контролю за виконанням запланованих завдань; 
формуванням кадрової політики навчального закладу та 
контингенту студентів. 

2.7.9. Спеціалізація “Якість, стандартизація та 
сертифікація” розроблена з метою підготовки фахівців з 
питань адаптації української системи оцінювання якості 
продукції АПК, її сертифікації і стандартизації до 
відповідних міжнародних стандартів, а також упровадження 
цієї системи у практичну діяльність.  



                                                                                                                    

 

2.8. Спеціалізація “Державна служба” спеціальності 
“Публічне управління та адміністрування” спрямована на 
підготовку фахівців для органів державної влади та 
місцевого самоврядування, які здатні ефективно розвивати 
та впроваджувати надані їм знання у сфері державного 
регулювання на основі сучасного законодавства та 
інформаційних технологій. 

 
3. Освітній процес, зміст освіти та форми організації 
освітнього процесу студентів та слухачів магістратури  

 
3.1. Освітній процес – це інтелектуальна, творча 

діяльність, що проводиться в університеті через систему 
науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована 
на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, 
умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а 
також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

3.2. Мета освітнього процесу полягає у підготовці 
компетентних та висококваліфікованих фахівців для 
аграрної галузі економіки та пов’язаних з нею суміжних 
галузей та сфер суспільного життя, конкурентоздатних на 
національному та міжнародному ринку праці. 

3.3. Зміст освіти студентів магістратури відображений у 
навчальному плані підготовки магістрів, де обсяги 
навчальних дисциплін розподілені наступним чином: 

 обов’язкові для всіх студентів магістратури 
університету становлять 60 % загального обсягу 
навчального навантаження студента (їх перелік, обсяги та 
форми атестації визначаються стандартами вищої освіти, 
вимогами МОН України у межах відповідного напряму 
підготовки (спеціальності) і включається у навчальний план 
підготовки фахівців у повному обсязі); 

 вибіркові:  
– за вибором університету – 15 % загального обсягу 

навчального навантаження студента (їх перелік, форми 
вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації визначає 
вчена рада університету).  



                                                                                                                    

 

Такі дисципліни вивчаються студентами за освітніми 
програмами підготовки магістрів переважно впродовж 1 
року навчання; 

– за вибором студента чи слухача – 25 % загального 
обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, 
форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації 
визначаються робочими групами, сформованими за 
наказом ректора університету, рекомендуються вченими 
радами факультетів (ННІ), ухвалюються навчально-
методичною радою університету та затверджуються вченою 
радою університету. Вони включаються до навчального 
плану підготовки фахівців залежно від вибору студентів та 
визначають назву магістерської програми).  

Ці дисципліни вивчаються студентами за освітніми 
програмами підготовки магістрів переважно впродовж 2 
року навчання. 

3.4. Перелік обов’язкових дисциплін навчального плану 
підготовки магістрів та вибіркові дисципліни за вибором 
університету є однаковими для всіх студентів, що 
навчаються за одним навчальним планом. 

3.5. Обсяги навчальних дисципліни мають бути 
кратними цілому числу кредитів ЄКТС, мінімальний обсяг 
навчальної дисципліни − 3 кредити ЄКТС, максимальна 
кількість дисциплін на навчальний рік – не більше 16. 

3.6. Перелік вибіркових дисциплін за вибором 
університету для підготовки магістрів (11 кредитів ЄКТС): 

 методологія та організація наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності (3 кредити ЄКТС); 

 ділова іноземна мова (5 кредитів ЄКТС); 

 аграрна політика (3 кредити ЄКТС). 
3.7. Для формування контингенту студентів для 

вивчення вибіркових дисциплін за вибором студента на 
наступний навчальний рік декани факультетів (директори 
ННІ): 

– ознайомлюють у 1-му семестрі (до 10 листопада) 
студентів магістратури 1-го року навчання із затвердженими 
вченою радою університету переліками вибіркових 
дисциплін за вибором студента (магістерськими 
програмами); 



                                                                                                                    

 

– організовують процедуру вибору студентами 
дисциплін зазначених переліків (реєстрація в списках) до 20 
листопада; 

– студентам, які вибрали дисципліни магістерської 
програми, навколо яких не згрупувалась необхідна кількість 
осіб, надають можливість здійснити повторний вибір 
дисциплін інших магістерських програм, для вивчення яких 
сформувалися повноцінні групи – не менше 15 осіб; 

– за результатами проведених заходів до 1 грудня 
поточного року формують групи студентів для вивчення 
дисциплін магістерських програм на наступний навчальний 
рік;  

– забезпечують обов’язкове вивчення фахової 
іноземної мови для студентів, які навчаються в групах з 
викладанням окремих дисциплін іноземними мовами; 

– проводять коригування робочих навчальних планів 
підготовки фахівців відповідних років вступу та передають їх 
електронні варіанти до навчального відділу для 
формування навчального навантаження кафедр. 

3.8. Освітній процес студентів та слухачів магістратури 
здійснюється за Європейською кредитною трансферно-
накопичувальною системою, формами організації навчання 
якої є навчальні заняття, самостійна робота, практична 
підготовка та контрольні заходи. 

3.9. Навчальні заняття здійснюються у формі лекцій, 
лабораторних, практичних, семінарських та індивідуальних 
занять, у тому числі з використанням дистанційних 
технологій навчання. Аудиторне тижневе навантаження за 
денною формою навчання при підготовці магістрів 
становить 18 год. Якщо в одному із семестрів при 1,5-річній 
програмі підготовки, згідно з графіком навчального процесу, 
передбачено практичну підготовку, аудиторне тижневе 
навантаження в інших семестрах – 24 год. 

3.10. Самостійна робота студента чи слухача є 
основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 
час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 
Навчальний час, відведений для самостійної роботи 
студента або слухача магістратури, становить не менше 1/3 



                                                                                                                    

 

і не більше 2/3 від загального обсягу навчального часу, 
відведеного для вивчення дисципліни.  

3.11. Зміст самостійної роботи студента чи слухача за 
відповідною дисципліною визначається навчальною 
програмою дисципліни, наявними підручниками, 
навчальними посібниками, практикумами, електронними 
курсами дисциплін, розміщеними на навчально-
інформаційному порталі на базі платформи дистанційного 
навчання Мооdle, конспектами лекцій, методичними 
рекомендаціями, індивідуальними завданнями тощо. 

3.12. Практична підготовка є обов’язковою складовою 
змісту навчання студентів магістратури і займає особливе 
місце у навчальному процесі.  

3.13. Метою практичної підготовки студентів 
магістратури є забезпечення інтеграції теоретичних і 
практичних знань, одержаних професійних навичок і вмінь, 
що формують фахівця з вищою освітою та сприяють 
покращенню якості підготовки кадрів.  

3.14. Завданнями практичної підготовки студентів є: 

 підготовка фахівців, спроможних вирішувати 
виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти 
прийомами і методами управління, що базуються на 
новітніх технологіях; 

 набуття: 
– відповідної професії; 
– навичок прийняття самостійних рішень, виходячи із 

конкретної виробничої ситуації; 
– умінь та навичок впровадження у виробництво 

прогресивних технологій та результатів наукових 
досліджень; 

– умінь та навичок співпраці з трудовим колективом. 
3.15. Основними видами практичної підготовки є 

навчальні, технологічні, експлуатаційні, виробничі, науково-
дослідні тощо. Перелік видів практик, їх зміст визначаються 
навчальними планами та програмами практик, у тому числі 
наскрізними, а терміни її проведення – графіками 
навчального процесу. 

3.16. Програма практичної підготовки та терміни її 
проведення визначаються навчальним планом. 



                                                                                                                    

 

3.17. Організація практичної підготовки в університеті 
регламентується “Положенням про практичну підготовку 
студентів НУБіП України”, затвердженим ректором 
19.10.2015 р. 

3.18. Видами контролю знань студентів є поточний 
контроль, проміжна та підсумкова атестації. 

3.19. Поточний контроль здійснюється під час 
проведення практичних, лабораторних та семінарських 
занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 
студента до виконання конкретної роботи. 

3.20. Проміжна атестація проводиться після вивчення 
програмного матеріалу кожного змістового модуля, на які 
лектором дисципліни поділено її навчальний матеріал. 

3.21. Засвоєння студентом програмного матеріалу 
змістового модуля вважається успішним, якщо рейтингова 
оцінка його становить не менше, ніж 60 балів за 100-
бальною шкалою. 

3.22. Підсумкова атестація включає семестрову та 
державну атестацію студента. 

3.23. Семестрова атестація проводиться у формах 
семестрового екзамену або семестрового заліку з 
конкретної навчальної дисципліни. 

3.24. Семестровий екзамен – це форма підсумкової 
атестації засвоєння студентом теоретичного та практичного 
матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. Кількість 
екзаменів в екзаменаційній сесії як правило не перевищує 
4-5. 

3.25. Семестровий залік – це форма підсумкової 
атестації, що полягає в оцінці засвоєння студентом 
теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним 
певних видів робіт на практичних, семінарських або 
лабораторних заняттях та під час самостійної роботи) з 
навчальної дисципліни за семестр.  

3.26. Екзамени для студентів (слухачів) денної та 
заочної форм навчання проводяться у письмовій 
(електронній) формі за екзаменаційними білетами. 

 
 



                                                                                                                    

 

3.27. У екзаменаційному білеті передбачається 
комбінація з екзаменаційних запитань і тестових завдань 
різних типів (відкритих; закритих: вибіркових, на 
відповідність). 

3.28. Кількість екзаменаційних запитань і тестових 
завдань різних типів у екзаменаційному білеті та критерії 
оцінювання відповідей на них визначає науково-
педагогічний (педагогічний) працівник, який відповідає за 
викладання навчальної дисципліни. 

3.29. Після завершення проведення письмового 
екзамену за результатами відповідей на екзаменаційний 
білет обов’язково проводиться співбесіда двома науково-
педагогічними (педагогічними) працівниками, які проводили 
підсумкову атестацію, із студентом, після якої визначається 
остаточна оцінка за складання екзамену. 

3.30. Заліки для студентів (слухачів) денної та заочної 
форм навчання проводяться методом тестування. 

3.31. Після завершення підсумкової атестації оцінка 
студента із засвоєння дисципліни за 100-бальною шкалою 
(як і оцінки за виконання інших видів навчальної роботи) 
переводиться у національні оцінки (“Відмінно”, “Добре”, 
“Задовільно”, “Незадовільно”) та оцінки ЄКТС («А», «В», 
«С», «D», «E», «FX», «F»).  

3.32. Результати складання заліків оцінюються за 
національною двобальною шкалою: “Зараховано” чи “Не 
зараховано” та відповідними оцінками ЄКТС.  

 
4. Організація підготовки магістрів 

 
4.1. Організація підготовки фахівців ОС “Магістр” 

базується на потребі забезпечення основних принципів 
логічного поєднання безперервності, ступеневості, 
послідовності та завершеності формування освітньої 
підготовки та узгоджена з  “Положенням про організацію 
освітнього процесу в Національному університеті 
біоресурсів та природокористування України” затвердженим 
вченою радою НУБіП України від 27.03.2015р. 

 



                                                                                                                    

 

4.2. Відповідні деканати факультетів, дирекції ННІ, за 
участю навчального відділу, навчально-методичного відділу, 
відділу магістерських програм, здійснюють розробку 
магістерських програм, погоджують їх зміст на навчально-
методичній раді та затверджують на вченій раді 
університету, беруть участь в організації набору до 
магістратури, проводять поточний контроль підготовки 
студентів та слухачів, беруть участь у розподілі випускників. 

4.3. З метою удосконалення підготовки фахівців ОС 
“Магістр” у НУБіП України затверджено розподіл 
функціональних обов’язків між структурними підрозділами 
щодо підготовки магістрів. 

4.4. Відділ магістерських програм: 

 організовує, проводить та координує підготовку 
фахівців освітнього ступеня “Магістр” у НУБіП України за 
денною, заочною (дистанційною) формами навчання; 

 бере участь у розробці нормативних документів, що 
регламентують підготовку магістрів; 

 здійснює організацію ліцензійної та акредитаційної 
експертиз спеціальностей за ОС “Магістр”; 

 бере участь у розробці та реалізації сучасних 
технологій навчання, в тому числі дистанційної; 

 організовує створення навчально-методичного 
забезпечення, в тому числі і його електронних варіантів для 
підготовки магістрів; 

 організовує та координує самостійну роботу студентів 
(слухачів) магістратури; 

 проводить наукові дослідження з проблем розвитку 
вищої аграрної освіти, теорії та практики господарської 
діяльності в АПК України та забезпечує впровадження їх 
результатів у навчальний процес; 

 вивчає, аналізує та узагальнює передовий досвід 
інших вищих навчальних закладів, в тому числі іноземних, 
щодо організації підготовки магістрів; 

 забезпечує гнучкість в системі підготовки фахівців для 
їх адаптації до швидкозмінних вимог національного та 
міжнародного ринків праці; 
 
 



                                                                                                                    

 

 надає організаційну, методичну, інформаційну, 
консультаційну допомогу іншим навчальним закладам, що 
входять до структури НУБіП України з питань підготовки 
магістрів; 

 забезпечує популяризацію магістерських програм 
НУБіП України, їх адаптованість до прийнятої у світі 
системи підготовки фахівців; 

 бере участь у відборі кращої студентської молоді для 
продовження навчання на магістерських програмах НУБіП 
України, в тому числі міжнародних; 

 бере участь у розробці правил прийому до 
магістратури, програм вступних випробувань, навчальних 
планів підготовки магістрів; 

 бере участь в організації і роботі приймальної та 
екзаменаційної комісій з прийому екзаменів випускників 
магістратури, у процесі зарахування осіб на програми 
підготовки магістрів; 

 контролює відповідність навчальних планів підготовки 
магістрів та термінів їх виконання вимогам стандартів освіти, 
взаємопов’язаності спеціалізацій магістрів з програмами 
підготовки бакалаврів; 

 організовує і проводить ефективну індивідуально-
консультативну роботу зі студентами (слухачами) 
магістратури; 

 сприяє вдосконаленню студентами (слухачами) 
магістратури знань іноземної мови, володіння сучасною 
комп’ютерною технікою, активній участі в наукових 
дослідженнях, користуванні книжковим фондом бібліотеки 
тощо; 

 проводить аналіз успішності студентів (слухачів) 
магістерських програм; 

 рекомендує студентів (слухачів) магістратури на 
навчання та стажування до інших закладів, в тому числі за 
кордоном; 

 бере участь у забезпеченні працевлаштування 
випускників магістратури; 



                                                                                                                    

 

 організовує та бере участь в проведенні науково-
методичних семінарів з питань вивчення досвіду підготовки 
магістрів в Україні та у світі; 

 забезпечує підготовку річного та поточних звітів 
діяльності відділу у НУБіП України. 

4.5. Факультет, навчально-науковий інститут: 

 разом з випусковими кафедрами забезпечує 
студентам (слухачам) магістратури матеріально-технічну 
базу для проведення навчання та наукових досліджень за 
тематикою магістерських робіт; 

 сприяє студентам (слухачам) магістратури в публікації 
наукових, науково-методичних праць; 

 аналізує та доповідає на раді факультету/ННІ про 
підсумки навчання та науково-дослідної роботи магістрів, 
виконання ними індивідуальних планів; 

 спільно з кафедрами проводить попередній відбір 
обдарованої молоді для вступу до магістратури, 
організовуючи предметні олімпіади, наукові, науково-
методичні семінари за участю в них студентів третіх-
четвертих курсів; 

 згідно рішення вченої ради факультету/ННІ готує до 
приймальної комісії, направлення-рекомендації на 
претендентів для вступу до магістратури, подає пропозиції 
щодо формування предметних комісій, координує разом з 
відділом магістерських програм розробку вступних тестових 
завдань у відповідності з освітніми програмами 
спеціальностей і спеціалізацій; 

 розробляє робочі навчальні плани підготовки фахівців 
ОС “Магістр” та координує підготовку програм дисциплін; 

 разом з відділом магістерських програм несе пряму 
відповідальність за якість, ефективність, актуальність і 
практичне значення магістерських програм; 

 спільно з кафедрами та відділом магістерських 
програм організовує навчально-виховний процес зі 
студентами (слухачами) магістратури, контролює успішність 
студентів (слухачів) магістратури та готує документи на 
призначення стипендії, переведення, відрахування та 
випуск магістрів; 



                                                                                                                    

 

 готує наказ про призначення керівників та 
затвердження тем магістерських робіт; 

 за поданням кафедр організовує проведення практики 
та стажування студентів (слухачів) магістратури, готує 
відповідний наказ; 

 вносить пропозиції щодо формування екзаменаційної 
комісії, організовує її роботу та звіт голови ЕК на раді 
факультету/ННІ; 

 вносить пропозицію вченій раді факультету/ННІ щодо 
рекомендації магістрів для вступу на програму підготовки 
доктора філософії до аспірантури; 

 спільно з відділом працевлаштування випускників та 
видачі дипломів про вищу освіту і відділом магістерських 
програм бере участь у працевлаштуванні магістрів; 

 організовує роботу кафедр щодо навчально-
методичного забезпечення підготовки магістрів, в т.ч. на 
електронних носіях; 

 спільно з кафедрами контролює хід виконання 
індивідуальних навчальних планів студентів (слухачів) 
магістратури; 

 разом з кафедрами організовує підготовку звітної 
документації стосовно навчання студентів (слухачів) 
магістратури; 

 разом з відділом магістерських програм організовує і 
проводить науково-методичні семінари з питань навчання 
студентів (слухачів) магістратури та наукової спрямованості 
магістерських робіт; 

 організовує (разом з випусковими кафедрами) 
підготовку звітної документації щодо навчання студентів 
(слухачів) магістратури. 

4.6. Кафедра: 

 разом з деканатом факультету чи дирекцією ННІ 
проводить попередній відбір обдарованої молоді для 
навчання в магістратурі та аспірантурі; 

 у складі вченої ради факультету чи ННІ бере участь у 
формуванні кваліфікаційних вимог до рівня професійної 
підготовки магістрів, в розробці програм підготовки 
магістрів; 



                                                                                                                    

 

 розробляє орієнтовний перелік тем випускних 
магістерських робіт та вимоги до їх виконання; 

 подає в деканат навчально-методичні комплекси 
дисциплін, робочу програму практик та перелік підприємств, 
установ, організацій, де може бути проведена практика; 

 забезпечує освітній процес зі студентами (слухачами) 
магістратури та проходження ними виробничої практики; 

 подає в деканат/ННІ пропозиції щодо затвердження 
тем випускних магістерських робіт та призначення наукових 
керівників з числа провідних вчених (докторів та кандидатів 
наук); 

 контролює хід навчання та виконання індивідуальних 
навчальних планів студентів (слухачів) магістратури, 
закріплених за кафедрою, роботу наукових керівників; 

 забезпечує належний стан забезпечення наукових та 
навчальних лабораторій, що використовуються у підготовці 
фахівців ОС “Магістр”; 

 організовує попередній захист випускних 
магістерських робіт. 
4.7. Керівник магістерськох роботи: 

 пропонує студентам магістратури, керівником яких він 
є, теми випускних магістерських робіт відповідно до 
магістерської програми та наукового напряму діяльності 
кафедри; 

 надає допомогу студенту (слухачу) магістратури у 
підготовці та реалізації індивідуального робочого плану; 

 контролює виконання студентом (слухачем) 
магістратури індивідуального робочого плану; 

 залучає студентів (слухачів) магістратури до наукової 
роботи кафедри; 

 надає допомогу студентам (слухачам) магістратури у 
підготовці до публікації статей та тез доповідей за 
результатами їх наукових досліджень. 



                                                                                                                    

 

5. Прийом на навчання до магістратури 
 

5.1. Прийом на навчання до магістратури НУБіП 
України здійснюється згідно з правилами прийому на 
програму підготовки фахівців освітніх ступенів “Бакалавр”, 
“Спеціаліст” та “Магістр”, затвердженими ректором 
Національного університету біоресурсів і природо-
користування України на конкурсній основі. 

5.2. Для організації прийому до магістратури за 
наказом ректора університету створюється приймальна 
комісія, яка розробляє Правила прийому до НУБіП України, 
які затверджуються вченою радою університету. 

5.3. Громадяни України мають право безоплатно 
здобувати освітній ступінь “Магістр” у НУБіП України на 
конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, 
якщо цей ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше 
за кошти державного або місцевого бюджету. Особи, які 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або 
магістра за кошти державного бюджету, можуть здобувати 
ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.  

5.4. Громадяни України, які не завершили навчання за 
кошти державного або місцевого бюджету за освітнім 
ступенем магістра, мають право повторно безоплатно 
здобувати вищу освіту в НУБіП України за тим самим 
ступенем освіти, за умови відшкодування до державного 
або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг 
з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування 
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на 
оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 
року № 658. 

5.5. За окремими правилами, затвердженими 
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 р. № 
789 “Про затвердження порядку прийому на навчання за 
освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 
спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне 
управління” та працевлаштування випускників” та 
Постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 р. № 
564 “Положення про систему підготовки, перепідготовки та 



                                                                                                                    

 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування, у НУБіП України” 
здійснюється прийом на навчання за спеціальністю 
“Публічне управління та адміністрування” (спеціалізація 
“Державна служба”). 

5.6. Вступні випробування проводяться за окремим 
розкладом у формі тестування з комплексу 
фундаментальних і професійно-орієнтованих обов’язкових 
дисциплін та іноземної мови за обсягами програм 
підготовки фахівців ОС “Бакалавр” (для вступників на 
спеціальність “Публічне управління та адміністрування” – з 
основ держави і права, основ економіки та співбесіди з 
питань державного управління). За результатами таких 
випробувань приймальна комісія виносить рішення про 
зарахування студентів до магістратури. На основі рішення 
приймальної комісії готується наказ за підписом ректора 
університету про зарахування на навчання до магістратури 
НУБіП України. 

5.7. Особам, які прийняті на навчання до магістратури з 
відривом від виробництва, з дня зарахування виплачується 
стипендія згідно з чинним законодавством. 

5.8. Студентам та слухачам, які навчаються за умов 
договору з фізичними чи юридичними особами, повна 
вартість навчання визначається кошторисом, який 
затверджується ректором НУБіП України. 

 
6. Права та обов’язки студентів та слухачів 

магістратури  
 

6.1. Студенти та слухачі магістратури мають право на: 

 вибір форми навчання, спеціалізації та магістерської 
програми; 

 одержання знань, що відповідають сучасному рівню 
розвитку науки, техніки та культури; 

 користування навчально-виробничою, науковою, 
культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базами 
університету; 

 доступ до інформації з усіх галузей знань; 



                                                                                                                    

 

 участь у науково-дослідній, дослідно-
конструкторській та інших видах наукової діяльності, 
конференціях, олімпіадах, семінарах, виставках, конкурсах 
тощо; 

 участь у конкурсах на одержання стипендій 
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, а також інших іменних стипендій; 

 одержання на конкурсній основі направлення на 
навчання та стажування до інших навчальних закладів, у 
тому числі зарубіжних; 

 одержання в установленому порядку вищої освіти з 
другої спеціальності; 

 особисту або через своїх представників участь у 
роботі органів громадського самоврядування, в обговоренні 
та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного 
процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 
організації дозвілля, побуту тощо; 

 участь в об’єднаннях громадян; 

 безпечні та нешкідливі умови навчання і праці; 

 навчання за індивідуальними навчальними планами, 
програмами і графіками; 

 трудову діяльність у позаурочний час; 

 перерву в навчанні відповідно до законодавства; 

 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та 
психічного насильства, дій науково-педагогічних та інших 
працівників, які порушують права або принижують їх честь і 
гідність. 

6.2. Студенти та слухачі магістратури зобов’язані: 

 систематично відвідувати навчальні заняття, в 
установлені терміни виконувати всі види завдань, 
проходити всі форми контролю знань, передбачені 
навчальним планом і програмами; 

 підвищувати свій гуманітарний і загальнокультурний 
рівень, оволодівати загальнолюдськими духовними 
цінностями, знаннями національної культури, історії, 
традицій українського народу, світової цивілізації; 



                                                                                                                    

 

 поглиблювати знання з української мови як 
державної мови в Україні та оволодівати іноземними 
мовами; 

 дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього 
розпорядку НУБіП України, інших нормативних документів, 
правових та етичних норм співжиття; 

 вчасно інформувати деканат/ННІ про неможливість 
(з поважних причин) відвідувати заняття, складати, 
перескладати заліки та екзамени, виконувати контрольні 
роботи тощо;  

 постійно прагнути до морального і фізичного 
вдосконалення; 

 виявляти бережливе ставлення до державного 
майна, підтримувати в належному стані навчальні, житлові 
приміщення та їх обладнання, а в разі навмисного псування 
– компенсувати їх вартість згідно з законодавством, 
правилами внутрішнього розпорядку університету, 
правилами проживання в гуртожитку та іншими 
нормативними документами. 



                                                                                                                    

 

1.6. Про підготовку і захист магістерської роботи у 
НУБіП України 

(наказ на  уведення в дію від 17.06.2016 р. № 629) 
 

1. Загальні положення та етапи виконання 
магістерської роботи  

 
Магістерська робота – це самостійна індивідуальна 

кваліфікаційна робота з елементами дослідництва та 
інновацій, яка є підсумком теоретичної та практичної 
підготовки в рамках нормативної та вибіркової складових 
освітньо-професійної програми підготовки магістрів. 
Магістерська робота є формою контролю набутих 
студентом або слухачем магістратури у процесі навчання 
інтегрованих знань, умінь, навичок, необхідних для 
виконання професійних обов’язків. 

Виконання і захист магістерської роботи є 
завершальним етапом навчання студентів (слухачів) за 
освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою 
підготовки магістрів та формою атестації здобувачів вищої 
освіти. 

Назва магістерської роботи має бути стислою, 
відповідати освітній і науковій галузям, суті проблеми, що 
вирішується. 

Метою магістерської роботи є проведення теоретичних 
та практичних досліджень, поглиблене осмислення 
професійної проблеми, розробка інноваційних пропозицій у 
певній сфері виробництва або наукової діяльності та 
заходів щодо їх впровадження. 

Завдання магістерської роботи залежить від освітньої 
програми підготовки магістрів і полягає у дослідженні 
об’єкту, науковому обґрунтуванні результатів дослідження 
та практичному використанні їх у агропромисловому чи 
природоохоронному комплексах. 

Навчання за освітньо-науковою програмою підготовки 
передбачає відведення 30 відсотків навчального часу на 
дослідницьку компоненту, результатом якої стає 
проведення наукових досліджень і підготовка на їх основі 
магістерської роботи. 



                                                                                                                    

 

Практичне виконання магістерської роботи освітньо-
професійною або освітньо-науковою програмами підготовки 
проводиться у формі наукових досліджень в умовах 
професійної діяльності під організаційно-методичним 
керівництвом науково-педагогічного працівника 
університету та фахівця з даного фаху в оснащених 
навчальних, навчально-наукових, навчально-виробничих та 
навчально-науково-виробничих атестованих лабораторіях, 
на дослідних полях, у базових аграрних підприємствах, 
сучасних фермерських господарствах тощо. Етапи 
практичної підготовки магістерської роботи фіксуються у 
індивідуальному плані студента магістратури.  

Наповнення магістерської роботи вміщує критичний 
аналіз літературних джерел та їх узагальнення, опис 
досліджених фактів, явищ і закономірностей та одержаних 
власних результатів досліджень. Висновки ґрунтуються на 
основі власних досліджень, викладаються чітко і лаконічно. 
Запропоновані інноваційні рішення мають бути науково 
обґрунтованими з відповідним аналізом та прогнозом щодо 
результатів їх впровадження і з аналізом ризиків, що при 
цьому можуть виникнути. 

Результати наукових досліджень викладаються логічно 
та аргументовано. При цьому слід уникати загальних слів, 
бездоказових тверджень, тавтології. Магістерська робота 
може містити знаковий апарат (формули, графіки, діаграми, 
схеми, таблиці тощо). 

Магістерська робота виконується державною мовою 
(українською) з урахуванням орфографічних, пунктуаційних 
та стилістичних норм. 

Наукову інформацію в ній необхідно викладати у 
повному обсязі, висвітлюючи одержані результати 
дослідження, з детальним описом методів дослідження. 
Наукова інформація має бути висвітлена на фактичному 
матеріалі з обґрунтуванням новизни та практичного 
значення роботи. 

Основними етапами підготовки та виконання 
магістерської роботи є: 

– вибір теми та її затвердження; 
 



                                                                                                                    

 

– розробка завдання та складання поетапного плану 
виконання магістерської роботи; 

– опрацювання літературних джерел; 
– збирання фактичного матеріалу під час практик;  
– обробка матеріалу із застосуванням сучасних 

методів статистичного аналізу; 
– написання першого варіанту тексту роботи, подання 

його на ознайомлення керівнику; 
– усунення недоліків, написання остаточного варіанту 

тексту, оформлення магістерської роботи; 
– отримання відгуку керівника магістерської роботи; 
– подання зброшурованої у твердій палітурці 

завершеної магістерської роботи на кафедру; 
– внутрішнє рецензування магістерської роботи; 
– захист магістерської роботи на засіданні випускової 

кафедри; 
– подання електронної версії роботи з формою опису 

роботи магістра (додаток Н) для перевірки на плагіат; 
– захист магістерської роботи на засіданні 

екзаменаційної комісії (далі – ЕК). 
Двічі за період навчання студент (слухач) магістратури 

проходить атестацію на засіданні випускової кафедри, де 
звітує про стан виконання індивідуального плану та 
магістерської роботи. За результатами звіту керівник 
доповідає про хід виконання індивідуального плану, 
помилки і неточності у виконанні магістерського 
дослідження, визначаючи способи їх усунення або шляхи 
раціонального. У результаті обговорення приймається 
рішення “атестувати”, “атестувати умовно”, “не атестувати” 
студента (слухача), яке відображається у протоколі 
засідання кафедри. 

Магістерська робота – це кваліфікаційний документ, на 
підставі якого екзаменаційна комісія визначає рівень 
теоретичної підготовки випускника та його готовність до 
самостійної роботи за фахом і приймає рішення про 
присвоєння кваліфікації. 

До захисту магістерської роботи на ЕК допускаються 
студенти (слухачі), які успішно склали екзаменаційні сесії, 
пройшли практики, захистили відповідні звіти, виконали всі 



                                                                                                                    

 

завдання індивідуального плану, пройшли попередній 
захист магістерської роботи на випусковій кафедрі та 
пройшли перевірку на плагіат. 

Студентам (слухачам), які успішно склали державні 
екзамени та захистили магістерську роботу відповідно до 
освітньої програми підготовки, рішенням ЕК присуджується 
відповідний ступінь вищої освіти та присвоюється 
відповідна кваліфікація. 

 
2. Вибір та затвердження теми магістерської роботи  

 
Вибір проблеми дослідження – відповідальний момент, 

від якого значною мірою залежить успіх всього дослідження 
студента. Проблема дослідження визначається виходячи з 
наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень 
кафедри, замовлень різних суб'єктів господарювання тощо. 

Вибір проблеми наукових досліджень для виконання 
магістерської роботи не обмежується окремими галузями 
економіки, видами діяльності, організаційно-правовими 
формами та формами власності підприємств, установ та 
організацій, на матеріалах яких буде ґрунтуватися 
магістерська робота. Як правило, вибір студентом теми 
магістерської роботи обумовлений виконанням окремих 
індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень у 
минулому. Такий підхід до організації процесу написання 
магістерської роботи є ефективним, адже у процесі 
поточного навчання студенти вже набули певних знань з 
обраної проблеми досліджень, тому здатні більш 
професійно вирішувати питання удосконалення практичної 
діяльності. 

Право вибору теми магістерської роботи надається 
студенту в межах орієнтовної тематики, яка розробляється 
відповідною випусковою кафедрою та погоджується з 
деканатом факультету (директоратом навчально-наукового 
інституту (ННІ)), що забезпечує реалізацію вибіркової 
складової освітньої програми підготовки магістрів з 
урахуванням пропозицій і потреб установ, підприємств та 
організацій. 

 



                                                                                                                    

 

При виборі теми магістерської роботи слід керуватися 
власними навчальними та науково-дослідними інтересами, 
наявністю теоретичної бази та власних розробок, 
можливістю отримання необхідних матеріалів під час 
проходження виробничої практики, орієнтацією на характер 
майбутньої професійної діяльності. 

Теми магістерських робіт освітньо-наукової програми 
підготовки повинні відповідати науковій тематиці випускової 
кафедри, а для спеціалізацій з можливостями перехресного 
вступу повинні відображати сутність попередньо набутої та 
обраної спеціалізацій. 

Тематика магістерських робіт на кафедрі поновлюється 
кожного навчального року, студент або слухач магістратури 
має право самостійного вибору теми магістерської роботи в 
межах освітньої програми. 

Оновлюючи тематику магістерських робіт, випусковим 
кафедрам необхідно дотримуватись такої структури: 60% – 
теми фундаментального характеру (базові теми), 25% – 
теми інноваційного характеру (відповідають проблемам 
практики), 15% – теми неординарного характеру 
(підтвердження або спростування існуючих гіпотез).   

При виборі теми магістерської роботи слід враховувати 
її актуальність і новизну, наявність наукової бази для 
виконання, можливість отримання та опрацювання 
експериментального матеріалу, наявність власних науково-
технічних і методичних розробок, майбутнє місце 
працевлаштування. 

Виконання магістерської роботи базується на 
матеріалах обраного об’єкту дослідження. Крім того, 
визначається місце об’єкта дослідження в районі (регіоні, 
відповідній галузі). Не дозволяється виконувати 
магістерську роботу кільком студентам однієї академічної 
групи з однієї і тієї ж теми, на базі одного і того самого 
підприємства. 

Якщо однакову тему магістерської роботи виявило 
бажання писати кілька студентів, остаточне рішення 
приймає завідувач кафедри, виходячи зі строків (дати) 
подання заяв студентами (слухачами) на кафедру.  

 



                                                                                                                    

 

Вибрана студентом тема закріплюється за ним на 
підставі його письмової заяви на ім'я декана відповідного 
факультету (директора ННІ) (додаток А).  

Студентам заочної форми навчання пропонується 
обирати тему магістерської роботи з урахуванням потреб 
виробництва, зокрема підприємств, установ, де вони 
працюють. 

Закріплення за студентами та слухачами тем 
магістерських робіт і керівників оформлюється наказом 
ректора НУБіП України за поданням деканату відповідного 
факультету або директорату ННІ, після узгодження з 
відділом магістерських програм і навчальним відділом 
університету протягом чотирьох місяців від дня зарахування 
(до 31 грудня поточного року) на освітню програму 
підготовки магістрів.  

Тема магістерської роботи може бути уточнена за 
заявою студента чи слухача магістратури на засіданні 
відповідної кафедри, але не пізніше, ніж за шість місяців до 
визначеного терміну подання завершеної магістерської 
роботи до захисту. Зміна теми магістерської роботи 
оформлюється наказом ректора університету за поданням 
деканату відповідного факультету (директорату ННІ) після 
узгодження з відділом магістерських програм та навчальним 
відділом університету. 

Для наукового керівництва магістерською роботою 
наказом ректора НУБіП України за поданням відповідної 
кафедри призначається керівник. За студентом (слухачем) 
освітньо-професійної чи освітньо-наукової програми 
підготовки закріплюється один керівник. 

Керівниками магістерських робіт можуть бути науково-
педагогічні працівники НУБіП України з науковим ступенем 
доктора наук чи досвідченого кандидата наук, коло 
наукових і фахових інтересів яких відповідає тематиці 
магістерської роботи. 

Для спеціалізації “Державна служба” керівниками 
магістерських робіт можуть бути також висококваліфіковані 
фахівці центральних органів виконавчої влади, державних 
адміністрацій, органів місцевого самоврядування. 



                                                                                                                    

 

За одним керівником закріплюється до п’яти студентів 
(слухачів) магістратури на навчальний рік згідно наказу 
Міністерства науки і освіти України від 07.08.2002 р. № 450 
“Про затвердження норм часу для планування і обліку 
навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 
наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів”. 

 
3. Розподіл функцій керівника магістерської роботи і 

студента (слухача)  
 

Керівник виконує такі функції: 
– пропонує студентам (слухачам) магістратури теми 

магістерських робіт відповідно до свого наукового напряму 
діяльності, спеціалізації, магістерської програми та потреб 
установ, підприємств, організацій; 

– формує разом зі студентом (слухачем) магістратури 
завдання на підготовку магістерської роботи; 

– надає допомогу у підготовці індивідуального плану 
роботи та контролює його виконання; 

– протягом всього періоду навчання на основі аналізу 
підготовлених студентом (слухачем) магістратури 
матеріалів фіксує його виконання, про що звітує на засіданні 
кафедри; 

– рекомендує студенту необхідну нормативну, 
навчальну, довідкову літературу та інші джерела для 
самостійного опрацювання; 

– надає консультативну допомогу студентові під час 
виконання ним роботи згідно із затвердженим на кафедрі 
розкладом і графіком самостійної роботи; 

– аналізує та контролює організацію самостійної 
роботи студента (слухача) магістратури; 

– залучає студентів магістратури до наукової роботи; 
– допомагає студенту (слухачу) готувати наукові 

публікації за результатами досліджень і сприяє їх 
опублікуванню у фахових виданнях, матеріалах наукових 
конференцій, симпозіумів, круглих столів та ін.; 

– рекомендує бази та забезпечує відповідну якість 
проходження науково-дослідної практики; 



                                                                                                                    

 

– несе відповідальність за випадки виявлення 
академічного плагіату у магістерській роботі студента 
(слухача); 

– готує об'єктивний відгук на магістерську роботу перед 
її захистом на кафедрі; 

– бере участь у засіданні кафедри під час 
попереднього захисту магістерської роботи; 

– сприяє працевлаштуванню випускника магістратури. 
Керівник магістерської роботи несе особисту 

відповідальність за повноту і якість виконання 
вищезазначених функцій. 

Студент (слухач) виконує такі функції: 
– визначається з темою магістерської роботи 

відповідно до своєї спеціалізації та магістерської програми; 
– разом з керівником формує завдання на підготовку 

магістерської роботи; 
– складає індивідуальний план роботи і відповідає за 

його вчасне виконання; 
– добирає і опрацьовує нормативні документи, 

навчальну, наукову й довідкову літературу та інші джерела; 
– критично аналізує позиції різних авторів на проблеми, 

що мають безпосереднє відношення до роботи та визначає 
своє особисте ставлення до них;  

– узагальнює матеріали та застосовує сучасні методи і 
методики наукових досліджень; 

– використовує набуті в процесі навчання теоретичні 
знання, практичні навички; 

– опановує методику досліджень стосовно, об'єкта, 
предмета дослідження, мети, завдань; 

– знаходить аналоги розв’язання проблеми у 
вітчизняній та зарубіжній практиці, адаптує їх до 
конкретного предмета (об’єкта) дослідження; 

– самостійно приймає оптимальні рішення; 
– у період практики на основі теоретичних положень 

та методики досліджень ґрунтовно і всебічно вивчає стан 
справ у реальних умовах з предмету досліджень та добирає 
фактичний матеріал; 

 
 



                                                                                                                    

 

– на основі теоретичних положень (перший розділ) та 
фактичного стану справ з предмету досліджень (другий 
розділ) опрацьовує третій проектно-рекомендаційний, 
конструктивний розділ, робить висновки і подає керівникові 
на перевірку; 

– усуває суттєві недоліки, що виявились у процесі 
попереднього захисту на кафедрі; 

– отримує відгук керівника магістерської роботи; 
– використовуючи сучасні інформаційні технології, 

готує презентацію магістерської роботи, яку демонструє під 
час попереднього захисту на кафедрі, а в подальшому на 
засіданні ЕК; 

– переплітає роботу і подає з відгуком керівника 
завідувачу кафедри, який засвідчує своїм підписом її допуск 
до розгляду на засіданні ЕК; 

– отримує рецензію на роботу від науково-
педагогічного працівника іншої кафедри факультету (ННІ) та 
готує відповіді на зауваження; 

– подає електронну версію магістерської роботи 
відповідальному за наповнення і функціонування 
інституційного репозитарію випускними магістерськими 
роботами відповідного факультету (ННІ) для перевірки на 
плагіат не пізніше ніж за 10 днів до захисту перед ЕК; 

– несе персональну відповідальність за наявність 
академічного плагіату у магістерській роботі; 

– доповідає на засіданні ЕК відповідно до графіка, 
встановленого деканатом факультету (директоратом ННІ). 

Студент (слухач) повинен виконувати перераховані 
вище функції у строки, встановлені керівником. Студент 
(слухач) магістратури несе особисту відповідальність за 
якість виконання, автентичність роботи та своєчасність 
підготовки матеріалів. 

 
4. Підготовка магістерської роботи та її структура  

  
Зміст магістерської роботи має свідчити про рівень 

фахової підготовленості студента (слухача) магістратури до 
професійної або наукової діяльності, а саме, здатність: 

 



                                                                                                                    

 

– використовувати набуті в процесі навчання 
теоретичні знання, практичні навички; 

– аналізувати джерела інформації, в першу чергу 
наукові; 

– узагальнювати матеріали та застосовувати сучасні 
методи і методики наукових досліджень; 

– використовувати сучасні інформаційні технології; 
– обґрунтовано використовувати вітчизняний та 

міжнародний досвід при висвітленні досліджуваних питань; 
– знаходити аналоги розв’язання проблеми у 

вітчизняній та зарубіжній практиці, адаптувати їх до 
конкретного предмета (об’єкта) дослідження; 

– за результатами аналізу самостійно приймати 
оптимальні рішення. 

Після вибору та затвердження теми студент повинен 
чітко визначити мету роботи, об'єкт дослідження, 
послідовність написання; підібрати відповідну наукову 
літературу та нормативно-інструктивні матеріали. Допомогу 
у вирішенні цих питань можуть надавати керівник, завідувач 
кафедри, співробітники навчальної лабораторії та 
працівники наукової бібліотеки університету. 

Правильне формулювання мети та об'єкта 
дослідження дає змогу визначити коло задач, які постають 
перед студентом, вибрати необхідну інформацію й уникнути 
зайвої і непотрібної роботи. 

Магістерська робота готується на конкретних 
матеріалах підприємств, регіонів, галузі, і тому результати 
дослідження повинні мати практичне значення.  

Магістерська робота повинна: 
– відображувати сучасний стан та тенденції 

економічного розвитку України, враховувати досвід світової 
економіки; 

– показати рівень спеціальної підготовки студента, 
який відповідає кваліфікаційним вимогам вибраної 
спеціалізації та здібності і вміння студентом застосовувати 
отримані знання з фахових дисциплін для вирішення 
практичних задач на використанні емпіричних і теоретичних 
методів дослідження;  



                                                                                                                    

 

– виконуватися на практичних матеріалах конкретних 
підприємств, організацій, установ або галузевих матеріалах; 

– базуватись на застосуванні прогресивних методів 
економічних досліджень; 

– містити аргументацію актуальності теми, її 
теоретичної і практичної цінності; 

– відображати самостійність і системність підходу 
студента у виконанні досліджень з конкретної проблеми; 

– свідчити про знання студента монографічної 
літератури з обраної теми, законодавчих актів України й 
урядових рішень, нормативних актів, положень, інструкцій, 
стандартів тощо; 

– містити аналіз різних точок зору з вказівками на 
джерела (у вигляді посилань або цитувань) і обов’язкове 
формулювання аргументованої позиції щодо порушення у 
роботі дискусійного питання; 

– повністю розкривати тему дослідження, мати 
аргументоване обґрунтування висновків і пропозицій, що 
представляють науковий та практичний інтерес. 

Складання плану магістерської роботи є важливим 
відповідальним етапом підготовчої роботи. Добре 
продуманий план – запорука успішного виконання 
дослідження. Перш ніж розробити план до теми, слід 
ознайомитися з літературними джерелами, які висвітлюють 
відповідні теоретичні та методичні проблеми. Це дасть 
студентові змогу детальніше уявити собі структуру роботи, 
послідовно викласти її зміст, точніше розкрити коло питань, 
які мають бути вирішені. План повинен концентровано 
відображати зміст вибраної теми, напрям її дослідження, 
постановку окремих питань, послідовне, логічне, 
взаємопов'язане викладання результатів. У процесі 
написання роботи план може вдосконалюватися: одні 
питання будуть уточнюватися, інші – вилучатися, або ж 
уводитися.  

Структура й зміст роботи, співвідношення розділів 
визначаються її темою і містять: 

1. Картку магістерської роботи. 
2. Титульний аркуш. 
3. Завдання до виконання магістерської роботи. 



                                                                                                                    

 

4. Зміст. 
5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, 

скорочень і термінів (за необхідності). 
6. Вступ. 
7. Основна частина. 
8. Охорона праці (за необхідності) 
9. Висновки. 
10. Список використаних джерел.  
11. Додатки. 
У картці магістерської роботи (додаток Б) розміщується 

така інформація: код кафедри (11.05); літери МР – 
магістерська робота; номер та дата підписаного ректором 
університету наказу про затвердження тем магістерських 
робіт; порядковий номер студента або слухача в наказі про 
затвердження тем магістерських робіт; літери ПЗ – 
пояснювальна записка. 

Титульний аркуш (додаток В) містить назву 
навчального закладу, факультету (ННІ), кафедри, УДК, тему 
магістерської роботи, код і назву спеціальності, назву 
спеціалізації та магістерської програми, освітню програму 
підготовки, прізвище та ініціали автора, прізвище, ініціали 
керівника та їх науковий ступінь і вчене звання, прізвище й 
ініціали консультанта з охорони праці за необхідності, 
відомості щодо допуску магістерської роботи до захисту, 
погодження магістерської роботи деканом факультету 
(директором ННІ), календарний рік захисту. 

Завдання до виконання магістерської роботи видається 
в місячний термін з дня реєстрації наказу про затвердження 
тем. Зразок завдання наведено у додатку Д. 

Зміст подається на початку магістерської роботи і 
містить найменування та номери перших сторінок усіх 
розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), 
зокрема вступу, розділів, висновків, списку використаних 
джерел, додатків. 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, 
скорочень і термінів подають у магістерській роботі окремим 
списком перед вступом, якщо вжито специфічну 
термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, 
позначення тощо. 



                                                                                                                    

 

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за 
абеткою наводять скорочення, справа – їх детальну 
розшифровку. 

Якщо у магістерській роботі спеціальні терміни, 
скорочення, символи, позначення тощо повторюються 
менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку 
наводять у тексті при першому згадуванні. 

Приклад оформлення умовних позначень: 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

ПДВ – податок на додану вартість; 
МШП – малоцінні швидкозношувані предмети; 
ДФС – державна фіскальна служба. 

 
У вступі до магістерської роботи: 

 обґрунтовуються актуальність обраної теми, мета та 
зміст поставлених завдань;  

 визначається об’єкт і предмет дослідження; 

 зазначається обраний метод (або методи) 
дослідження, теоретична цінність і прикладна значущість 
отриманих результатів; 

 наводиться інформація про апробацію результатів 
роботи та публікації студента магістратури; 

 зазначається участь студента у науковій роботі 
(конкурси наукових робіт), участь у наукових конференціях, 
науковому гуртку, виконання науково-дослідних тем 
випускаючої кафедри; 

 окреслюються положення, винесені на захист. 
Для обґрунтування актуальності обраної теми 

необхідно сформулювати мету дослідження та виділити ті 
завдання, що потрібно вирішити для досягнення 
поставленої мети.  

Завдання, що будуть вирішуватися відповідно до 
визначеної мети, зазначаються у формі перерахунку 
(вивчити…, описати…, встановити…, виявити… тощо).  

Завданням магістерської роботи освітньо-професійної 
програми підготовки є узагальнення здобутих знань з певної 
спеціальності, вивчення і дослідження об’єктів з метою їх 



                                                                                                                    

 

практичного використання в агропромисловому чи 
природоохоронному комплексі. 

Завданням магістерської роботи освітньо-наукової 
програми підготовки є опанування методології, методики та 
сучасного інструментарію наукових досліджень, створення і 
поглиблене вивчення моделей, що досліджуються, пошук 
шляхів їх адаптації до умов розвитку науково-технічного 
прогресу. 

Визначення об’єкта і предмета дослідження є 
обов’язковою складовою вступу. 

Об’єктом дослідження магістерської роботи може бути 
сорт рослин, порода тварин, підприємство чи група 
підприємств, певна галузь виробництва тощо. 

Предмет дослідження – це частина об’єкта та сфера 
його діяльності, на яку спрямовано основну увагу 
дослідника. Предмет дослідження узгоджується тему 
магістерської роботи.  

Методи дослідження як інструмент одержання 
фактичного матеріалу – обов’язкові елементи вступу до 
магістерської роботи. 

Важливу частину вступу займає наукова новизна та 
практична значущість отриманих результатів. Студент має 
коротко викласти нові наукові положення (рішення), 
запропоновані особисто. Необхідно показати відмінність 
отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь 
новизни (уперше отримано, удосконалено, дістало 
подальший розвиток). Практична значущість магістерської 
роботи свідчить, що знання та розробки, отримані 
студентом в ході її виконання, можуть бути використані на 
конкретному підприємстві. 

На завершення вступу доцільно подати структуру 
роботи, тобто навести перелік її структурних елементів і 
обґрунтувати послідовність їх розміщення, зазначити, 
скільки сторінок займає основний текст магістерської роботи, 
додатки, вказати кількість таблиць, рисунків, використаних 
літературних джерел. 

Вступ до магістерської роботи пишеться в останню 
чергу після того як підготовлено весь текст роботи. 

 



                                                                                                                    

 

Основна частина магістерської роботи складається з 
розділів, які, в свою чергу, можуть поділятися на підрозділи, 
пункти, підпункти. Кожний розділ слід починати з нової 
сторінки. 

У розділах основної частини наводять: 

 огляд літератури; 

 напрями та методи досліджень; 

 теоретичні обґрунтування (положення); 

 результати аналітико-експериментальних дослід-
жень; 

 аналіз і узагальнення одержаних результатів, їх 
екологічне та економічне обґрунтування. 

У першому розділі розкриваються основні теоретичні 
положення, проблеми, що існують стосовно питань, які 
досліджуються, огляд літератури. Огляд літератури, 
патентний пошук має забезпечуватися за допомогою 
спеціалізованих порталів доступу до наукових видань 
AGORA, EBSCO, DOAJ. Загальний обсяг огляду літератури 
не повинен перевищувати 20 відсотків обсягу основної 
частини магістерської роботи.  

У другому розділі обґрунтовується вибір напряму 
досліджень, наводяться методи вирішення задач, 
розробляється загальна методика проведення дослідження. 

У наступних розділах наводяться результати 
досліджень із зазначенням нового, що вносить автор у 
розробку проблеми. Оцінюється повнота вирішення 
поставлених задач, достовірність отриманих результатів 
(характеристик, параметрів), порівняння їх з аналогічними 
результатами вітчизняних і зарубіжних авторів. Обробка 
отриманої інформації виконується з використанням 
прикладного програмного забезпечення (Excel, статистичні 
пакети, ГІС тощо). 

За результатами дослідження після кожного розділу 
слід зробити висновки в контексті завдань, які розглядалися 
в його підрозділах. 

Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності в 
роботах технологічного профілю розміщуються в кінці 
розділу, останнім пунктом. У ньому, слід проаналізувати 
стан нормативної бази, що регулює питання охорони праці і 



                                                                                                                    

 

безпеки життєдіяльності працівників підприємства, 
ергономічні вимоги до організації праці тощо. 

У висновках наводяться наукові та практичні 
результати, отримані в процесі проведеного дослідження, 
формулюються розв’язані наукові проблеми та їх значення 
для науки і практики, наводяться висновки і рекомендації 
щодо наукового та практичного використання здобутих 
результатів.  

Список використаних джерел містить наукові праці 
стосовно предмету дослідження та інші інформаційні 
документи, на які обов’язково мусять бути посилання в 
тексті магістерської роботи. До їх складу включаються назви 
законодавчих та інших нормативних документів, наукових 
статей (у т.ч. наявні публікації результатів дослідження 
студента магістратури) та практичних публікацій, 
монографій, підручників, веб-сайтів, інформацією яких 
користувалися під час роботи. Порядок оформлення списку 
використаних джерел наведено у додатку Ж. 

До додатків за необхідності включаються такі допоміжні 
матеріали: 

 проміжні математичні доведення, формули та 
розрахунки; 

 таблиці допоміжних цифрових даних; 

 протоколи й акти випробувань, впровадження, 
розрахунки економічного ефекту; 

 допоміжні ілюстрації. 
Загальний обсяг магістерської роботи – 90-100 сторінок 

(не включаючи таблиць і рисунків, що займають окрему 
сторінку, списку використаних джерел та додатків). 

За рішенням випускової кафедри студенти пишуть 
реферат магістерської роботи, який містить характеристику 
самої роботи (інформацію щодо структури, кількості 
додатків, ілюстрацій, таблиць, використаних джерел; обсяг 
магістерської роботи у сторінках) та стислий виклад 
основного змісту (за розділами), висновки та ключові слова. 
Ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які 
найчастіше зустрічаються у роботі) наводяться у називному 
відмінку. Кількість ключових слів – 5-7. Обсяг реферату до 



                                                                                                                    

 

3-х сторінок. Розміщується реферат перед змістом 
магістерської роботи. 

Для завершення підготовки магістерської роботи 
студентам (слухачам) магістратури надається час згідно 
затвердженого графіку освітнього процесу. 

 
5. Вивчення літературних джерел за темою 

магістерської роботи  
 
Під час складання бібліографії необхідно фіксувати 

бібліотечні шифри кожного джерела, щоб не витрачати часу 
на повторний пошук. Роботу з літературою слід починати зі 
складання правильного та повного списку книг, монографій, 
підручників, навчальних посібників з посиланнями на 
джерело.  

Вивчення літератури – це активний процес творчого 
засвоєння матеріалу для вирішення завдань, поставлених у 
роботі. Результати опрацювання літературного джерела 
необхідно зафіксувати у вигляді короткого викладення його 
змісту (виписки цитат, формул із посиланнями на сторінки, 
на яких вони наведені у літературі). Ці виписки 
рекомендується робити на окремих картках чи у 
спеціальному зошиті, обов'язково зазначаючи в кожній 
публікації прізвище, ім'я, по батькові автора, назву, місце 
видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок (якщо 
використана журнальна стаття, то вказати назву журналу, 
рік видання та номер, сторінки, на яких опублікована стаття 
в даному номері). Виписки із літературних джерел мають 
бути короткими і чітко сформульованими. 

Працюючи над літературою, необхідно:  
– з’ясувати значення термінів та незнайомих слів; 
– виділити основне у прочитаному;  
– записати питання, що виникають під час роботи; 
– після вивчення літератури поставити перед собою 

контрольні запитання (наприклад: яка основна ідея автора, 
які аргументи висуває автор, з чим можна погодитись, з чим 
можна не погодитись тощо). 



                                                                                                                    

 

6. Збирання матеріалу, його обробка та викладення 
змісту магістерської роботи  

 
Збирання та систематизація теоретичного й 

практичного матеріалу є важливим і відповідальним етапом 
у виконанні магістерської роботи. Нагромадження та 
систематизацію зібраного матеріалу студент (слухач) 
здійснює в процесі виконання науково-дослідної роботи під 
час навчання та проходження переддипломної практики. На 
практиці студент денної форми навчання ґрунтовно 
знайомиться з об'єктом дослідження, вивчає організаційні, 
технологічні та економічні особливості процесу виробництва 
в сільськогосподарських формуваннях.  

На першому етапі виконання магістерської роботи 
систематизований матеріал групується в певні параграфи, 
розділи, складається детальний план викладення зібраних 
та опрацьованих даних, будуються аналітичні таблиці; 
готується необхідний графічний матеріал; уточнюється план 
роботи, визначається необхідність збирання додаткового 
матеріалу. 

На другому етапі формулюються висновки і пропозиції, 
що випливають із основного змісту роботи, оцінюється 
можливість їх упровадження в практику роботи 
підприємства, підраховується ефективність. 

На завершальному етапі здійснюється літературна 
обробка (редагування) магістерської роботи, уточнюються 
форма і зміст аналітичних таблиць та графічного матеріалу. 
Зміст роботи повинен відповідати назві підрозділів і пунктів, 
викладатись у логічній послідовності, конкретно; на 
сторінках тексту слід виділяти окремі абзаци в межах 
допустимих норм.  
 

7. Оформлення магістерської роботи  
 
Загальні вимоги. Текст друкується на одному боці 

аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм), через 
півтора інтервали – з використанням шрифту текстового 
редактора Word – Times New Roman, 14-й кегль. За 
необхідністю допускається використання формату аркушів 



                                                                                                                    

 

А3 (297×420 мм) 
Текст магістерської роботи друкується з дотриманням 

таких відступів від краю сторінки: лівий – 30 мм, верхній , 
нижній – 20 мм, правий – 10 мм. 

Під час оформлення магістерської роботи необхідно 
дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та 
чіткості зображення впродовж усього документу. Прізвища, 
назви підприємств, установ, організацій у магістерській 
роботі наводяться мовою оригіналу. Скорочення слів і 
словосполучень виконуються відповідно до чинних 
стандартів з бібліотечної і видавничої справи. 

Заголовки структурних частин магістерської роботи 
“ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ”, “ВСТУП”, 
“РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкуються великими літерами 
симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими 
літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в 
кінці заголовку не ставиться. Якщо заголовок складається з 
двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки 
пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 
абзацного відступу в розрядці у підбір тексту. У кінці 
надрукованого таким чином заголовку ставиться крапка. 
Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та 
текстом має дорівнювати 2-3 інтервалам (6-9 мм). Абзацний 
відступ має бути однаковим впродовж усього тексту та 
дорівнювати п’яти знакам. Кожну структурну частину 
магістерської роботи починають з нової сторінки. 

Мова і стиль. Магістерська робота повинна 
виконуватися державною мовою. Мовностилістичне 
оформлення роботи обумовлюється особливостями 
наукового стилю: 

– формально-логічний спосіб викладення матеріалу, 
наявність міркувань, що сприяють доказу істини, 
обґрунтуванню основних висновків дослідження; 

– смислова завершеність, цілісність та зв’язність 
думок; 

– цілеспрямованість, відсутність емоційного 
забарвлення наукового тексту; 

 



                                                                                                                    

 

– об’єктивність викладу, смислова точність, стислість, 
ясність; 

– необхідність використання спеціальної термінології.  
Завдяки спеціальним термінам досягається можливість 

в короткій формі давати розгорнуті визначення та 
характеристики наукових фактів, понять, процесів, явищ. 
Слід уважно підходити до вибору наукових термінів та 
визначень, посилаючись при цьому на авторитетні джерела 
(підручники, довідкові та нормативні видання тощо). 

Щоб уникнути суб’єктивних суджень й акцентувати 
основну увагу на предметі висловлювання, в тексті 
застосовують переважно виклад від третьої особи (“…автор 
рекомендує”) або від першої особи множини (“…на нашу 
думку”, “…зазначимо, що”), часто використовують безіменну 
форму подачі інформації (“…як було сказано”). Текст 
магістерської роботи слід старанно вичитати та перевірити 
на наявність помилок. 

Написання числівників. Прості кількісні числівники, 
якщо при них немає одиниць виміру, пишуться словами 
(п`ять випадків, п'ять підприємств). Складні числівники 
пишуться цифрами, за винятком тих, якими починається 
абзац. Числа із скороченим позначенням одиниць виміру 
пишуться цифрами (24 кг, 125 грн.). При перерахуванні 
однорідних чисел (величин, відношень) скорочена назва 
одиниць виміру ставиться після останньої цифри. 
Числівники, які входять до складних слів, у наукових текстах 
пишуться цифрою (наприклад, 30-відсотковий обсяг). 

При перерахуванні кількох порядкових числівників 
відмінкове закінчення ставиться тільки один раз після 
останнього числівника, наприклад, товари 1 та 2-го сорту. 
Після порядкових числівників, позначених арабськими 
цифрами, якщо вони стоять після іменника, до якого 
відносяться, відмінкові закінчення не ставляться, наприклад, 
у розділі 3, на рис.2. Так само без відмінкових закінчень 
записуються порядкові числівники римськими цифрами для 
позначення порядкових номерів століть, кварталів, томів 
видань тощо. Наприклад, ХХ століття, а не ХХ-е століття. 

 



                                                                                                                    

 

Дробові числа рекомендовано наводити у вигляді 
десяткових дробів. При неможливості виразити значення у 
вигляді десяткового дробу допускається запис у вигляді 
звичайного дробу в один рядок через похилу риску, 
наприклад, 5/32. 

Нумерація. Сторінки нумеруються арабськими 
цифрами, з дотриманням наскрізної нумерації впродовж 
усього тексту. Номер сторінки проставляється при 
комп’ютерному друці магістерської роботи у правому 
верхньому куті без крапки в кінці. 

Титульна картка магістерської роботи є першою 
сторінкою магістерської роботи, але номер сторінки на ній 
не проставляється. 

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти магістерської 
роботи нумеруються арабськими цифрами. Розділи повинні 
мати порядкову нумерацію в межах викладення суті 
магістерської роботи та позначатися цифрами без крапки, 
номер ставиться після слова “РОЗДІЛ”. Заголовок розділу 
друкується з нового рядка. Підрозділи повинні мати 
порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер 
підрозділу складається з номера розділу і порядкового 
номера підрозділу, відокремленого крапкою. У кінці номера 
підрозділу ставиться крапка, наприклад “1.1.” (перший 
підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде 
заголовок підрозділу. 

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу. 
Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, 
підрозділу, пункту, між якими ставиться крапка. У кінці 
номера ставиться крапка, наприклад, “2.3.2.”, потім у тому ж 
рядку розміщується заголовок пункту.  

Підпункти нумеруються у межах кожного пункту за 
такими ж правилами, як пункти. 

Такі структурні частини магістерської роботи, як зміст, 
перелік умовних позначень, вступ, висновки, список 
використаних джерел не мають порядкового номера. 
Звертаємо увагу на те, що всі сторінки, на яких розміщені 
зазначені структурні частини магістерської роботи, 
нумеруються звичайним чином. Не нумеруються лише їх 
заголовки, тобто не можна друкувати: “1. ВСТУП”. 



                                                                                                                    

 

Ілюстрації. Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, карти, 
креслення тощо) розміщуються безпосередньо після тексту, 
де вони згадуються вперше або у додатках. На всі 
ілюстрації мають бути зроблені посилання в тексті 
пояснювальної записки. Якщо ілюстрація створена не 
автором магістерської роботи, необхідно дотримуватися 
вимог чинного законодавства про авторські права. 

Креслення, рисунки, схеми, графіки, діаграми повинні 
відповідати вимогам стандартів “Единой системы 
конструкторской документации” та “Единой системы 
программной документации”. 

Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи 
розміщуються послідовно під ілюстрацією. Ілюстрації 
позначаються словом “Рис.” і нумеруються послідовно в 
межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у 
додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу 
та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться 
крапка. Наприклад: Рис. 3.1. (перший рисунок третього 
розділу).  

Ілюстрації також можуть включати топографічні, 
географічні, кадастрові, геологічні та інші різновиди 
тематичних карт (планів). Складаються вони на 
креслярських аркушах стандартних розмірів із дотриманням 
умовних позначень. Вибір карт, їхній масштаб узгоджується 
з керівником магістерської роботи. Графічні матеріали 
виконуються на креслярському або офсетному папері 
стандартної форми і розміру (А2, А1, А0) з дотриманням 
необхідних вимог до технічних кресленнях. Графічні 
додатки до магістерської роботи повинні мати кутовий 
штамп встановленого зразка. 

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, 
оформлюється у вигляді таблиць. Таблицю розташовують 
безпосередньо після тексту, у якому вона наведена вперше, 
або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути 
посилання в тексті магістерської роботи. Нумерація таблиць 
здійснюється в межах розділу. Номер таблиці складається з 
номера розділу та порядкового номера таблиці, наприклад, 
“Таблиця 2.1”. 



                                                                                                                    

 

Таблиця повинна мати назву, котра розміщується над 
нею та друкується симетрично до тексту. Назва та слово 
“Таблиця” починаються з великих літер.  

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі 
формату сторінки, таблицю поділяють на частини, 
розміщуючи одну частину під іншою або переносячи частину 
таблиці на наступну сторінку, при чому її головка та боковик 
повторюється у кожній частині таблиці.  

При поділі таблиці на частини допускається її головку 
або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, 
нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. 
Слово “Таблиця __” вказують один раз справа над першою 
частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: 
“Продовження таблиці __” із зазначенням номера таблиці. 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а 
підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з 
заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, 
пишуться з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків 
таблиць крапки не ставляться. Висота рядків повинна бути не 
меншою 8 мм.  

Таблицю розміщують після першого звернення до неї в 
тексті, так, щоб її можна було читати без повороту 
переплетеної магістерської роботи або з поворотом за 
стрілкою годинника. 
Приклад побудови таблиці: 

Таблиця (номер)  
 
Назва таблиці 

Головка       Заголовки граф                       
таблиці                   Підзаголовки 
граф 

 
Рядки 

Боковик   Графи  
(заголовки рядків)   (колонки) 

 
Формули та рівняння. Формули та рівняння 

розташовуються безпосередньо після тексту, в якому на них 
посилаються, посередині рядка. Вище та нижче кожної 

  

  

   

   



                                                                                                                    

 

формули має бути залишено не менше одного вільного 
рядка. 

Формули та рівняння нумеруються порядковою 
нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння 
складається з номера розділу та порядкового номера 
формули або рівняння, відокремлених крапкою.  

Номер формули або рівняння слід зазначати у круглих 
дужках на рівні формули у крайньому правому положенні на 
рядку. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, 
що входять до формули чи рівняння, наводяться 
безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони 
наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу 
слід давати з нового рядка. Перший рядок починають з 
абзацу словом “де” без двокрапки. 

Приклад: 

“Відомо, що  
В

Е
Е

у

е
п  ,                                (1.3) 

де Еп – економічна ефективність управлінської праці; 
Ее – економічний ефект; 
Ву – сумарні річні витрати на управління [23]”. 
Перенос формули чи рівняння в наступний рядок 

допускається тільки на знаках виконуваних операцій, 
повторюючи знак на початку наступного рядка. Коли 
переносять формули на знакові операції множення, 
використовують знак “х”. 

Формули, що ідуть одна за одною та не розділені 
текстом, відокремлюють комою. 

Цитування та посилання на використані 
літературні джерела. Для підтвердження власних 
аргументів посиланням на авторитетне джерело або для 
критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід 
наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно 
відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення 
наведеного витягу може спотворити зміст, закладений 
автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 
а) текст цитати починається і закінчується лапками та 

наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у 



                                                                                                                    

 

джерелі, зі збереженням особливостей авторського 
написання; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного 
скорочення авторського тексту; 

в) кожна цитата обов'язково супроводжується 
посиланням на джерело. 

Посилання в тексті магістерської роботи на джерела 
зазначається у кінці речення згідно з їхнім переліком у 
квадратних дужках, наприклад: “…у роботах [1-7]… ”.  

Якщо використовуються відомості, матеріали з 
монографій, оглядових статей, інших джерел з великою 
кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати 
номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, 
на які є посилання в магістерській роботі. Наприклад: “… 
[26, с. 37]”.  

Скорочення слів. Всі слова в магістерській роботі слід 
писати повністю. Скорочення слів проводиться згідно ДСТУ 
3582:2013 “Інформація та документація. Бібліографічний 
опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. 
Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 
“Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила”. 

У магістерській роботі допускаються лише 
загальноприйняті скорочення: 

а) після перерахування (наприклад: та інше – та ін.; і 
так далі – і т.д.; i тому подібне – і т.п.); 

б) при посиланнях (наприклад: дивись – див.; рисунок – 
рис.; таблиця – табл.); 

в) при позначенні цифрами століть і років, одиниць 
виміру (наприклад: рік – р.; роки – pp.; тисяч гривень – тис. 
грн.); 

г) загальноприйняті літерні абревіатури (наприклад: 
США, СОТ, ЄС) 

Не рекомендується скорочувати слова “наприклад”, 
“формула”, “рівняння” і т.д. 

Інші скорочення та літерні абревіатури, що наводяться 
у магістерській роботі при першому згадуванні автором 
вказуються у круглих дужках після повного найменування та 



                                                                                                                    

 

узагальнюються у переліку умовних позначень, який 
подається перед вступом. 

Переліки. У тексті роботи можуть бути наведені 
переліки, що складаються як із закінчених, так і 
незакінчених фраз. 

Якщо перелік складається з окремих слів (або 
невеликих фраз без розділових знаків), вони пишуться в 
підбір з іншим текстом і відокремлюються один від одного 
комою.  

Приклад: 
Продукція сільського господарства включає: продукцію 

рослинництва, продукцію тваринництва. 
Якщо перелік складається із розгорнутих фраз із 

власними розділовими знаками, то перед кожною позицією 
переліку слід ставити малу літеру української абетки з 
дужкою, або, не нумеруючи – дефіс. Такі переліки подають з 
малої літери з абзацного відступу. Після кожного з пунктів 
переліку ставиться крапка з комою, а після останнього – 
крапка.  

Приклад: 
Для позареалізаційних доходів датою отримання 

доходу визнається: 
а) дата підписання сторонами акту прийому-передачі – 

для доходів; 
б) дата надходження грошових коштів на поточний 

рахунок; 
в) дата визнання боржником або дата набрання 

законної сили рішення суду;  
г) останній день звітного (податкового) періоду – за 

доходами; 
д) дата виявлення доходу (отримання і (або) 

виявлення документів, що підтверджують наявність доходу). 
Коли елементи переліку є закінченими фразами, їх 

пишуть з абзацними відступами, починаються з великих літер 
і відокремлюють один від іншого крапкою. 

Список використаних джерел. Відомості про джерела, 
включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог 
міжнародних і державного стандартів з обов’язковим 
наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію 



                                                                                                                    

 

можна одержати з таких стандартів: ДСТУ 3582:2013 
“Інформація та документація. Бібліографічний опис 
скорочення слів і словосполучень українською мовою. 
Загальні вимоги та правила, ГОСТ 7.12-93 “СИБИД. 
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила”, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
“Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання”, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 
“Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та 
правила складання”. 

Додатки. Додатки оформлюються як продовження 
магістерської роботи на наступних її сторінках та 
розміщуються у порядку появи і посилань у тексті 
магістерської роботи. 

Якщо додатки оформлюються на наступних сторінках 
магістерської роботи, кожен з них починають з нової сторінки, 
їм дають заголовки, надруковані угорі малими літерами з 
першої великої симетрично стосовно тексту сторінки. 
Праворуч над заголовком малими літерами з першої великої 
друкується слово “Додаток __” і велика літера, що позначає 
додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами 
української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 
Один додаток позначається як додаток А. Нумерація 
додатків здійснюється в межах кожного розділу. Наприклад, 
додатки до першого розділу: А.1, А.2 і т. ін.; додатки до 
другого розділу: Б.1, Б.2, Б.3 і т. ін.; додатки до третього 
розділу: В.1, В.2, В.3 і т. ін. У разі посилання у тексті на 
додатки, вказується їх номер, наприклад додаток А.1. 

Додатки, розміри яких більше формату А4, враховують 
як одну сторінку і згортають за форматом листків 
магістерської роботи. 

Якщо у магістерській роботі як додаток 
використовується документ, що має самостійне значення і 
оформлюється згідно з вимогами до документів цього виду, 
його копію вміщують до магістерської роботи без змін в 
оригіналі. Перед копією вмішують аркуш, на якому 
посередині друкують слово “Додаток __” і його назву, 
праворуч у верхньому куті проставляють порядковий номер 



                                                                                                                    

 

сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи 
наскрізну нумерацію. 

Узагальнені вимоги до оформлення магістерських робіт 
наведено у додатку К. 

 
7. Підготовка відгуку та рецензії для допуску 

 до захисту магістерської роботи  
 

Завершену магістерську роботу студент (слухач) подає 
керівникові для перевірки та підготовки відгуку на неї 
(додаток Л).  

Відгук керівника на магістерську роботу висвітлює 
рівень використання студентом (слухачем) магістратури: 
теоретичних знань для розв’язання задач дослідження; 
аналіз методики дослідження; оцінку якості вирішення 
завдань дослідження; аналіз та оцінку запропонованих 
пропозицій дослідника; участь у науково-дослідній роботі 
впродовж навчання в університеті; можливість 
використання пропозицій магістра в практиці роботи 
суб’єкта господарювання; наявність професійних навичок по 
спеціальності; відношення до виконання роботи, 
інформацію про недоліки магістерської роботи, загальні 
висновки та оцінку магістерської роботи. Керівник оцінює 
магістерську роботу записом: “Рекомендується до захисту”, 
а в разі негативної оцінки – “До захисту не рекомендується”. 
У випадку негативного висновку щодо допуску студента 
магістратури до захисту, це питання виноситься на розгляд 
засідання кафедри за участю керівника. 

Кожна магістерська робота направляється на 
внутрішню рецензію на суміжну кафедру у відповідності до 
розпорядження декана факультету (директора ННІ) 
(додаток М). До рецензування залучаються провідні 
науково-педагогічні працівники НУБіП України. Для 
студентів, які навчаються без відриву від виробництва, 
рецензентом може бути фахівець підприємства, установи, 
організації тощо, де працює студент. Коло наукових та 
фахових інтересів рецензентів має відповідати тематиці 
магістерської роботи.  



                                                                                                                    

 

Рецензія подається у письмовому вигляді, в довільній 
формі і має містити такі складові: 

– визначення значення теми магістерської роботи для 
практики та її актуальності; 

– аналіз відповідності змісту магістерської роботи її 
меті та завданням; 

– визначення глибини висвітлення студентом 
магістратури реального стану справ у відповідній галузі; 

– висновки щодо використання в магістерській роботі 
сучасних емпіричних і теоретичних методів дослідження; 

– позитивні сторони магістерської роботи та її недоліки, 
інші питання на розсуд рецензента; 

– оцінку загальних вражень від магістерської роботи 
(оформлення, стиль і грамотність викладання тощо); 

– висновок і рекомендацію щодо можливості 
допущення магістерської роботи до захисту і, за бажанням, 
може бути висловлено зауваження та думку про оцінку 
магістерської роботи за чотирибальною системою 
(“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”). 

Рецензент має підписати рецензію із зазначенням 
свого прізвища, імені, по батькові, місця роботи і посади, яку 
займає. 

Завершена магістерська робота, підписана автором, 
разом з відгуком керівника та рецензією подається на 
випускову кафедру, де проводиться її попередній захист. За 
результатами засідання кафедри складається протокол, 
який передається до відповідного деканату факультету 
(дирекції ННІ). 

Після проходження попереднього захисту, студент 
оформлює форму опису роботи магістра для включення її 
до університетського репозитарію (додаток Н) та разом з 
електронним носієм, на якому міститься магістерська 
робота, передає до деканату факультету (директорату ННІ). 
Після розміщення магістерської роботи в репозитарії та 
перевірки її на плагіат, вирішується питання про допуск 
студента до подальшого захисту перед ЕК. Термін подання 
роботи – не пізніше ніж за 10 днів до захисту перед ЕК.  

 



                                                                                                                    

 

Студент (слухач), у якого магістерська робота не 
відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, 
підготовлена без дотримання затвердженого плану, не 
містить матеріалів конкретного дослідження, обґрунтованих 
пропозицій, містить академічний плагіат, не має відгуку, 
рецензії, до захисту не допускається.  

 
9. Підготовка презентації до захисту 

магістерської роботи  
 

Основна мета презентації – це забезпечення стислого 
та наочного подання основних результатів магістерської 
роботи. При створенні презентації студенти чи слухачі 
повинні вирішити два важливих завдання: 

1. Створити короткий анотований конспект свого 
виступу. 

2. Викласти результати досліджень та їх основні 
положення. 

Презентацію до магістерської роботи рекомендується 
виконувати за допомогою програмного забезпечення MS 
POWERPOINT.  

Структура презентації: 
1-й слайд – тема магістерської роботи, прізвище 

доповідача та керівника, рік захисту; 
2-й слайд – актуальність теми магістерської роботи та 

проблема дослідження; 
3-й слайд – об’єкт, предмет, гіпотеза дослідження; 
4-й слайд – головна мета та задачі магістерської 

роботи; 
5-й слайд – методи дослідження. 
На наступних слайдах  відображається опис даних, які 

отримані в дослідженні, їх статистичне обґрунтування, в 
тому числі з використанням комп’ютерних програм. На 
останніх одному-двох слайдах відображаються загальні 
висновки та рекомендації до впровадження результатів 
магістерської роботи. 

Кількість окремих слайдів презентації залежить від 
особливостей доповіді студента (слухача) магістратури. При 
розробці презентації рекомендується дотримуватися таких 



                                                                                                                    

 

вимог: 
– тривалість доповіді 7-10 хв.; 
– максимальна кількість слайдів не повинна 

перевищувати 20; 
– використовуються ключові слова і фрази, а не 

речення; 
– текстовий матеріал подається у схемах та 

організаційних діаграмах, числовий – у таблицях або 
діаграмах (графік – демонстрація змін у часі, діаграма – 
демонстрація відношення частини до цілого, гістограма – 
демонстрація порівнянь); 

– матеріал має бути підкріплений графічними 
зображеннями та відеофрагментами; 

– дотримана логіка викладу та грамотність; 
– доповідь магістра доповнює інформацію на слайді, а 

не дублює її; 
– ефекти анімації не заважають сприйняттю, а 

акцентують увагу на потрібних моментах доповіді; 
– текст легко читається (мінімальний розмір шрифту 

20, напівжирний); 
– фон, колір тексту та діаграм пасують і відповідають 

правилу 3 основних кольорів та їх відтінків; 
– шаблон оформлення однаковий для всіх слайдів 

презентації; 
– дотримується контраст між текстом, фоном і 

графікою. 
Створення презентації – справа особлива, що 

залежить від рис характеру доповідача та аудиторії, перед 
якою робиться доповідь. Але бажано при їх створенні 
дотримуватись таких рекомендацій: 

– використовуйте (за можливістю) стандартні шаблони 
презентацій, бо вони вже пророблені дизайнерами; 

– пам'ятайте, що погляд завжди спускається з правого 
верхнього кута в лівий нижній кут, тому розміщуйте більш 
важливі об'єкти у правому верхньому куті, а в лівому 
нижньому – менш важливі; 

– враховуйте умови розділення слайда документа на 
різні зони; 

– урівноважуйте об'єкти відносно “золотої лінії”; 



                                                                                                                    

 

– пам'ятайте, що у перший момент сприйняття увага 
привертається до кутів слайда; 

– обирайте необхідний стиль розмітки і рідше 
користуйтесь розміткою “Пустий слайд”;   

– притримуйтесь того, що вільна, “невикористана” 
площа наочної поверхні, може становити до 30%; 
використана – не більше 70%; 

– обережно змінюйте фон і кольорові співвідношення 
тексту та фону; 

– пам'ятайте, що команда “Застосовуйте шаблон 
оформлення” діє на всі слайди вашої презентації і не може 
бути застосована тільки до цього слайда; 

– використовуйте короткі текстові описи, якомога 
більше таблиць, схем, діаграм, рисунків та ін.; 

– пам'ятайте: щоб об'єкт з'явився, а потім зник, 
створіть два однакових слайди, але на другому відключіть 
ефекти анімації; 

– не застосовуйте яскравих і строкатих допоміжних 
об'єктів; 

– не застосовуйте багато ефектів анімації; 
– обережно використовуйте ефекти анімації: 

 “виповзання” – він надто повільний; 

 “поява тексту по літерах” – він також суттєво 
призупинить вашу презентацію; 

 для “останніх” об'єктів, інакше вони почнуть 
пересікати попередні та мерехтіти в очах; 

– пам'ятайте, що не варто без особливої необхідності 
застосовувати ефекти до заголовків слайда; 

– дотримуйтесь єдиного стилю розміщення об'єктів; 
– оберіть певні (однакові) типи ефектів для однакових 

за суттю об'єктів; 
– пам'ятайте: на читання кожних 6 символів потрібно 

мінімум 1 секунда, а сумарний час “проявлення” слайда не 
повинен перевищувати 3-5 секунд, крім випадку, коли вам 
дійсно необхідно затримати появу об'єкта. 

Основні рекомендації до відображення тексту: 
– лаконічний текст сприймається краще, ніж текст, 

засмічений додатковими елементами; 
 



                                                                                                                    

 

– в горизонтальній колонці бажано використовувати не 
більше 40-50 знаків, в тексті з більш довгими рядками важче 
шукати початок наступного рядка; 

– шрифт, що найкраще читається, – 16-20 розміру, 
через два інтервали, не використовуйте шрифтів менше 10 
пунктів; 

– виділення (напівжирний, курсив, ущільнений шрифт) 
треба використовувати обережно; надлишок виділених 
фрагментів може виглядати нав'язливо; 

– доцільно використовувати короткі абзаци, які містять 
перевагу над довгими, не розбитими на абзаци текстами; 

– текст з обрамленням привертає більш пильну увагу, 
ніж без нього. 

При створенні таблиць на презентації необхідно 
дотримуватись таких рекомендацій: 

– частіше застосовуйте лінії товщиною в 0,5 або 1 
пункт; 

– не застосовуйте ліній товщиною більше 3-4 пунктів; 
– не використовуйте більше 3-х стилів ліній у вашій 

таблиці; 
– уникайте оформлення таблиці подвійними лініями; 
– застосовуйте центровані абзаци в заголовках 

таблиці; 
– не використовуйте більше двох варіантів заливки 

таблиці; 
– уникайте заливки таблиці сірим кольором 

(інтенсивність понад 30); забезпечуйте зазор між текстом 
таблиці та її границею не менше 3 пунктів, а краще 6 або 9 
пунктів; 

– формуйте таблицю так, щоб був виділений тільки 
один рядок (колонка) з найважливішим результатом. 

При використанні діаграм дотримуйтесь таких 
рекомендацій: 

– не зловживайте ефектами об'єму, інакше ви 
втратите наочність вашої діаграми; 

– використовуйте різноманітні варіанти штрихів; 
– виділяйте червоним кольором найважливіший 

графік; 
 



                                                                                                                    

 

– використовуйте максимально контрастні кольори для 
різних графіків (краще різноманітні штрихи); 

– не використовуйте велику кількість графіків на одній 
діаграмі. 

При застосуванні та виборі кольорів пам'ятайте, що по 
рангу комфортності-дискомфортності колірні поєднання 
розташовуються в наступному порядку: 

1. Зона комфортності: синій на білому, чорний на 
жовтому, зелений на білому, чорний на білому, жовтий на 
чорному, білий на чорному, зелений на червоному, 
червоний на жовтому. 

2. Нейтральне сприймання: білий на синьому, 
червоний на білому, синій на жовтому, оранжевий на 
чорному, жовтий на синьому, оранжевий на білому, білий на 
зеленому. 

3. Зона дискомфортності (не рекомендується 
використовувати): червоний на зеленому, коричневий на 
білому, білий на коричневому, коричневий на жовтому, 
жовтий на коричневому, білий на червоному, жовтий на 
червоному. 

Презентація повинна бути виконана на день 
попереднього захисту магістерської роботи на кафедрі.  

Презентація подається студентом (слухачем) в 
роздрукованому вигляді членам ЕК під час проведення 
захисту магістерських робіт. 

 
10. Захист магістерської роботи  

  
Для захисту магістерських робіт щорічно створюється 

екзаменаційна комісія, до складу якої входять голова та 
члени комісії. Головою ЕК призначається фахівець у 
відповідній галузі або провідний науковець відповідного 
напряму наукової діяльності. Списки голів ЕК, сформовані 
деканатами факультетів (дирекціями ННІ) для всіх 
спеціальностей (спеціалізацій), за підписом проректора з 
навчальної і виховної роботи подаються для розгляду до 
вченої ради університету, після якої затверджуються 
ректором університету. Персональний склад членів ЕК 
затверджується наказом ректора університету не пізніше 



                                                                                                                    

 

ніж за місяць до початку роботи ЕК. Кількість членів 
(включаючи голову ЕК) становить не більше чотирьох осіб 
(в окремих випадках кількість членів ЕК може бути 
збільшена до шести осіб). 

Перед захистом студент (слухач) зобов'язаний 
ознайомитися з відгуком і рецензією, проаналізувати їх та 
підготувати відповіді на зауваження.  

Безпосередньо на захист студент (слухач) готує 
доповідь, презентацію та ілюстративний матеріал у вигляді 
таблиць, рисунків, які унаочнюють результати дослідження, 
основні висновки, узагальнення й пропозиції, що містяться у 
роботі. Необхідну кількість та зміст ілюстративного 
матеріалу автор визначає самостійно, але погоджує його з 
керівником. Ілюстративний матеріал має бути забезпечений 
використанням технічних засобів унаочнення та ілюстрації. 
Рекомендується розробляти мультимедійні форми 
презентації результатів досліджень в порядку, наведеному 
вище. 

Захист магістерських робіт проводиться на відкритому 
засіданні ЕК при обов’язковій присутності голови комісії та 
керівника магістерської роботи (у випадку відсутності 
керівника з поважних причин, його може представляти 
завідувач кафедри) і передбачає доповідь випускника 
магістратури, яка структурно будується у послідовності від 
актуальності теми дослідження до висновків і пропозицій. 

Перед початком захисту магістерських робіт деканати 
відповідних факультетів (дирекції ННІ) подають до ЕК такі 
документи: 

– зведену відомість про виконання студентами 
(слухачами) магістратури навчального плану та отримані 
ними оцінки; 

– магістерську роботу студента (слухача); 
– відгук керівника магістерської роботи; 
– рецензію на магістерську роботу спеціаліста 

відповідної кваліфікації; 
– індивідуальний план роботи студента (слухача) 

магістратури. 
 
 



                                                                                                                    

 

До ЕК можуть бути подані також інші матеріали, що 
характеризують наукову та практичну цінність виконаної 
роботи: друковані статті за темою магістерської роботи, 
документи, що вказують на практичне застосування її 
результатів. 

До захисту не допускаються студенти (слухачі) 
магістратури, які не виконали навчальний та індивідуальний 
плани роботи і на момент подання до захисту магістерської 
роботи мають академічну заборгованість. 

Дата захисту визначається графіком засідань ЕК, що 
затверджується ректором університету і доводиться 
деканом відповідного факультету (директором ННІ) до 
відома голови, членів ЕК та студентів (слухачів) 
магістратури за два тижні до дня початку роботи ЕК. 

Процедура захисту магістерської роботи складається з: 
– короткого повідомлення автора з демонстрацією 

презентації (визначається мета, зміст, наукова та практична 
цінність роботи, питання, винесені на захист, та результати 
магістерської роботи); 

– відповідей на запитання членів ЕК; 
– відповідей на зауваження рецензента; 
– підведення підсумків захисту магістерської роботи 

(додається оцінка магістерської роботи кожного випускника 
магістратури за стобальною шкалою). 

Доповідь повинна бути змістовною. Необхідно уникнути 
простого переказу змісту роботи, а також детальної техніки 
розрахунків. Назвавши тему роботи, студент обґрунтовує її 
вибір, коротко формулює мету, характеризує об’єкт 
дослідження. Під час доповіді студент (слухач) послідовно 
робить посилання на табличні та ілюстровані матеріали, 
домагаючись повноти висвітлення змісту та результатів 
досліджень, які винесені на захист. 

Основна частина часу відводиться на викладення суті 
роботи та зроблених висновків і рекомендацій, 
обґрунтування рекомендацій. Висновки й рекомендації за 
результатами дослідження можуть носити методичний, 
методологічний або організаційний характер. Бажано, щоб 
студент (слухач) у доповіді зазначив, які його розробки та 
висновки вже впроваджені або намічені для впровадження, 



                                                                                                                    

 

яка фактична чи очікувана соціально-економічна та 
екологічна ефективність запропонованих заходів. 

Після доповіді студент (слухач) відповідає на 
запитання усіх членів ЕК, а також присутніх на захисті осіб. 
Відповіді на поставлені запитання дають можливість 
визначити рівень професійної підготовки, самостійності 
виконання роботи та фахової ерудиції випускника. Потім 
зачитуються відгук керівника і внутрішня рецензія. На 
зауваження рецензента студент (слухач) повинен дати 
ґрунтовну й аргументовану відповідь.  

Процедура захисту магістерської роботи 
протоколюється секретарем комісії.  

Рішення ЕК щодо оцінки знань, виявлених при 
підготовці та захисті магістерської роботи, а також про 
присвоєння студенту (слухачу) освітнього ступеня магістра 
та видачу йому державного документа приймається на 
закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням, звичайною 
більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. 
При однаковій кількості голосів голос голови ЕК є 
вирішальним. 

Загальна кількість балів за кожним із предметів 
експертної оцінки, наведених в таблиці 1, визначає 
результати захисту магістерських робіт за 100-бальною 
шкалою. Вони  переводяться у національні оцінки за 
чотирибальною шкалою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, 
“незадовільно” згідно з таблицею 2. 

Результати захисту магістерської роботи 
оголошуються у день захисту після оформлення протоколів 
засідання ЕК. 



                                                                                                                    

 

Таблиця 2. Співвідношення між національними оцінками 
і результатами захисту магістерської роботи 

 за 100-бальною шкалою 
 

Оцінка 
національна 

 

Результатами захисту магістерської 
роботи, 

 бали 

Відмінно 90-100 

Добре 74-89 

Задовільно 60-73 

Незадовільно 0-59 

 
 

Таблиця 3. Критерії оцінки якості магістерських робіт 

 

Критерії Предмет експертної оцінки 
Максимальна 

кількість 
балів 

Актуальність 
теми 

дослідження 

– новизна постановки проблеми, 
обґрунтованість актуальності теми; 

4 

– постановка завдань дослідження; 6 

– відповідність теми напряму підготовки 
фахівця; 

2 

– відповідність плану (змісту) роботи її темі; 2 

– наявність замовлення на тему від 
підприємства; 

2 

Разом за критерієм 14 

Ступінь 
науковості 

– оцінка накопиченого вітчизняного і 
зарубіжного теоретичного та практичного 
досвіду з питань дослідження; 

15 

– наявність елементів наукової новизни та 
ступінь їх обґрунтованості; 

15 

– логічність викладу матеріалу та побудови 
роботи; 

3 

– повнота та обґрунтованість висновків за 
результатами дослідження; 

7 

Разом за критерієм 40 

Інформаційно-
методичне та 

програмне 
забезпечення 

– використання адекватних темі дослідження 
джерел інформації та її обробка; 

5 

– використання статистичних матеріалі та їх 
оцінка; 

5 

– застосування сучасних програмних продуктів; 5 

Разом за критерієм 15 

Практична 
значущість, 
апробація 

– рівень реальності та аргументованість 
розробок і пропозицій, можливість їх 
використання; 

6 



                                                                                                                    

 

Критерії Предмет експертної оцінки 
Максимальна 

кількість 
балів 

результатів 
дослідження 

– апробація і впровадження результатів 
дослідження (наявність довідки про 
впровадження); 

6 

– наявність публікацій за результатами 
дослідження та участь у наукових 
конференціях; 

6 

– обґрунтування економічного або 
соціального ефекту від впровадження 
результатів дослідження; 

10 

Разом за критерієм 28 

Оформлення 
роботи 

Відповідність загальноприйнятим стандартам 
оформлення 

3 

РАЗОМ 100 

 
Магістерські роботи, що містять особливо цінні рішення, 

пропозиції, можуть бути рекомендовані ЕК до опублікування 
у наукових фахових виданнях. 

Студент (слухач), який при захисті магістерської роботи 
отримав незадовільну оцінку, відраховується з університету 
і йому видається академічна довідка. За ним залишається 
право бути повторно допущеним до захисту магістерської 
роботи протягом наступних трьох років. Повторно 
магістерська робота виконується за наявності заяви 
студента (слухача) магістратури про допуск до захисту, 
дозволу ректора НУБіП України і рішення випускової 
кафедри про затвердження теми магістерської роботи і 
призначення керівника. 

Якщо захист магістерської роботи не відбувся з 
поважних причин, про що студент (слухач) має подати 
відповідні документи, ректор НУБіП України може 
продовжити термін його навчання до наступного терміну 
роботи ЕК із захистом магістерських робіт, але не більше 
ніж на один рік. Незалежно від причин, повторний захист 
магістерської роботи в той же рік не допускається. 



 

 

Додаток А 
 
Декану факультету (Директору ННІ) ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

студента _____ курсу ____ групи _______ 
спеціальності ___________________________________________________________ 
спеціалізації ____________________________________________________________ 
освітнього ступеня “Магістр ” ______________________________________________ 

                                                           (прізвище, ім’я, по батькові студента) 

 
 
 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу закріпити мене для написання магістерської роботи за кафедрою 
___________________________________________________________________ 
та призначити керівником ____________________________________________ 
Тема роботи: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 

 
“_____”____________ 20____р.                                        

Підпис________________ 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО 
 
“_____”_____________ 20____р. 

 
 
Декан факультету (Директор ННІ) __________________ _______ 
             (підпис)         (ПІБ) 
 

Завідувач кафедри        __________________ ____________ 
            (підпис)          (ПІБ) 
 

Керівник магістерської роботи       __________________ _______ 
            (підпис)           (ПІБ) 
 

 



                                                                                                                    

 

 

Додаток Б 

 

 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 
 

11.05 – МР. 585 “С” 2015.04.29. 010 ПЗ 

 

НЕСТЕРЕНКО НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ 

 
2016 р. 



                                                                                                                    

 

Додаток В  
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Факультет (ННІ) 
___________________________________________________________ 
 
 УДК 
 

 ПОГОДЖЕНО        ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ 
Декан факультету (Директор ННІ)                                        Завідувач кафедри 
___________________________________                     ______________________ 
 (назва факультету (ННІ))                                                              (назва кафедри) 

________________ ____________                     ____________ ______ 
                   (підпис)                     (ПІБ)                                                                     (підпис)                (ПІБ) 

“___”  ___________ 20_   р.                                                    “___”  ________ 20_   р. 

 
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА 

на тему __________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

                                                                        

Спеціальність 
___________________________________________________________________ 

                                                                 (код і  назва) 

Спеціалізація________________________________________________________ 
                                                                                                                   (назва) 

Магістерська програма ______________________________________________ 
                                                                        (назва) 

Програма підготовки ________________________________________________ 
                                         (освітньо-професійна або освітньо-наукова) 

 
 
Керівник магістерської роботи         
______________________________   ______________   ___________________ 
      (науковий ступінь та вчене звання)                                        (підпис)                                           (ПІБ)  
Виконав              _________________    
___________________________________    
                                                                (підпис)                                                             (ПІБ студента)                                                                                            

 
 

КИЇВ – 20___ 
 



 

 

 
Додаток Д 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 
Факультет (ННІ) __________________________________________________ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри_________________ 
                                                                      ______________________ _____ ___ 
                                                                                                  (науковий ступінь, вчене звання)     (підпис)       
(ПІБ)          

 “____” _________________20_____року 
 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
ДО ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ СТУДЕНТУ 

___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Спеціальність 
______________________________________________________________ 
                                                                                                            (код і назва)                                              

Спеціалізація 
_______________________________________________________________ 
                                                                                                                (назва) 

Магістерська програма   
______________________________________________________ 
                                                                                                                (назва) 

Програма підготовки  
________________________________________________________ 
                                                                                      (освітньо-професійна або освітньо-наукова) 

Тема магістерської роботи____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
затверджена наказом ректора НУБіП України від “____”_____________20___р. 
№_____ 
Термін подання завершеної роботи на кафедру ___________________________ 

                          (рік, місяць, число) 

Вихідні дані до магістерської роботи ____________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________ 
Перелік питань, що підлягають дослідженню: 

1. 
___________________________________________________________________ 

2. 
___________________________________________________________________ 

3. 
___________________________________________________________________ 

 
 
 



                                                                                                                    

 

Перелік графічного матеріалу (за потреби) ______________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Дата видачі завдання “______”___________________20___ р. 
 

Керівник магістерської роботи     ________________  _____________________ 
                                                                        ( підпис )                             (прізвище та ініціали) 
Завдання прийняв до виконання  ________________  ____________________ 
                                                                         (підпис )                     (прізвище та ініціали студента) 



 

 

Додаток Ж 
 

Зразок оформлення списку використаних джерел 

Характеристи
ка  

джерела 
Приклади бібліографічного опису 

Книги: 
– один автор 

Горкавий, В. К. Статистика : навч. посіб. / В. К. Горкавий. – 2-
е вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2012. – 608 с.  

– два автори Фаріон, І. Д. Управлінський облік : підруч. / І. Д. Фаріон, 
Т. М. Писаренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 792 с.  

– три автори Павленко, І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. 
/ І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. – К.: 
ЦУЛ, 2012. – 256 с.  

– чотири 
автори 

Історія світової та української культури : підруч. для студ. 
ВНЗ / В Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : 
Літера, 2005. – 464 с.  

– п’ять і 
більше авторів 

Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : навч. 
посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, В. М. Жуковська та ін. 
– К. : ЦУЛ, 2010. – 184 с.  

Книга за 
редакцією 

1. Міжнародна економіка : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака. 
– К. : ЦУЛ, 2008. – 1118 с. 
2. Організація праці : навч. посіб. / В. М. Данюк, 
А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова та ін. ; за ред. В. М. Данюк. 
– К. : КНЕУ, 2009. – 333 с.  

Без автора Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря /  
[авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані 
світу).  

Монографії 
 

Пархоменко, В. Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-
технічної діяльності : монографія / В. Д. Пархоменко, 
О. В. Пархоменко. – К. : УкрІНТЕІ, 2006. – 224 с. 

Частина з 
монографії 
 

Беренда, Н. І. Розвиток екологічного обліку в Україні з 
врахування світового досвіду / Н. І. Беренда, Н. В. Остапенко 
// Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку 
фінансової системи України : кол. моногр. – Умань : Візаві, 
2013. – Ч. 2. – С. 205-214. 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – 
Х. : Халімон, 2006. – 175 с. 
2. Бибик, С. П. Словник епітетів української мови / 
С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт. – К. : Довіра, 
1998. – 431 с. – (Словники України). 

Перекладне 
видання 
 

Мишкін, Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і 
фінансових ринків : підручник / Ф. С. Мишкін ; пер. з англ. С. 
Панчишина. – К. : Основи, 1998. – 963 с. 

Багатотомне 
видання:          
– окремий том 
 

 
Холодильная технология пищевых продуктов : учебник: в 3 ч. 
Ч. 3. : Биохимические и физико-химические основы / В. Е. 
Куцакова, А. В. Бараненко, Т. Е. Бурова, М. И. Кременевская. 
– С.Пб. : ГИОРД, 2011. – 272 с.  

Неопубліковані 
документи: 
– дисертація 
 

 
 
Лисак, В. Ю. Організаційно-економічні засади використання 
персоналу підприємств харчової промисловості : дис. ... канд. 



                                                                                                                    

 

Характеристи
ка  

джерела 
Приклади бібліографічного опису 

 
 

– автореферат 
дисертації 
 
 
 
- звіти про 

НДР 
 

екон. наук : 08.00.04 / Лисак Володимир Юрійович ; НУХТ. – 
К., 2012. – 279 с.  
Лисак, В. Ю. Організаційно-економічні засади використання 
персоналу підприємств харчової промисловості : автореф. 
дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка 
управління підприємствами» / Лисак Володимир Юрійович ; 
НУХТ. – К., 2012. – 18 с. 
Оценка эффективности автоматизированных ИПС: отчет о 
НИР (промежуточ.) / ВНТИЦентр ; рук. М. И. Иванов. – ОЦ 
02604-И5В ; ГР 01821100006 ; Инв. Б452743. – М., 1982. – 90 
с. 

Аналітичний 
опис на статтю 
із збірника 
конференцій 
 

1. Пашков, А. П. Природно-заповідний фонд в Києві, Україні 
та світі / А. П. Пашков // Проблеми відтворення та охорони 
біорізноманіття України : матеріали наук.-практ. конф., 21-22 
квіт. 2011 р., м. Полтава / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 
Полтава : Астрая, 2011. – С. 155-156. 
2. Оновлення цілей викладання іноземних мов в ХХI столітті / 
Л. Н. Голубенко, М. А. Панченко, В. П. Коляда та ін. // 
Міжнародна науково-практична конференція з питань 
методики викладання іноземної мови : пам'ятi проф. В. Л. 
Скалкiна, 5-16 лют. 2007 р., м. Одеса. – Одеса : Астропринт, 
2007. – С. 23-34. 

Статті зі 
збірників, 
журналів 

1. Гончаров, В. А. Численная схема моделирования 
дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа / В. А. 
Гончаров, В. М. Кравцов // Журнал вычислительной 
математики и математической физики. – 1988. – Т. 28, № 12. 
– С. 1858-1866. 
2. Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-
активних речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, 
Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв та ін. // Український фізичний 
журнал. – 2008. – № 3. – С. 229-234.  

Патент: Патент 76915 UA, МПК А61К 31/198 (2006.01) А61Р 11/06 
(2006.01) Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну 
бронхіальну астму із застосуванням ацетилцистеїну / 
Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Ільїнська І. Ф., 
Матвієнко Ю. О., Москаленко С. М., Сідун Г. В. ; заявник 
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
Академії медичних наук України. – № а 200503501 ; заявл. 
14.04.2005 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р. 

Авторське 
свідоцтво: 
 

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для 
захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. 
Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 
23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. 

Курси, 
конспекти 
лекцій, 
методичні 
рекомендації 

1. Сєдих, О. Л. Інформатика : конспект лекцій для студентів 
усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форми 
навчання. Ч. 2. Алгоритмізація та програмування засобами 
Visual Basic (VB) / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук. – К. : НУХТ, 
2010. – 96 с. 



                                                                                                                    

 

Характеристи
ка  

джерела 
Приклади бібліографічного опису 

2. Інформатика : методичні рекомендації до вивчення розділу 
“Microsoft Exel” та виконання контрольної роботи для 
студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та 
заочної форм навч. / уклад. Н. І. Вовкодав, О. Л. Сєдих. – К. : 
НУХТ, 2007. – 51 с. 
3. Інформатика [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу 
“Алгоритмізація та програмування задач, що містять 
одновимірні масиви та функції користувача засобами Visual 
Basic (VB) ” для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів 
денної та заочної форм навч. / уклад. О. Л. Сєдих, С. В. 
Маковецька. – К. : НУХТ, 2012. – 58 с. Режим доступу: 
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/50.06.pdf . 
4. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту 
(роботи) для студ. спец. 7.05020202 “Комп’ютерно-
інтегровані технологічні процеси та виробництва” денної та 
заочної форм навч. [Електронний ресурс] : / уклад. О. М. 
Пупена, І. В. Ельперін, В. М. Кушков. – К. : НУХТ, 2012. – 48 с. 
– Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.07.pdf  

Закони України 1. Закон України “Про вищу освіту”: (офіц. текст: за станом на 
19 жовтня 2006 р.) / Верховна Рада України. – К. : 
Парламентське вид-во, 2006. – 64 с.  
2. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої 
сировини : [закон України : від 23 грудня 1997 р. № 771/97-
ВР] // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 19. – С. 
298. 

Нормативні 
документи зі 
стандартизації 

1. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та 
визначення : ДСТУ 2392-94. – [Введ. в дію 29.03.1994]. – К. : 
Держстандарт України, 1994. – 53 с. – (Національний 
стандарт України) 
2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки : Структура і 
правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – [Чинний від 1996–
01–01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 37 с. – 
(Національний стандарт України) 

Електронні 
ресурси:  

– віддаленого 
доступу: 
 
 
 

- локального 
доступу: 
 

 
Основные направления исследований, основанные на 
семантическом анализе текстов / СПб. гос. ун-т, фак. 
прикладной математики – процессов управления. – Режим 
доступа:www.URL:http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/ona
pr.html/ – 10.12.2004 г. 
Internet шаг за шагом [Електроний ресурс] : интеракт. 
учебник – Электрон. дан. и прогр. – СПб. : Питер Ком, 1997. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : ПК 
от 486 DX 66 МГц ; RAM 1616 Мб ; Windows 95 ; зв. плата. – 
Загл. с этикетки диска. 

 

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/50.06.pdf
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.06.pdf


                                                                                                                    

 

Додаток К 
 

ПАМ’ЯТКА СТУДЕНТУ (СЛУХАЧУ) 
щодо загальних вимог до виконання магістерських робіт  

 
Зміст записів Норма 

Організаційні вимоги 

1. Дата підготовки наказів на 
затвердження тем і призначення 
керівників 

Не пізніше як за 4 місяці з моменту зарахування 
студентів (слухачів) на навчання до магістратури 

2. Затвердження завдання і плану 
роботи 

Після затвердження теми – протягом десяти днів 

Технічні вимоги 

1. Оформлення роботи Брошурування у тверду обкладинку 

2. Обсяг роботи, сторінок (без 
урахування додатків та списку 
використаних джерел) 

Комп’ютерний набір – 100-120 стор. 

Зміст роботи (в сторінках) 

Вступ 
Розділ 1. (теоретичний)  
Розділ 2. (аналіз предмету дослідження)  
Розділ 3. (результати досліджень) 
Висновки 
Список використаних джерел 
Додатки 

4-5 
до 25 
до 30-35 
до 30-35 
5-6 
не менше 70 найменувань 

На окремому аркуші – слово “Додатки”. 
Перелік додатків нумерується літерами українського алфавіту за винятком літер: Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, 
О, Ч, Ь. Нумерація додатків здійснюється в межах кожного розділу: перший розділ: А.1, А.2, 
А.3 та ін.; другий розділ: Б.1, Б.2, Б.3 та ін.; третій розділ: В.1, В.2, В.3 та ін. При посиланні на 
додаток у тексті зазначається: дод. А.1. 

Оформлення тексту 

1. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки і нумеруватися арабськими цифрами. 
Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, 
“СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” не нумерують. Решта розділів нумеруються 
наступним чином: “РОЗДІЛ 1”. Заголовки розділів розміщують по центру на наступному рядку 
великими літерами, підрозділів – з абзацного відступу малими літерами. Відстань між 
заголовком і текстом має становити один рядок (3 мм), між попереднім текстом і наступним 
заголовком має бути не менше ніж два рядки (6 мм). Відстань між рядками заголовка 
приймають такою, як у тексті.  

2. Шрифт для комп’ютерної верстки 14 

3. Інтервал 1,5 

4. Кількість рядків на сторінці 29 

Поля на сторінці (не менше) 

1. Комп’ютерна верстка Верхнє – 20 мм 
Нижнє – 20 мм 
Ліворуч – 30 мм 
Праворуч – 10 мм 

2. Нумерація сторінок цифрою Правий верхній кут без рисок і крапок 

3. Початок нумерації З другої сторінки вступу цифрою 4 

4. Нумерація таблиць Послідовно за кожним розділом: 2.1; 2.2; 2.3 і т.д. 
Розміщення – праворуч на сторінці над назвою 
таблиці 
Приклад:  

Таблиця 1.1 
Назва… 

 
5. Нумерація рисунків  Послідовно за кожним розділом (внизу) під 

рисунком: 2.1; 2.2; 2.3 і т.д.  
Приклад: Рис. 1.1. Назва… 

6. Посилання в тексті  У разі необхідності:  
дод. А.1; табл. 2.1; рис. 2.1 



                                                                                                                    

 

Зміст записів Норма 

При повторному посиланні – див. дод. А.1; див. 
табл. 2.1; див. рис. 2.1 

7. Посилання в тексті на літературні 
джерела 

[14] джерело із списку літератури, [14, с.45-46], 
якщо в тексті вказана дослівно теза чи якісь 
показники 

 
Технологічні вимоги 

Комплект роботи: 
1. Картка магістерської роботи.  
2. Титульний аркуш. 
3. Завдання до виконання магістерської роботи. 
4. Зміст. 
5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності). 
6. Вступ. 
7. Основна частина. 
8. Охорона праці (за необхідності). 
9. Висновки. 
10. Список використаних джерел.  
11. Додатки. 

Не підшиваються, але вкладаються в конверт, який наклеюється до обкладинки 
магістерської роботи:  

1. Індивідуальний навчальний план студента (слухача) магістратури;  
2. Відгук керівника магістерської роботи (висвітлює рівень використання теоретичних 

знань для розв’язання завдань дослідження; аналізує методику дослідження; оцінює якість 
вирішення завдань дослідження; аналізує та оцінює запропоновані заходи; зазначає 
тривалість роботи студента (слухача); виконання календарного плану роботи; участь у 
науково-дослідній роботі впродовж навчання в університеті; можливість використання 
пропозицій та рекомендацій студента (слухача) на практиці, наявність професійних навичок за 
спеціальністю; відношення студента (слухача) до виконання роботи, оцінює магістерську 
роботу); 

3. Рецензія (визначається значимість теми магістерської роботи для практичного 
застосування, її актуальність; аналізується відповідність змісту магістерської роботи її 
завданням; глибина висвітлення студентом (слухачем) магістратури реального стану справ у 
відповідній галузі; робляться висновки щодо використання у магістерській роботі сучасних 
методів дослідження, методичних підходів, елементів наукової новизни; висвітлюються 
позитивні сторони магістерської роботи та її недоліки; оцінюються загальні враження від 
магістерської роботи (оформлення, стиль і грамотність викладання тощо); робиться висновок і 
рекомендація щодо можливості допущення магістерської роботи до захисту; висловлюються 
зауваження та думка про оцінку магістерської роботи за чотирибальною системою (“відмінно”, 
“добре”, “задовільно”, “незадовільно”) та про присвоєння певної кваліфікації). 

Додатково оформлюється в окремі папки з файлами ілюстративний матеріал до доповіді 
для кожного члена ЕК та самого доповідача. 

Термін виконання роботи У терміни, визначені в завданні, а саме, повна 
готовність – за 10 днів до початку роботи ЕК 

Дата і місце підпису роботи автором На титульній сторінці роботи 

Допуск до захисту  
 

На титульній сторінці магістерської роботи підписи: 
1). керівника магістерської роботи;  
2). завідувача випускової кафедри. 

 



                                                                                                                    

 

Додаток Л  

 

ВІДГУК 
 

на роботу студента (слухача) магістратури кафедри 
__________________________________________________________ 

факультету (ННІ) 
___________________________________________________________________ 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
___________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

на тему: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 
подану на здобуття ОС “Магістр” за спеціальністю ________________________ 
          (спеціальність) 

____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
“_____” ____________ 20____.р  
 
Керівник магістерської роботи: 
 _______________________  __________ _______________________________ 
      (посада, науковий ступінь, вчене звання)         (підпис)                                         (прізвище, ім’я та по батькові) 

 
 



 

 

Додаток М  

РЕЦЕНЗІЯ 
 

на роботу студента (слухача) магістратури кафедри 
___________________________________________________________________ 

факультету (ННІ) 
___________________________________________________________ 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 
___________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

на тему: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________, 
подану на здобуття ОС “Магістр” за спеціальністю ________________________ 
          (спеціальність) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
“_____” ____________ 20____.р  
 
Рецензент: 
 __________________  ______________  ________________________________ 
      (посада, науковий ступінь, вчене звання)       (підпис)                                         (прізвище, ім’я та по батькові) 

 



                                                                                                                    

 

Додаток Н 
 

ФОРМА ОПИСУ РОБОТИ МАГІСТРА 

 
І. Магістерська робота (папка Ivanov_2016): 

1. Робота (Ivanov.doc) 
2. Реєстраційна форма (Ivanov_Forma.doc) 
3. Додатки (рецензії, схеми, програмний код, акти впровадження тощо) 

– подаються окремими файлами в zip-архіві 
 
Реєстраційна форма 

№  Назва поля Зміст поля 

1 Назва роботи  

2 УДК  

3 Автор(ПІБ)  

4 Дата (рік, місяць, день)  

5 Факультет (ННІ)  

6 Кафедра (шифр, назва)  

7 Спеціальність  

8 Спеціалізація  

9 Програма підготовки (освітньо-
професійна чи освітньо-
наукова) 

 

10 Форма навчання  

11 Магістерська програма  

12 Тема магістерської роботи  

13 Керівник (ПІБ, наукова ступінь, 
вчене звання) 

 

14 Консультант  

15 Ключові слова (до 10 слів)  

16 Анотація (до 300 символів)  

Необов’язкові поля 

 Назва поля Ім’я файлу 

 Перелік додаткових матеріалів .doc 

 Архів додаткових матеріалів .zip 

 
Форма подання переліку додаткових матеріалів 

№ Назва поля Ім’я файлу в архіві 

1 Презентація .pps 

2   

 
 подається одночасно з магістерською роботою в електронному та паперовому 
вигляді, підписана керівником магістерської роботи; 

 готує керівник магістерської роботи. 
 
 
Керівник магістерської роботи  _______________  ______________________ 
      (підпис)    (ПІБ) 
 

 
 



                                                                                                                    

 

 
Вимоги щодо оформлення робіт, які подаються для перевірки на плагіат  

та розміщуються в репозитарії НУБіП України 
 
 

1. Магістерська робота подається єдиним файлом у форматі Microsoft 
WORD 2003, першою сторінкою якої є картка магістерської роботи, після якої 
розміщується титульна сторінка, завдання, зміст і т.д. 

2. Назва файлу формується за такими правилами: рік захисту, прізвище, 
ініціали студента (слухача) магістратури: 
 
  Наприклад, 2016_Іванов А.І._ПІ.doc 
 

3. Всі магістерські роботи подаються на єдиному носієві відповідальному 
на факультеті (ННІ).  

 
 

 



                                                                                                                    

 

1.7. Про екзамени та заліки у НУБіП України 
(наказ на уведення в дію від 01.03.2019 р. № 187) 

 
1. Загальні питання 

 

1.1. Це положення є обов’язковим для всіх учасників 
освітнього процесу: науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників, працівників навчально-наукових інститутів, 
деканатів факультетів, навчального відділу, здобувачів 
вищої освіти Національного університету біоресурсів і 
природокористування України (далі − Університет). 

1.2. Здобувачі вищої освіти повинні виконувати графік 

освітнього процесу згідно з робочим навчальним планом 

спеціальності (напряму підготовки) та обраною формою 

навчання (денна, заочна, дистанційна) і набувати знання 

систематично протягом усього навчального семестру 

(року, терміну навчання в Університеті). 

1.3. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» 

лекційні, лабораторні, практичні та семінарські заняття 

відносяться до навчальних занять, відвідування яких є 

обов’язковим для здобувачів вищої освіти. 

1.4. Ректор Університету має право надавати 

можливість здобувачам вищої освіти, які досягли значних 

успіхів у навчанні, працювати за індивідуальними 

навчальними планами, а за наявності у окремих здобувачів 

вищої освіти поважних підстав – за індивідуальними 

графіками навчання протягом семестру. 

1.5. Здобувачам вищої освіти, які направлені 

Університетом на навчання в зарубіжні країни, можуть бути 

встановлені на поточний навчальний семестр (рік) 

індивідуальні графіки освітнього процесу та індивідуальні 

навчальні плани. Якщо термін навчання направлених у 

зарубіжні країни перевищує один семестр, таким особам 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» можуть 

надаватися перерви у навчанні. 



                                                                                                                    

 

1.6. Здобувачам вищої освіти, які навчалися у 

зарубіжних університетах, може надаватись дозвіл на 

навчання за індивідуальними планами із зарахуванням 

оцінок з дисциплін, що вивчені ними в зазначених 

університетах, якщо ці дисципліни відповідають (за змістом і 

обсягом) переліку дисциплін з навчального плану, обраної в 

Університеті спеціальності (напряму підготовки).  

1.7. Здобувачі вищої освіти денної та заочної 

(дистанційної) форм навчання набувають знання як під час 

навчальних занять, навчальних і виробничих практик, так і 

самостійно.  

 

2. Види та форми контролю знань здобувачів вищої 

освіти 

 

2.1. Видами контролю знань здобувачів вищої освіти є 

поточний контроль, проміжна та підсумкова атестації. 

2.2. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення практичних, лабораторних та семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості 

здобувачів вищої освіти до виконання конкретної роботи. 

2.3. Проміжна атестація проводиться після вивчення 

програмного матеріалу кожного змістового модуля. 

Навчальний матеріал дисциплін, які викладаються протягом 

одного семестру − осіннього чи весняного,  поділяється 

лекторами на два-три змістові модулі. 

2.4. Проміжна атестація має визначити рівень знань 

здобувачів вищої освіти з програмного матеріалу змістового 

модуля (рейтингова оцінка із змістового модуля), отриманих 

під час усіх видів занять і самостійної роботи. 

2.5. Форми та методи проведення проміжної атестації, 

засвоєння програмного матеріалу змістового модуля 

розробляються лектором дисципліни і затверджується 

відповідною кафедрою у вигляді тестування, письмової 

контрольної роботи, колоквіуму, результату експерименту, 



                                                                                                                    

 

що можна оцінити чисельно, розрахункової чи 

розрахунково-графічної роботи тощо. 

2.6. Засвоєння здобувачем вищої освіти програмного 

матеріалу змістового модуля вважається успішним, якщо 

рейтингова оцінка його становить не менше, ніж 60 балів за 

100-бальною шкалою. 

2.7. Після проведення проміжних атестацій з двох 

змістових модулів і визначення їх рейтингових оцінок 

лектором дисципліни визначається рейтинг здобувача 

вищої освіти з навчальної роботи RНР (не більше 70 балів) 

за формулою  

          

 0,7· (R(1)
ЗМ · К(1)

ЗМ +  ... + R(n)
ЗМ · К(n)

ЗМ ) 

    RНР = ----------------------------------------------------------- ,         (1)                                                                                                          

КДИС 

       RНР =                                                                           

де R(1)
ЗМ, … R(n)

ЗМ − рейтингові оцінки із змістових модулів 
за 100-бальною шкалою; 

n − кількість змістових модулів; 

     К(1)
ЗМ, … К(n)

ЗМ − кількість кредитів Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) 
(або годин), передбачених робочим навчальним планом для 
відповідного змістового модуля; 

     КДИС = К(1)
ЗМ + … + К(n)

ЗМ − кількість кредитів ЄКТС (або 
годин), передбачених робочим навчальним планом для 
дисципліни у поточному семестрі. 

Формулу (1) можна спростити, якщо прийняти К(1)
ЗМ =  

…= К(n)
ЗМ. Тоді вона буде мати вид 

 

                                   0,7· (R(1)
ЗМ  +  ... + R(n)

ЗМ ) 

            RНР = ----------------------------------  .           (2)                              

                                                      n 

 



                                                                                                                    

 

Рейтинг здобувача вищої освіти з навчальної роботи 

округлюється до цілого числа. 

2.8. На рейтинг з навчальної роботи можуть впливати 
рейтинг з додаткової роботи та рейтинг штрафний.  

2.9. Рейтинг з додаткової роботи додається до рейтингу 
з навчальної і не може перевищувати 20 балів. Він 
визначається лектором і надається здобувачам вищої 
освіти рішенням кафедри за виконання робіт, які не 
передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню 
рівня їх знань з дисципліни.  

Максимальна кількість балів (20) надається здобувачу 
вищої освіти за: 

 отримання диплому І-го ступеню переможця 
студентської наукової конференції навчально-наукового 
інституту чи факультету (коледжу) з відповідної дисципліни; 

 отримання диплому переможця (І, ІІ чи ІІІ місце) ІІ-го 
етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 
чи спеціальності (напряму підготовки) у поточному 
навчальному році; 

 отримання диплому (І, ІІ чи ІІІ ступеню) переможця 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
відповідної дисципліни у поточному навчальному році; 

 авторство (співавторство) у поданій заявці на 
винахід чи отриманому патенті України з відповідної 
дисципліни; 

 авторство (співавторство) у виданій науковій статті з 
відповідної дисципліни; 

 виготовлення особисто навчального стенду, макету, 
пристрою, приладу; розробка комп’ютерної програми (за 
умови, що зазначене використовується в освітньому процесі 
при викладанні відповідної дисципліни). 

2.10. Рейтинг штрафний не перевищує 5 балів і 
віднімається від рейтингу з навчальної роботи. Він 
визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для 
здобувачів вищої освіти, які невчасно засвоїли матеріали 
змістових модулів, не дотримувалися графіка роботи, 
пропускали заняття тощо. 

2.11. Підсумкова атестація включає семестрову та 

державну атестацію здобувачів вищої освіти.  



                                                                                                                    

 

2.12. Семестрова атестація проводиться у формах 

семестрового екзамену або семестрового заліку з 

конкретної навчальної дисципліни. 

2.13. Семестровий екзамен (далі – екзамен) – це 

форма підсумкової атестації засвоєння здобувачем вищої 

освіти теоретичного та практичного матеріалу з навчальної 

дисципліни за семестр. 

2.14. Семестровий залік (далі – залік) – це форма 
підсумкової атестації, що полягає в оцінці засвоєння 
здобувачем вищої освіти теоретичного та практичного 
матеріалу (виконаних ним певних видів робіт на практичних, 
семінарських або лабораторних заняттях та під час 
самостійної роботи) з навчальної дисципліни за семестр.  

2.15. Диференційований залік – це форма атестації, 

що дозволяє оцінити виконання та засвоєння здобувачем 

вищої освіти програми навчальної чи виробничої практики, 

підготовки та захисту курсової роботи (проекту). 

2.16. Здобувачі вищої освіти зобов’язані складати 

екзамени і заліки  відповідно до вимог робочого 

навчального плану у терміни, передбачені графіком 

освітнього процесу. Зміст екзаменів і заліків визначається 

робочими навчальними програмами дисциплін. 

 

3. Порядок допуску здобувачів вищої освіти до 

екзаменаційних сесій 

 

3.1. Здобувачі вищої освіти денної форми навчання 

допускаються до екзаменаційної сесії, якщо вони виконали 

всі вимоги робочого навчального плану за поточний та не 

мають академічної заборгованості за попередній семестр. 

3.2. У разі не виконання зазначеної у пункті 3.1 умови, 

здобувачі вищої освіти не допускається до екзаменаційної 

сесії. В екзаменаційній відомості проти прізвищ здобувачі 

вищої освіти, які не допущені до сесії, декан факультету 

(директор навчально-наукового інституту, керівник іншого 



                                                                                                                    

 

структурного підрозділу) робить запис “Не допущений” і 

ставить свій підпис. 

3.3. Здобувач вищої освіти допускається до складання 

екзамену або заліку з дисципліни, якщо з цієї дисципліни 

ним повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим 

навчальним планом та робочою навчальною програмою, а 

його рейтинг з навчальної роботи з цієї дисципліни 

становить не менше, ніж 42 бали (60 балів  0,7 = 42 

бали).  

3.4. Здобувачі вищої освіти, які в поточному семестрі 

мали пропуски занять і до початку екзаменаційної сесії не 

засвоїли матеріал пропущених тем і розділів змістових 

модулів навчальних дисциплін на додаткових заняттях, до 

семестрової атестації  з відповідної дисципліни не 

допускаються. 

У відомості проти прізвищ здобувачі вищої освіти, які не 

допущені до екзамену (заліку), лектор дисципліни робить 

запис “Не допущений” і ставить свій підпис. 

У разі виникнення спірних питань щодо не допуску 

здобувачів вищої освіти до семестрової атестації, вони 

вирішуються лектором дисципліни спільно із завідувачем 

відповідної кафедри. 

3.5. Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання 

допускаються до екзаменаційної сесії, якщо вони не мають 

академічної заборгованості за попередній семестр та 

своєчасно виконали завдання із самостійної роботи з 

навчальних дисциплін, що виносяться на поточну 

екзаменаційну сесію. 

3.6. Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання, 

які допущені до екзаменаційної сесії, деканатами 

факультетів (дирекцією навчально-наукових інститутів, 

керівництвом інших структурних підрозділів) видаються 

довідки-виклики встановленого зразка. 

3.7. Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання, 

які не виконали вимог навчального плану і не мають права 

на додаткову оплачувану відпустку, можуть прибути на 



                                                                                                                    

 

екзаменаційну сесію для ліквідації академічної 

заборгованості самостійно. 

3.8. Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання 

допускаються до складання екзаменів (заліків), якщо вони 

успішно засвоїли програмний матеріал змістових модулів 

навчальних дисциплін і їх рейтинг з навчальної роботи 

становить не менше, ніж 42 бали з кожної дисципліни, 

що виносяться на поточну екзаменаційну сесію. 

 

4. Порядок складання екзаменів і заліків 

 

4.1. Розклад екзаменів складається деканатом 

факультету (дирекцією навчально-наукового інституту, 

керівництвом інших структурних підрозділів) та 

затверджується проректором з навчальної і виховної роботи 

(начальником навчального відділу) не пізніше, як за 

місяць до початку екзаменаційної сесії і доводиться до 

відома науково-педагогічних (педагогічних) працівників і 

здобувачів вищої освіти. 

4.2. У розкладі екзаменаційної сесії передбачається 

час для підготовки до кожного екзамену тривалістю не 

менше одного дня. 

4.3. Складання заліків завершується до початку 

екзаменаційної сесії. Здобувачі вищої освіти, які не склали 

один чи два заліки, до екзаменаційної сесії 

допускаються, але з академічною заборгованістю, яку 

вони мають ліквідувати згідно з вимогами розділу 7. 

Порядок ліквідації академічної заборгованості цього 

Положення. 

4.4. Курсові роботи (проекти) оцінюються за 

результатами їх захисту перед комісією, до складу якої 

входять два науково-педагогічні (педагогічні) працівники (у 

т.ч. керівник роботи чи проекту), до початку 

екзаменаційної сесії. 

 



                                                                                                                    

 

4.5. Екзамени у здобувачів вищої освіти денної та 

заочної форм навчання приймають два науково-

педагогічні (педагогічні) працівники (один – лектор 

потоку, другого визначає завідувач кафедри) відповідно до 

розкладу екзаменів. 

4.6. Заліки у здобувачів вищої освіти денної та заочної 

форм навчання приймають два науково-педагогічні 

(педагогічні) працівники, які проводили лабораторні, 

практичні (семінарські) заняття. Одним із них може бути 

лектор потоку. 

4.7. Завідувач кафедри за умови відсутності з поважних 

причин науково-педагогічних працівників, які зобов'язані 

приймати екзамен чи залік, має право подавати деканам 

факультетів (директорам навчально-наукових інститутів, 

керівникам інших структурних підрозділів) пропозиції щодо 

призначення інших науково-педагогічних працівників для 

виконання зазначеної роботи. Екзамен проводиться у день 

та час, визначений затвердженим розкладом. 

4.8. Якщо окремі розділи (змістові модулі) дисципліни, з 

якої встановлено один екзамен (залік), організовувались і 

забезпечувались науково-педагогічними працівниками 

різних кафедр, екзамен (залік) проводиться ними спільно, 

але при цьому виставляється одна оцінка. 

4.9. Здобувачі вищої освіти, яким згідно з наказом 

ректора Університету надано право навчатися за 

індивідуальними планами і графіками, складають екзамени і 

заліки, перелік яких встановлюється в індивідуальних 

планах, у строки, обумовлені в індивідуальних графіках. 

4.10. До початку складання екзамену чи заліку 

здобувач вищої освіти зобов'язаний подати екзаменаторам 

залікову книжку. 

4.11. У заліковій книжці проставляється відмітка 

деканату факультету (дирекції навчально-наукового 

інституту, структурного підрозділу) про переведення 

здобувача вищої освіти на відповідний курс. Залікова 

книжка без такої відмітки вважається недійсною. 



                                                                                                                    

 

4.12. Без залікової книжки або без належного її 

оформлення здобувачі вищої освіти до екзаменів чи заліків 

не допускаються. 

4.13. До початку складання екзамену (заліку) науково-

педагогічні працівники, які проводять підсумкову атестацію, 

повинні отримати в деканаті факультету (дирекції 

навчально-наукового інституту, структурного підрозділу) 

один примірник відомості обліку успішності (додаток 

1). 

4.14. До початку складання екзамену (заліку) науково-

педагогічні працівники, які проводять підсумкову атестацію, 

повинні із журналу обліку роботи науково-педагогічного 

працівника(ів) на поточний навчальний рік, де записані 

рейтингові оцінки із змістових модулів відповідної 

дисципліни кожного здобувача вищої освіти, їх рейтинг з 

додаткової роботи та рейтинг штрафний (якщо вони є) і 

визначений за формулою (1) чи (2) рейтинг з навчальної 

роботи, внести у графу “Навчальна робота” відомості обліку 

успішності величину рейтингу кожного здобувача вищої 

освіти з навчальної роботи у балах. 

4.15. Студенти, які з навчальної роботи набрали 60 і 

більше балів, можуть не складати екзамен (залік), але 

повинні з’явитись із заліковою книжкою на  екзамен (залік), 

де за своєю письмовою згодою (на бланку відповідей на 

білет)  отримати екзаменаційну оцінку (залік) 

“Автоматично”, відповідно до набраної кількості балів, 

переведених у національні оцінки згідно з табл. 1. 

Якщо студенти, які з навчальної роботи набрали 60 і 

більше балів, не з’явились на  екзамен (залік), то 

екзаменатор у відомості обліку успішності навпроти їх 

прізвищ робить запис «Не з’явився» і ставить свій підпис. 

4.16. Під час екзамену (заліку) здобувачі вищої освіти 

мають право використовувати типову та робочу навчальні 

програми дисципліни, а також це Положення. 

 



                                                                                                                    

 

4.17. З дозволу екзаменаторів здобувачі вищої освіти 

можуть користуватись довідковою літературою, технічними 

навчальними засобами. Використання під час екзамену 

(заліку) будь-яких інформаційних матеріалів без дозволу 

осіб, які проводять контрольний захід, тягне за собою його 

припинення. При цьому проти прізвища здобувача вищої 

освіти у відомості обліку успішності робиться запис 

“Незадовільно” (“Не зараховано”) і ставиться  підпис 

екзаменатора. 

4.18. Екзамени для здобувачів вищої освіти денної та 

заочної форм навчання проводяться у письмовій 

(електронній) формі за екзаменаційними білетами, 

форма яких наведена у додатку 2.  

4.19. Кількість екзаменаційних білетів для кожної 

навчальної дисципліни − не менше 30-ти. 

4.20. У екзаменаційному білеті передбачається 

комбінація з екзаменаційних запитань і тестових завдань 

різних типів (відкритих; закритих: вибіркових, на 

відповідність). 

4.21. Кількість екзаменаційних запитань і тестових 

завдань різних типів у екзаменаційному білеті та критерії 

оцінювання відповідей на них визначає науково-

педагогічний (педагогічний) працівник, який відповідає за 

викладання навчальної дисципліни (приклад форми 

екзаменаційного білету, який містить    2 екзаменаційні 

запитання і 10 тестових завдань та критерії оцінювання 

відповідей на них наведено у додатку 3). 

При проведенні екзамену в електронній формі всі типи 

тестових завдань оцінюються автоматично системою тестів, 

окрім розгорнутих відповідей на екзаменаційні запитання. 

Розгорнуті відповіді на екзаменаційні  запитання типу «есе» 

в системі «Elearn» перевіряють НПП, які проводять екзамен, 

і виставляють відповідну оцінку. 

 

 



                                                                                                                    

 

4.22. Екзаменаційні білети мають бути затверджені на 

засіданні кафедри, яка забезпечує викладання навчальної 

дисципліни, про що свідчить підпис завідувача кафедри на 

кожному екзаменаційному білеті. 

При проведенні екзамену в електронній формі всі тестові 

завдання з бази тестових завдань, що будуть 

використовуватися в процесі тестуванні, повинні бути 

роздруковані та затверджені на засіданні кафедри.  

4.23. Після завершення проведення письмового 

екзамену за результатами відповідей на екзаменаційний 

білет обов’язково проводиться співбесіда двома науково-

педагогічними (педагогічними) працівниками, які проводили 

підсумкову атестацію, із здобувачем вищої освіти, після якої 

визначається остаточна оцінка за складання екзамену − 

рейтинг здобувача вищої освіти з атестації R АТ (не більше   

30 балів). 

4.24. Заліки для здобувачів вищої освіти денної та 

заочної форм навчання проводяться методом  

тестування. 

4.25. Методика складання тестових завдань та 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти наведена у 

методичній розробці «Методика підготовки та проведення 

тестового оцінювання знань студентів» (Лузан П.Г., Ільїн 

В.В., Рудик Я.М., Лисенко В.П., Зазимко О.В. Видавничий 

центр НУБіП України, 2009 р.). 

4.26. На заліку, що проводиться методом  тестування,  
рейтинг здобувача вищої освіти з атестації R АТ (не більше 
30 балів) визначається за формулою 
                                                    К прав 

                                         R АТ = ---------- 30,                    (3)                           
                                                       К заг       
 

де  К прав  кількість правильних елементів у бланку 
відповідей студента  (додаток 4); 

К заг  загальна кількість елементів у бланку еталонних 
відповідей (додаток 5).  



                                                                                                                    

 

Рейтинг здобувача вищої освіти з атестації 
округлюється до цілого числа. 

4.27. Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти 
із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів) одержаний 
рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу з 
навчальної роботи RНР  (до 70 балів):                                         
                                     
                            R ДИС  = R НР  + R АТ .                                (4) 

 
4.28. Рейтинг здобувача вищої освіти із засвоєння 

дисципліни у балах переводиться у національні оцінки 
згідно з табл. 1.  

 
Таблиця 1. Співвідношення між національними 

оцінками 
і рейтингом здобувача вищої освіти 

 

Оцінка 
національна 

 

Рейтинг здобувача вищої освіти, 
 бали 

Відмінно 90-100 

Добре 74-89 

Задовільно 60-73 

Незадовільно 0-59 

 
4.29. Після завершення підсумкової атестації з 

дисципліни у відомість обліку успішності заносяться: 
рейтинг кожного здобувача вищої освіти з атестації, 
визначений за формулою (4) їх рейтинг із засвоєння 
дисципліни, а також визначена згідно з табл. 1 національна 
оцінка. 

4.30. У залікову книжку здобувача вищої освіти 
заноситься національна оцінка. 

4.31. Після проведення екзамену (заліку) відомість 

обліку успішності з результатами підсумкової атестації з 

дисципліни у день її проведення (не пізніше першої 

половини наступного дня) подається у деканат відповідного 



                                                                                                                    

 

факультету (дирекцію навчально-наукового інституту, 

іншого структурного підрозділу), копія її, завірена  деканом 

факультету (директором навчально-наукового інституту, 

керівником структурного підрозділу) − на відповідну 

кафедру, де вона зберігаються протягом одного 

навчального року, потім списується в установленому 

порядку. 

4.32. Науково-педагогічні працівники, які брали участь у 

проведенні екзамену, навчальне навантаження у журнал 

обліку записують згідно з встановленими нормативами у 

пропорції (80:20) % (80 % навантаження – лектору потоку). 

4.33. Науково-педагогічні працівники, які брали участь у 

проведенні заліку, навчальне навантаження у журнал обліку 

записують згідно з встановленими нормативами у пропорції 

(50:50) %. 

4.34. Повторне складання екзамену з метою отримання 

більш високої оцінки у період екзаменаційної сесії не 

допускається. Така можливість може бути надана здобувачу 

вищої освіти за наказом ректора Університету у після 

сесійний період лише в останньому навчальному 

семестрі (за відсутності оцінок “Задовільно” за 

попередні роки навчання) і не більше, ніж з однієї 

навчальної дисципліни (на програмах підготовки 

бакалаврів  чи магістрів). 

4.35. Залік (для вступників на навчання до 

Університету, починаючи з 2018-2019 навчального року − 

диференційований залік) з навчальної практики 

проводиться двома науково-педагогічними працівниками (у 

т.ч. керівником практики) у терміни, визначені відповідно до 

“Положення про практичне навчання студентів НУБіП 

України”. 

4.36. Диференційований залік з виробничої практики 

виставляється за результатами захисту здобувачем вищої 

освіти письмового звіту перед комісією кафедри, склад якої 

формує її завідувач (не більше трьох осіб), у терміни, 

визначені відповідно до “Положення про практичне 



                                                                                                                    

 

навчання студентів НУБіП України”. Участь у роботі комісії 

керівника виробничої практики є обов’язкою. 

4.37. Результати складання диференційованих заліків з 

навчальних та виробничих практик враховуються при 

формуванні перевідних наказів та наказів щодо 

призначення стипендій. 

4.38. Екзамени та заліки мають право відвідувати і 

перевіряти на відповідність вимогам Закону України «Про 

вищу освіту» ректор Університету, проректор з навчальної і 

виховної роботи, начальник навчального відділу, відповідні: 

директори ННІ, декани факультетів, завідувачі кафедри, 

співробітники відділів, підпорядкованих проректору з 

навчальної і виховної роботи, уповноважені на це наказом 

ректора Університету. 

4.39. Спірні питання з проведення екзаменаційних 

сесій розглядає апеляційна комісія, права, обов’язки та 

персональний склад якої визначаються наказом ректора 

Університету. 

 

5. Результати оцінювання знань здобувачів вищої 

освіти 

5.1. Рейтинг здобувача вищої освіти із засвоєння 
дисципліни у балах      (так же й рейтинги з виконання інших 
видів навчальної роботи) переводиться у національні оцінки 
“Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно” згідно з 
таблицею 1.  

5.2. Оцінка “Відмінно” виставляється здобувачу вищої 

освіти, який систематично працював протягом семестру, 

показав під час екзамену різнобічні і глибокі знання 

програмного матеріалу, вміє успішно виконувати завдання, 

які передбачені програмою, засвоїв зміст основної та 

додаткової літератури, усвідомив взаємозв’язок окремих 

розділів дисципліни, їхнє значення для майбутньої професії, 

виявив творчі здібності у розумінні та використанні 

навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до 

самостійного оновлення і поповнення знань. 



                                                                                                                    

 

5.3. Оцінка “Добре” виставляється здобувачу вищої 

освіти, який виявив повне знання навчально-програмного 

матеріалу, успішно виконує передбачені програмою 

завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована 

програмою, показав достатній рівень знань з дисципліни і 

здатний до їх самостійного оновлення та поповнення у ході 

подальшого навчання та професійної діяльності. 

5.4. Оцінка “Задовільно” виставляється здобувачу вищої 

освіти, який виявив знання основного навчально-

програмного матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання та наступної роботи за професією, 

справляється з виконанням завдань, передбачених 

програмою, допустив окремі похибки у відповідях на іспиті і 

при виконанні іспитових завдань, але володіє необхідними 

знаннями для подолання допущених похибок під 

керівництвом науково-педагогічного працівника. 

5.5. Оцінка “Незадовільно” виставляється здобувачу 

вищої освіти, який не виявив достатніх знань основного 

навчально-програмного матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не 

може без допомоги викладача використати знання при 

подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками 

самостійної роботи. 

5.6. Складання диференційованих заліків оцінюється 

так само, як і складання екзаменів (пункт 5.1). 

5.7. Результати складання заліків оцінюються за 

національною двобальною шкалою: “Зараховано” чи “Не 

зараховано”. Щоб одержати оцінку  “Зараховано”, 

рейтинг здобувача вищої освіти із засвоєння 

дисципліни (чи виконання іншого виду навчальної роботи) 

має становити не менше, ніж 60 балів за 100-бальною 

шкалою. 



                                                                                                                    

 

6. Порядок оформлення результатів підсумкової 

атестації 

 

6.1. Національні оцінки “Відмінно”, “Добре”, 

“Задовільно”  проставляються екзаменаторами у відомість 

обліку успішності та залікову книжку здобувача вищої освіти. 

У заліковій книжці підпис ставить лектор потоку. 

6.2. Національні оцінки “Незадовільно”, “Не 

зараховано” заносяться лише у відомість обліку успішності. 

6.3. У відомості обліку успішності проти прізвища 

здобувача вищої освіти підпис ставить лектор потоку, а 

відомість підписують всі особи, які проводили атестацію. 

6.4. Неявку на екзамен (залік) екзаменатор відзначає 

у відомості обліку успішності словами “Не з’явився” і 

ставить свій підпис. 

6.5. Аналіз причин неявки здобувача вищої освіти на 

екзамен (залік) здійснює декан факультету (директор 

навчально-наукового інституту, керівник іншого 

структурного підрозділу). 

6.6. Здобувач вищої освіти завчасно повідомляє 

декана факультету (директора навчально-наукового 

інституту, керівника іншого структурного підрозділу) про 

наявність у нього поважних причин неявки на екзамен 

(залік) та засвідчує цей факт відповідним документом. 

6.7. Якщо неявка сталася без поважних причин або 

здобувач вищої освіти не допущений до екзамену (заліку) 

деканом факультету (директором навчально-наукового 

інституту, керівником іншого структурного підрозділу) чи 

завідувачем кафедри, у матеріалах обліку результатів 

екзаменаційної сесії (реєстраційному журналі) декан 

факультету (директор навчально-наукового інституту, 

керівник іншого структурного підрозділу) робить запис 

“Незадовільно” (“Не зараховано”).  

6.8. Здобувачам вищої освіти, які не складали екзамени 

під час екзаменаційної сесії у термін, установлений 

графіком навчального процесу, через відсутність за 



                                                                                                                    

 

хворобою або з інших поважних причин, за наказом ректора 

Університету встановлюється індивідуальний термін 

складання екзаменів (термін складання екзаменів 

продовжується на термін хвороби, але не більше, ніж 

тривалість екзаменаційної сесії).  

 

7. Порядок ліквідації академічної заборгованості 

 

7.1. Після закінчення екзаменаційної сесії (зимової чи 

літньої)    з урахуванням індивідуального терміну складання 

екзаменів і заліків національні оцінки “Незадовільно”, “Не 

зараховано” складають академічну заборгованість 

здобувача вищої освіти. 

7.2. Здобувачам вищої освіти, які за результатами 

екзаменаційної сесії і складання заліків мають 

заборгованість з 1-2 дисциплін, розпорядженням декана 

факультету (директора навчально-наукового інституту, 

керівника іншого структурного підрозділу) може бути надано 

право на їх ліквідацію. 

7.3. Графік ліквідації академічної заборгованості 

складається деканом факультету (директором навчально-

наукового інституту, керівником іншого структурного 

підрозділу) за погодженням із завідувачами кафедр і 

доводиться до екзаменаторів та здобувачів вищої освіти, не 

пізніше одного тижня після закінчення терміну 

екзаменаційної сесії. 

7.4. Графіком передбачається приймання екзаменів 

(заліків) у здобувачів вищої освіти, які мають академічну 

заборгованість, після закінчення основних занять (у другій 

половині робочого дня). 

7.5. Здобувач вищої освіти складає екзамен (залік) не 

більше двох разів із урахуванням неявки на відповідну 

форму атестації без поважних причин. Утретє здобувач 

вищої освіти складає екзамен (залік) комісії з трьох науково-

педагогічних працівників (у т. ч. лектору потоку та 

завідувача кафедри), створеній за розпорядженням декана 



                                                                                                                    

 

факультету (директора навчально-наукового інституту, 

керівника відповідного структурного підрозділу). 

Результати повторного складання екзаменів і заліків 

оцінюються за критеріями оцінки знань, що наведені у 

пунктах 5.1-5.7 цього Положення. 

7.6. Остаточний термін ліквідації академічної 

заборгованості для здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання встановлюється: 

 за наслідками зимової сесії  не більше місяця з 

початку весняного семестру; 

 за наслідками літньої сесії  не пізніше місяця після її 

закінчення. 

        7.7. Для здобувачів вищої освіти заочної форми 

навчання остаточний термін ліквідації академічної 

заборгованості встановлюється до початку наступної 

екзаменаційної сесії та не пізніше 5 днів до дати 

підписання перевідного наказу. 

 

8. Порядок звітності про результати екзаменаційних 

сесій 

 

8.1. У тижневий термін після закінчення екзаменаційної 

сесії деканати факультетів (дирекції навчально-наукових 

інститутів, інших структурних підрозділів) подають до 

навчального відділу звіти про її результати станом на 

перший день після закінчення сесії за формою, що 

наведена у табл. 2. 

8.2. Результати екзаменаційних сесій у двотижневий 

термін після їх закінчення обговорюються на засіданнях 

кафедр та вчених рад факультетів (навчально-наукових 

інститутів). 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

Таблиця 2. Звіт про результати екзаменаційної сесії 
 

Факультет (ННІ) __________________________________________ 
Навчальний рік___________________________________________ 
Семестр ________________________________________________ 
Форма навчання _________________________________________ 
Освітній ступінь __________________________________________ 
Спеціальність ____________________________________________ 
Освітня програма _________________________________________ 

 
 

Курс 
Дисцип-

ліна 

Кількість 
здобу-
вачів 
вищої 
освіти, 

які 
складали 
екзамен 
(залік) 

Результати екзаменаційної сесії 

Складання екзаменів Складання заліків 

Відмін-

но 

Доб-

ре 

Задові-

льно 

Нерадо-

вільно 
Зарано-

вано 

Не 
зарано-

вано 

         

         

 

9. Порядок переводу здобувачів вищої освіти на 

наступний курс 

 

9.1. Здобувачі вищої освіти, які повністю виконали 

вимоги навчального плану поточного курсу (та умови 

договору – для студентів (слухачів), які навчаються за умов 

договору), наказом ректора Університету переводяться на 

наступний курс. При цьому у заліковій книжці здобувача 

вищої освіти робиться відповідний запис, який 

затверджується печаткою деканату факультету (дирекції 

навчально-наукового інституту).  

9.2. Здобувачі вищої освіти, які за наслідками 

екзаменаційної сесії мають академічну заборгованість 

(пункт 7.1) з трьох і більше дисциплін, підлягають 

відрахуванню із числа здобувачів вищої освіти 

Університету. 

9.3. Відрахуванню підлягають також усі здобувачі вищої 

освіти, які після встановленого індивідуального терміну 

складання екзаменів мають заборгованість хоча б з однієї 

дисципліни. 



                                                                                                                    

 

9.4. За наявності поважних підстав здобувачу вищої 

освіти може бути надана академічна відпустка або 

можливість повторного проходження курсу навчання 

відповідно до “Положення про академічні відпустки та 

повторне навчання у вищих закладах освіти”, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України та 

Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996 р. № 

91/15.  



                                                                                                                    

 

 
Додаток 1 

 

Національний  університет біоресурсів і природокористування України 

 

Факультет (ННІ) ______________________________________ 
Програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня ________________________________ 

Спеціальність, освітня програма  _____________________________________Курс____    

Група_________                                               20__ - 20__ навчальний рік 
 

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № ____ від «____»________ 20___р. 
з __________________________________________________________________________ 

(назва навчальної дисципліни, практики) 

Загальна кількість годин ____, кредитів ЄКTС  __, за __ навчальний семестр. 

Форма контролю ____________________________________________________________   
(екзамен, залік, захист курсового проекту або роботи, звіту з практики) 

НПП ______________________________________________________________________ 
(вчене звання, прізвище та ініціали НПП, який виставляє підсумкову оцінку та НПП, який здійснював поточний контроль) 

 

№  

з/

п 

Прізвище  

та ініціали студента 

№ залікової  

книжки  

Оцінка 

Підпис  
Навчальн

а робота Атестація Всього балів 

За 

національною 

шкалою 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
15.         
16.         
17.         
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         

 

Декан факультету  (директор ННІ) _________________        _____________________ 
 



                                                                                                                    

 

Результати успішності  

 

Сума балів 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

Всього оцінок Оцінка Всього оцінок Оцінка 

90-100  відмінно   

зараховано 74-89  добре 

60-73  задовільно 

0-59  незадовільно  не зараховано 

не допущені  -  - 

не з’явились  -  - 

ВСЬОГО  -  - 

 

Дата проведення контрольного заходу  «____» __________ 20___ р. 

Екзаменатори ___________ ___________  ,                  ____________________   ________________

                              (підпис)           (прізвище та ініціали)                    (підпис)              (прізвище та ініціали) 

 



                                                                                                                    

 

 

Додаток 2 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ОС ________________ 

Спеціальність, освітня 

програма ____________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

Кафедра 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

20__-20__ навч. рік 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ 

БІЛЕТ № ___  

 

з дисципліни 

_______________________ 

 

Затверджую 
Зав. кафедри 

_____________ 
 (підпис) 

_________(ПІБ) 

_______20__ р. 

Екзаменаційні запитання 
 

 

 

 

Тестові завдання різних типів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      __________ (прізвище та ініціали НПП) 
                                             (підпис) 



                                                                                                                    

 

 

Додаток 3 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ОС ________________ 

Спеціальність, освітня 

програма 

____________________ 

____________________ 

 

Кафедра 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

20__-20__ навч. рік 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ 

БІЛЕТ № ___  

 

з дисципліни 

_______________________ 

 

Затверджую 
Зав. кафедри 

________________ 
 (підпис) 

______________(ПІБ) 

____________20___ р. 

Екзаменаційні запитання 
 (максимальна оцінка  10  балів за відповідь на кожне з двох запитань) 

1. 

2.  

Тестові завдання різних типів 
 (максимальна оцінка 10 балів за відповіді на тестові завдання) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

                                                                                        __________ (прізвище та ініціали НПП) 
                                             (підпис) 

 

 

У екзаменаційному білеті передбачена комбінація з 2-х екзаменаційних запитань 

і    10-ти тестових завдань різних типів (відкритих; закритих: вибіркових, на 

відповідність). 

На оцінювання відповіді студента на кожне екзаменаційне питання 

призначається не більше 10 балів. 

На оцінювання відповіді студента на тестові завдання призначається не більше           

10 балів. 

 



                                                                                                                    

 

Додаток 4 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Факультет (ННІ)_______________________________________________ 

Спеціальність _________________________________________________ 

Освітня програма ______________________________________________ 

Освітній ступінь _______________Курс_________група______________ 

Дисципліна____________________________________________________ 

ПІБ студента__________________________________________________ 
 

Бланк відповідей на білет №_____ 
 

№ 

тестового 

завдання 

Відповіді 

Кількість 

правильних 

елементів 

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

Кількість правильних елементів, Кправ  

Загальна кількість еталонних елементів, Кзаг  

Рейтинг студента за атестацію, 30
Кзаг

Кправ
Rат   

 

 

Підпис студента _________________________  

Підпис НПП, які проводили атестацію___________ (__________________ ) 

             ___________ ( __________________ ) 

 

                                                    Дата атестації "____" _______________ 20___ р. 



                                                                                                                    

 

Додаток 5 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Факультет (ННІ) ______________________________________________ 

 Спеціальність _________________________________________________ 

 Освітня програма _____________________________________________ 

  Дисципліна___________________________________________________ 
 

Бланк еталонних відповідей на білет №___ 
 

№ 

тестового 

завдання 

Відповіді 

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

. . .   

. . .  

30.  

Загальна кількість еталонних елементів, Кзаг –  _____ 

 

 

Підпис НПП, який відповідає за викладання дисципліни _________(________________ )  

 



 

 

1.8. Про академічну мобільність студентів 
НУБіП України 

(наказ на уведення в дію від 08.10.2014 р. № 1104) 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Положення про академічну мобільність студентів 
Національного університету біоресурсів і природо-
користування України (далі − Положення) регламентує 
діяльність Національного університету біоресурсів і 
природокористування України (далі − НУБіП України) щодо 
організації академічної мобільності студентів і встановлює 
загальний порядок організації різних програм академічної 
мобільності студентів на території України і за кордоном.  

1.2. Академічна мобільність передбачає участь 
студентів НУБіП України у навчальному процесі (в Україні 
або за кордоном), проходження навчальної або виробничої 
практики, проведення наукових досліджень з можливістю 
перезарахування в установленому порядку освоєних 
навчальних дисциплін, практик тощо. 

1.3. Академічна мобільність студентів здійснюється на 
підставі укладення угод про співробітництво між НУБіП 
України та іноземним вищим навчальним закладом, між 
НУБіП України та іншим вищим навчальним закладом 
України, між НУБіП України та групою вищих навчальних 
закладів різних країн за узгодженими та затвердженими в 
установленому порядку індивідуальними навчальними 
планами студентів та програмами навчальних дисциплін, а 
також в рамках міжурядових угод про співробітництво в 
галузі освіти.  

НУБіП України та інші вищі навчальні заклади, які 
уклали між собою угоду про співробітництво, в цілях цього 
Положення надалі іменуються «вищі навчальні заклади-
партнери». 

1.4. Основними видами академічної мобільності є: 
- зовнішня академічна мобільність – навчання, 

включаючи проходження практик, студентів НУБіП України у 
вищих навчальних закладах за кордоном протягом певного 
періоду; 



                                                                                                                    

 

- внутрішня академічна мобільність – навчання, 
включаючи проходження практик, студентів НУБіП України в 
інших вищих навчальних закладах України протягом 
певного періоду. 

1.5. Переважним способом здійснення академічної 
мобільності студентів НУБіП України є направлення їх до 
вищих навчальних закладів-партнерів для:  

- навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх 
угод між вищими навчальними закладами-партнерами щодо 
програм академічної мобільності (без отримання другого 
документа про вищу освіту); 

- навчання на основі двосторонніх або багатосторонніх 
угод між вищими навчальними закладами-партнерами щодо 
програм академічної мобільності   (з можливістю отримання 
двох документів про вищу освіту); 

- проходження мовної практики; 
- проходження навчальних та виробничих практик. 
1.6. Умови навчання і перебування студентів-учасників 

академічної мобільності та інші питання визначаються 
двосторонніми або багатосторонніми угодами між НУБіП 
України та вищими навчальними закладами-партнерами. 
  

 2. Цілі та завдання академічної мобільності студентів  
 

2.1. Основними цілями академічної мобільності 
студентів НУБіП України є: 
 - підвищення якості вищої освіти; 
 - підвищення ефективності наукових досліджень; 
 - підвищення конкурентоздатності випускників НУБіП 
України на українському та міжнародному ринках освітніх 
послуг та праці; 
 - збагачення індивідуального досвіду студентів щодо 
інших моделей створення та поширення знань; 

- залучення світового інтелектуального потенціалу до 
вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та 
багатосторонніх угод між вищими навчальними закладами-
партнерами; 
 - встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних 
зв’язків; 



                                                                                                                    

 

 - гармонізація освітніх стандартів вищих навчальних 
закладів-партнерів. 

2.2. Основними завданнями академічної мобільності 
студентів НУБіП України є : 

- підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки 
студентів, проведення досліджень з використанням 
сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми 
методами дослідження, набуття досвіду проведення 
науково-дослідної роботи та впровадження її результатів;  

- набуття професійного досвіду під час проходження 
навчальних та виробничих практик; 

- можливість одночасного отримання студентом двох 
документів про вищу освіту з додатками встановленого у 
вищих навчальних закладах-партнерах зразка та 
інформацією про систему оцінювання в них навчальних 
здобутків студентів; 

- підвищення рівня володіння іноземними мовами; 
- посилення інтеграції освіти і науки, розвиток 

подальших наукових досліджень, поглиблення знань 
національних культур інших країн, а також поширення знань 
про мову, культуру, освіту і науку України; 

- підтримка соціальних, економічних, культурних, 
політичних взаємовідносин  та зв’язків з іншими країнами. 
 

3. Нормативно-правова база програм 
академічної мобільності студентів  

 
 3.1. Це Положення розроблено відповідно до: 

- Закону України „Про вищу освіту”;  
- Закону України „Про освіту”;  
- Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб 

без громадянства” (із змінами);  
- Постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 

2011 р. № 411 «Питання навчання студентів та аспірантів, 
стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 
провідних вищих навчальних закладах та наукових 
установах за кордоном»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 
2010 р. № 787 «Про затвердження переліку спеціальностей, 



                                                                                                                    

 

за якими здійснюється  підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
спеціаліста і магістра»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 
2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»; 

- галузевих стандартів вищої освіти; 
- інших нормативно-правових актів в галузі вищої освіти. 
 

4. Організаційне забезпечення 
 академічної мобільності студентів  

 
4.1. До участі у програмах академічної мобільності 

допускаються студенти, починаючи з другого курсу 
навчання за освітньо-професійними програмами підготовки 
бакалаврів, та студенти магістратури.  

4.2 Відбір студентів для участі в програмах академічної 
мобільності здійснюється конкурсною комісією НУБіП 
України з урахуванням рейтингу успішності, участі у 
науковій роботі та знання іноземної мови.  

Конкурсну комісію очолює ректор НУБіП України або 
проректор за відповідним напрямом діяльності.  

Склад конкурсної комісії визначає та затверджує ректор 
НУБіП України за умови обов'язкової участі в її роботі 
представників органів студентського самоврядування. 

4.3. У випадку, якщо студент бере участь у міжнародній 
програмі академічної мобільності, конкурсний відбір 
здійснюється організацією, яка надає студенту грант на 
умовах і за критеріями, визначеними в установчих 
документах конкурсу. 

4.4. Перелік необхідних документів для участі в програмі 
академічної мобільності студентів НУБіП України та 
процедура їх подання регламентується угодами між НУБіП 
України та вищими навчальними закладами-партнерами. 

4.5. Етапи, тривалість та зміст навчання у вищих 
навчальних закладах-партнерах визначаються 
навчальними планами та графіками навчального процесу, 
затвердженими у вищих навчальних закладах-партнерах. 



                                                                                                                    

 

Узгоджені навчальні плани та графіки навчального процесу 
затверджуються керівниками вищих навчальних закладів-
партнерів. 

При формуванні індивідуального навчального плану 
студента враховується фактичне виконання студентом 
індивідуальних навчальних планів поточного та попередніх 
навчальних років. 

4.6. Навчання за індивідуальним навчальним планом 
може здійснюватися із застосуванням технологій 
дистанційного навчання. 

4.7. Студент, крім вивчення у вищому навчальному 
закладі-партнері обов’язкових навчальних дисциплін, має 
право самостійного вибору додаткових навчальних 
дисциплін, якщо це передбачено відповідними угодами між 
вищими навчальними закладами-партнерами.  

4.8.  На час навчання у вищому навчальному закладі-
партнері студенту за його заявою надається академічна 
відпустка або індивідуальний план навчання, затверджений 
в установленому порядку. 

 
5. Визнання та перезарахування результатів навчання 

студентів у НУБіП України  
 
5.1. НУБіП України визнає еквівалентними та 

перезараховує результати навчання студентів у вищому 
навчальному закладі-партнері. 

5.2. Визнання результатів навчання в рамках 
академічного співробітництва НУБіП України з вищими 
навчальними закладами-партнерами здійснюється з 
використанням європейської системи трансферу та 
накопичення кредитів ECTS або з використанням системи 
оцінювання навчальних здобутків студентів, прийнятої у 
країні вищого навчального закладу-партнера, якщо в ній не 
передбачено застосування ЕСТS. 

5.3. Навчальні дисципліни та інші види навчальної 
діяльності зазначаються в індивідуальному навчальному 
плані студента. 

5.4.    Перезарахування вивчених навчальних дисциплін 
здійснюється на підставі наданого студентом документа з 



                                                                                                                    

 

переліком та результатами вивчення навчальних дисциплін, 
кількістю кредитів та інформацією про систему оцінювання 
навчальних здобутків студентів, завіреного в установленому 
порядку у вищому навчальному закладі-партнері. 

5.5. Академічна різниця нормативних та вибіркових 
навчальних дисциплін за індивідуальним навчальним 
планом студента визначається НУБіП України, але не 
повинна перевищувати 10 навчальних дисциплін. 

5.6. Порядок ліквідації академічної різниці визначається 
НУБіП України та вищими навчальними закладами-
партнерами відповідно до законодавства.  

5.7. Результати підсумкової атестації студентів у період 
навчання у вищому навчальному закладі-партнері 
представляються за шкалою, прийнятою у вищому 
навчальному закладі-партнері і переводяться у шкалу, 
прийняту у НУБіП України. 

5.8. Державна атестація студентів, які навчаються за 
програмою академічної мобільності, здійснюється у 
встановленому порядку. 

 
 

6. Обов’язки НУБіП України 
 
6.1.  НУБіП України, що направляє на навчання, 

зобов’язаний: 
- укласти угоду про співробітництво щодо реалізації 

програми академічної мобільності студентів між вищими 
навчальними закладами-партнерами та узгодити навчальні 
програми;  

- забезпечити вільний і рівний доступ студентів до 
інформації про наявні програми академічної мобільності та 
існуючі критерії відбору; 

- надавати студентам консультативні послуги під час 
оформлення документів для участі у програмах академічної 
мобільності;  

- контролювати наявність документів, що підтверджують 
законність перебування студентів-іноземців на території 
приймаючої країни. 



                                                                                                                    

 

6.2. НУБіП України, що приймає на навчання, 
зобов’язаний: 

- зарахувати студента, направленого на навчання на 
визначений договором строк відповідно до норм 
законодавства приймаючої сторони; 

- створити усі необхідні умови для виконання студентом 
індивідуального навчального плану; 

- сприяти студентам у вирішенні візових, житлових та 
побутових проблем; 

- надавати можливість студентам вищого навчального 
закладу-партнера брати участь у наукових конференціях, 
симпозіумах, виставках, конкурсах,  представляти свої 
наукові роботи для публікацій, користуватися навчальною, 
науковою, виробничою, культурною, спортивною базами; 

- контролювати наявність документів, що підтверджують 
законність перебування студентів-іноземців на території 
України;  

- після завершення навчання видати студенту документ 
з переліком та результатами вивчення навчальних 
дисциплін, кількістю кредитів та інформацією про систему 
оцінювання навчальних здобутків студентів або документ 
про вищу освіту з додатком встановленого у НУБіП України 
зразка. 

6.3.  Обов'язки НУБіП України та вищих навчальних 
закладів-партнерів щодо студентів, які беруть участь у 
програмах академічної мобільності, мають бути обумовлені 
у відповідних угодах між НУБіП України та вищими 
навчальними закладами-партнерами щодо програм 
академічної мобільності студентів.  
 

7. Права та обов’язки студентів НУБіП України, 
які беруть участь у програмах академічної мобільності  

 
7.1.  Студенти мають право на: 
- продовження навчання або вивчення окремих 

навчальних дисциплін за спорідненими напрямами та 
спеціальностями підготовки фахівців у вищих навчальних 
закладах-партнерах; 

- безпечні та нешкідливі умови навчання; 



                                                                                                                    

 

- користування навчальною, науковою, виробничою, 
культурною, спортивною базою вищого навчального 
закладу, що приймає; 

- участь у наукових конференціях, симпозіумах, 
виставках, конкурсах,  представлення своїх наукових робіт 
для публікацій; 

- можливість отримання документа про відповідний 
освітньо-кваліфікаційний рівень встановленого у вищому 
навчальному закладі-партнері зразка відбувається 
відповідно до угоди між НУБіП України та вищими 
навчальними закладами-партнерами щодо програм 
академічної мобільності. 

7.2.  Студенти зобов’язані: 
- своєчасно надати необхідні документи для участі в 

програмі академічної мобільності; 
- вчасно прибути до місця навчання; 
- під час навчання дотримуватися законодавства країни 

перебування, правил внутрішнього розпорядку, Статуту та 
інших нормативно-правових документів вищого навчального 
закладу, що приймає; 

- успішно пройти навчання за затвердженим 
індивідуальним навчальним планом; 

- після завершення навчання у вищому навчальному 
закладі-партнері вчасно повернутися до НУБіП України, що 
направив на навчання. 
 

8. Звітування та оформлення документів за 
результатами навчання за програмою 

 академічної мобільності  
 

8.1.    Після повернення до НУБіП України, що направив 
на навчання, студент надає документ з переліком та 
результатами вивчення навчальних дисциплін, кількістю 
кредитів та інформацією про систему оцінювання 
навчальних здобутків студентів, завірений в установленому 
порядку у вищому навчальному закладі-партнері. 

 
 



                                                                                                                    

 

8.2. НУБіП України, що направив на навчання, в 
установленому порядку приймає рішення щодо поновлення 
студента на навчання після академічної відпустки, наданої 
для участі в програмі академічної мобільності студентів. 

8.3.  Якщо студент під час перебування у вищому 
навчальному закладі-партнері не виконав затверджений 
індивідуальний навчальний план, то після повернення до 
НУБіП України, що направив на навчання, йому може бути 
запропонований індивідуальний графік ліквідації 
академічної заборгованості, затверджений в установленому 
порядку, або повторний курс навчання у НУБіП України. 

У цьому випадку форму фінансування навчання 
студента визначає НУБіП України.   

 
9. Заключна частина 

 
9.1. Стипендіальне забезпечення здійснюється 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 12.07.2004 
№ 882 „Питання стипендіального забезпечення” та від 
05.03.2008 р. № 165 “Деякі питання стипендіального 
забезпечення”. 

9.2. Студент, який виїхав за кордон на навчання або 
стажування, має право на отримання  місця  для 
проживання в гуртожитку після повернення, якщо до від’їзду 
за кордон, він проживав у гуртожитку університету. 

 



                                                                                                                    

 

1.9. Про переведення студентів, які навчаються на 
договірній основі з оплатою за рахунок коштів 

фізичних чи юридичних осіб, на навчання 
 за державним замовленням у НУБіП України 

(затверджено ректором Університету 10.02.2016 р.) 
 

1. Загальна частина 
 

1.1. Положення про переведення студентів, які 
навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок 
коштів фізичних чи юридичних осіб, на навчання за 
державним замовленням (далі – Положення) розроблено на 
підставі: 

- Закону України «Про вищу освіту» (стаття 46 
Відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення здобувачів вищої освіти); 

- Положення про порядок переведення, відрахування 
та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти 
(затверджено наказом Міністерства освіти України від 
15.07.1996 р. № 245); 

- листа Міністерства освіти і науки України від 
21.01.2010 р. № 1/9-21 «Про переведення на вакантні місця 
державного замовлення». 

1.2. Положення регулює порядок переведення студентів, 
які навчаються в Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України (далі – Університет) на 
договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних чи 
юридичних осіб, на навчання за державним замовленням. 

1.3. Переведення студентів, які навчаються на 
договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних чи 
юридичних осіб, на навчання за державним замовленням 
(далі – Переведення) сприяє підвищенню мотивації їх 
успішного навчання і здійснюється з метою забезпечення 
виконання державного замовлення на підготовку фахівців. 

1.4. Переведення проводиться, як правило, у 
канікулярний період (під час літніх або зимових канікул) за 
наявності вакантних місць навчання за державним 
замовленням на відповідному курсі та напрямі підготовки 
(спеціальності).  



                                                                                                                    

 

1.5. Вакантні місця навчання за державним 
замовленням утворюються у разі відрахування з 
Університету студентів, який навчалися за державним 
замовленням, або переведення їх на іншу форму навчання 
(денну, заочну, екстернатну) чи до іншого вищого 
навчального закладу, а також у разі переведення студентів, 
які навчаються за державним замовленням, на навчання на 
договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних чи 
юридичних осіб.  

 
2. Порядок та умови Переведення 

 
2.1. Відбір претендентів на Переведення здійснюється 

на конкурсній основі у два етапи за їх заявами на ім’я 
ректора Університету. 

2.2. На першому етапі відбір здійснює вчена рада 
відповідного факультету  чи навчально-наукового інституту 
(далі − ННІ) серед тих претендентів, які мають найкращі 
показники рейтингу студента, а саме: 

- високу успішність (результати навчання); 
- активну участь у науковій роботі; 
- активна участь у громадському житті факультету 

(ННІ), Університету; 
- високі морально-етичні якості тощо. 

2.3. На першочергове Переведення можуть 
претендувати студенти, право яких на навчання за 
державним замовленням визначено відповідними законами 
України, Указами Президента України та Урядовими 
рішеннями (студенти з числа дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування чи з 
малозабезпечених і багатодітних сімей, інваліди І та ІІ груп), 
а також ті студенти, які набули це право під час навчання в 
Університеті. 

2.4. Брати участь у конкурсі на Переведення мають 
право і студенти, які навчались за державним замовленням 
в інших вищих навчальних закладах і отримали згоду 
керівників цих закладів на переведення на навчання до 
Університету. 



                                                                                                                    

 

2.5. На другому етапі відбір претендентів здійснює 
комісія Університету з переведення студентів з навчання на 
договірній основі з оплатою за рахунок коштів фізичних чи 
юридичних осіб, на навчання за державним замовленням     
(далі – Комісія ), склад якої затверджується наказом ректора 
Університету. 

2.6. Комісія аналізує результати роботи вчених рад 
факультетів (ННІ) і надає ректору Університету 
рекомендації щодо Переведення. 

 
3. Розгляд документів та оформлення Переведення 

 
3.1. Інформація про проведення конкурсу на 

Переведення доводиться до відома студентів деканами 
факультетів (директорами ННІ), де зазначається кількість 
вакантних місць за напрямами підготовки (спеціальностями) 
і курсах, терміни подання необхідних документів, час 
проведення засідання вченої ради факультету (ННІ). 

3.2. Студенти, які претендують на Переведення, не 
пізніше, ніж за два тижні до засідання вченої ради 
факультету (ННІ), на якому буде розглядатися питання 
щодо Переведення, подають у деканат факультету 
(дирекцію ННІ) такі документи: 

- заяву на ім’я ректора Університету встановленого 
зразка (заява візується  деканом факультету (директором 
ННІ), на якому навчається студент); 

- копію залікової книжки, завірену методистом 
факультету (ННІ); 

- характеристику (з рекомендацією/не 
рекомендацією) про Переведення, підписану куратором 
(наставником) групи, в якій навчається студент, головою 
студентської ради факультету (ННІ), деканом факультету 
(директором ННІ). У характеристиці має бути зазначений 
рейтинг студента; 

- копії документів про пільги, якими студент 
користується згідно з чинним законодавством (якщо такі є); 

- довідку з місця роботи із зазначенням стажу роботи 
(для студентів заочної форми навчання); 



                                                                                                                    

 

- копії свідоцтва про смерть батьків (одного з батьків) 
для студентів, які стали сиротами після вступу до 
Університету; 

- інші документи, які надають переважне право при 
Переведенні (довідку про склад сім’ї, довідку про доходи 
всіх повнолітніх членів сім’ї та інше). 

3.3. Засідання вченої ради факультету (ННІ) 
відбувається не пізніше, ніж за тиждень до засідання Комісії 
і оформлюється протоколом, який підписують усі її члени. 

3.4. Переведення студентів здійснюється за наказом 
ректора Університету на підставі рішень вчених рад 
факультетів (ННІ) та рекомендацій Комісії. 

 
 



                                                                                                                    

 

1.10. Про електронне освітнє середовище 
 НУБіП України 

(наказ на уведення в дію від 27.05.2016 р. № 569) 
 

1. Загальні питання 
 

1.1. Положення про електронне освітнє середовище 
Національного університету біоресурсів і природо-
користування України (далі – Положення) розроблено 
відповідно до основних вимог Закону України «Про вищу 
освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (Пункт 2.6. статті 16. 
«Система забезпечення якості вищої освіти» – 
забезпечення наявності інформаційних систем для 
ефективного управління освітнім процесом). 

1.2. Положення ґрунтується на основних засадах 
постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 “Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти”, а також положень «Про забезпечення якості 
освітньої діяльності у НУБіП України» та «Про організацію 
освітнього процесу в НУБіП України».  

1.3. Електронне освітнє середовище університету – це 
системно організована сукупність інформаційного, 
технічного, навчально-методичного забезпечення у вигляді 
технічних і програмних засобів накопичення, зберігання, 
обробки та передачі інформації, що забезпечує 
оперативний доступ до навчальних ресурсів і здійснює 
освітні чи наукові комунікації між адміністрацію університету, 
науково-педагогічними працівниками, студентами та 
слухачами. 

 
2. Мета створення електронного 

освітнього середовища  
 

2.1. Метою формування електронного освітнього 
середовища університету є: 

– сприяння реалізації місії університету щодо широкої 
доступності до одержання якісної освіти;  

– залучення нового контингенту студентів та 
користувачів освітніх послуг;  



                                                                                                                    

 

– організація навчального процесу за денною, заочною, 
дистанційною формами навчання для студентів і слухачів 
системи підвищення кваліфікації за сучасними 
інформаційними технологіями;  

– доступ споживача до відкритих навчальних 
матеріалів та відповідної документації з будь якого місця в 
зручний час для забезпечення гнучкості процесу навчання;  

– забезпечення умов для самостійної роботи і 
самонавчання;  

– підтримка широкого впровадження принципів 
академічної мобільності студентів;  

– підвищення конкурентоспроможності університету в 
українському та міжнародному науково-освітянському 
просторі, що дозволить забезпечити позитивну динаміку 
рейтингу університету в світі та підвищить його 
вебометричні показники.  

 
3. Структура електронного освітнього середовища 

 
3.1. Структура електронного освітнього середовища  

Університету об’єднує три підсистеми:  
– накопичення та забезпечення безперешкодного 

доступу до ресурсів електронної бібліотеки університету 
(навчально-методичних матеріалів);  

– управління навчальним процесом;  
– розроблення, наповнення та використання 

навчально-методичного забезпечення дисциплін.  
3.2. Підсистема накопичення та доступу до навчально-

методичних матеріалів об’єднує всі каталоги електронних 
ресурсів, бази даних навчального призначення та 
забезпечує можливість гнучкого пошуку інформації. До цієї 
підсистеми належать: 

– інституційний репозиторій (http://elibrary.nubip.edu.ua) 
 – технічний супровід здійснює центр дистанційних 

технологій спільно з факультетом інформаційних 
технологій); 

– електронний каталог бібліотеки, що доступний із 
зовнішньої Інтернет-мережі: 

http://elibrary.nubip.edu.ua/


                                                                                                                    

 

http://irb.nubip.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe? 
C21COM=F&I21DBN=NUBIP&P21DBN=NUBIP – технічний 
супровід здійснює наукова бібліотека; 

– електронна бібліотека, що доступна з локальної 
мережі університету (http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui – 
технічний супровід здійснює наукова бібліотека спільно з 
центром дистанційних технологій; 

– сайти кафедр, на яких розміщено робочі програми 
дисциплін – технічний супровід здійснюють відповідальні 
за наповнення сайтів факультетів та ННІ спільно з 
центром дистанційних технологій. 

3.3. Підсистема управління навчальним процесом 
представлена в університеті автоматизованою системою 
управління (АСУ ВНЗ). Її наповнення та активне 
функціонування забезпечить реалізацію багаторівневої 
системи управління «Ректорат – організаційно-методичне 
управління – деканат – кафедра – викладач» та об’єднає 
функції віртуального деканату, сумісність з ЄДБО, 
інформаційні web-сервіси підтримки роботи викладача тощо. 
Технічний супровід здійснює відповідальний за 
функціонування і наповнення АСУ ВНЗ, призначений 
наказом ректора університету. 

3.4. Підсистема забезпечення розробки, наповнення та 
використання навчально-методичного забезпечення 
дисциплін надає учасникам освітнього процесу можливість 
розроблення, наповнення та використання електронних 
матеріалів навчально-інформаційного порталу університету 
(http://elearn.nubip.edu.ua.). Навчально-інформаційний 
портал університету функціонує на базі платформи Мооdlе, 
забезпечує програмно-технологічні  засоби для 
розроблення й використання повних навчальних 
електронних курсів дисциплін, а саме їх пасивної складової 
(повнотекстових матеріалів лекцій, презентацій лекційних 
занять) й активної складових (практичних, лабораторних, 
самостійних, додаткових занять) та системи контролю 
засвоєння знань (тематичного, модульного й підсумкового). 
Технічний супровід здійснює центр дистанційних 
технологій,  факультет інформаційних технологій. 

http://dspace.nubip.edu.ua:8080/jspui
http://elearn.nubip.edu.ua/


                                                                                                                    

 

3.5. Всі підсистеми інтегровані між собою і працюють в 
єдиному комплексі.  

 
4. Відповідальні за функціонування й наповнення 

електронного освітнього середовища 
та його користувачі  

 
4.1. Координацію функціонування електронного 

освітнього середовища здійснює ректор університету. 
4.2. Організаційно-методичне управління забезпечує 

проректор з навчальної і виховної роботи спільно з 
відділами: навчальним, навчально-методичним, 
магістерських програм, регіонального розвитку, 
дистанційної освіти та заочного навчання та науковою 
бібліотекою. 

4.3. Розробниками методик та технологій є факультети 
інформаційних технологій та гуманітарно-педагогічний. 

4.4. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників щодо використання можливостей електронного 
освітнього середовища організаційно забезпечує ННІ 
післядипломної освіти.  

4.5. Відповідальними за своєчасність наповнення 
електронного освітнього середовища навчально-
методичним забезпеченням та його актуальність є декани 
факультетів та директори ННІ спільно з завідувачами 
кафедр. 

4.6. Наповнення електронного освітнього середовища 
навчально-методичним забезпеченням здійснюють науково-
педагогічні працівники кафедр університету.  

4.5. Користувачі – науково-педагогічні працівники, 
науковці, співробітники, студенти та слухачі.  



                                                                                                                    

 

1.11. Про навчально-інформаційний портал  
НУБіП України 

(наказ на уведення в дію від 27.05.2016 р. № 571) 
 

1.1. Загальна частина 
 
1.1.Положення про навчально-інформаційний портал 

НУБіП України (далі – Положення) регламентує єдині 
вимоги, порядок та правила створення електронних 
навчальних курсів для студентів Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
(далі – Університет)  з дисциплін, передбачених навчальним 
планом за усіма спеціальностями ОС «Бакалавр» та 
«Магістр»; атестації електронних навчальних курсів, 
розміщених на навчально-інформаційному порталі, 
реєстрації студентів і викладачів.   

1.2. Положення розроблено на підставі: 
⁻  Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, 

“Про авторське право і суміжні права”  ст. 16, від 01.07.2014 
№ 1556-VII; 

⁻  постанови Кабінету Міністрів України від      
09.2001 р. № 978 “Про акредитацію вищих навчальних 
закладів”  (зі змінами № 507 від 27.05.2014); 

⁻  наказів МОН України від 13.03.2015  № 292 “Про 
розроблення освітніх програм навчальних та робочих 
навчальних планів на 2015-2016 н.р.”, 25.04.2013 № 466 
“Положення про дистанційне навчання”, 01.10.2012 № 1060 
“Положення про електронні освітні ресурси”. 

⁻  Положення про забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти у Національному 
університеті біоресурсів і природокористування України від 
5.12.2014 р. (п.3.5. Контроль за якістю знань студентів, 
п.п.3.5.4. Проведення ректорського, директорського, 
деканського контролю знань студентів); 

1.3. Навчально-інформаційний портал університету 
(http://elearn.nubip.edu.ua) є основним елементом 
електронного освітнього середовища університету в 
контексті реалізації  одного з основних завдань Болонського 
процесу  щодо створення глобального міжнародного 

http://elearn.nubip.edu.ua/


                                                                                                                    

 

освітнього середовища, головною перевагою якого є 
представлення навчального матеріалу в дидактично 
уніфікованому й формалізованому вигляді та надання 
можливості його використання у будь-якому місці і у будь-
який час незалежно від форми навчання студента. Робота 
навчально-інформаційного порталу організована на основі 
використання платформи дистанційного навчання Moodle 
(Modular Object Oriented Distance Learning Environment). За 
допомогою цієї системи студент може дистанційно, через 
Інтернет, відкрити електронний навчальний курс, 
ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути 
представлений у вигляді різнотипних інформаційних 
ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний 
посібник), виконати завдання та відправити його на 
перевірку, пройти електронне тестування. Викладач має 
змогу самостійно створювати електронні навчальні курси і 
проводити навчання на відстані, надсилати повідомлення 
студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, 
вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, 
налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т.д.  

1.4. Основні поняття:  
- Електронний навчальний курс (далі ЕНК) – це 

комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх 
послуг, створених для організації індивідуального та 
групового навчання з використанням дистанційних 
технологій (далі ДТ), який відповідає таким критеріям: 

1) чітка логіка та структурованість навчально-
методичних матеріалів; 

2) система інтерактивної взаємодії викладача і 
студента, студентів між собою, організована з 
використанням ресурсів ЕНК, протягом всього часу 
вивчення дисципліни; 

3) система контролю виконання всіх видів навчальної 
діяльності; 

4) оцінювання практичного засвоєння матеріалу та 
ведення журналу успішності; 

5) можливість у будь-який час здійснити оцінювання 
залишкових знань студента в розрізі ректорського або 
деканського контролю знань. 



                                                                                                                    

 

- Дистанційні технології навчання складаються з 
інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій дистанційного навчання (далі ДН).  

- Інноваційні педагогічні технології дистанційного 
навчання – технології опосередкованого активного 
спілкування викладачів зі студентами, студентів між собою з 
використанням телекомунікаційного зв’язку та методології 
індивідуальної роботи студентів зі структурованим 
навчальним матеріалом, який подається у електронному 
вигляді та зберігається на спеціальному навчальному 
порталі, з урахуванням компетентністного та особистісно-
орієнтованого підходу, проектної методики навчання.  

- Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного 
навчання – технології створення, передавання і зберігання 
навчальних матеріалів, організації і супроводу навчального 
процесу дистанційного навчання за допомогою 
телекомунікаційного зв’язку, зокрема, електронних 
локальних, регіональних та глобальних (Інтернет) мереж.  

- Електронне освітнє середовище – єдиний 
інформаційно-освітній простір, побудований на 
інформаційній інтеграції комп’ютерно-телекомунікаційних 
технологій (віртуальні бібліотеки, розподілені бази даних, 
платформи для розміщення електронних навчальних курсів, 
відеоконференцій, репозитаріїв тощо) та спрямоване на 
саморозвиток особистості. 
 
2. Функціонування навчально-інформаційного порталу 

 
2.1. Навчально-інформаційний портал НУБіП України 

містить базу даних зареєстрованих викладачів, студентів, 
блоки новин, оголошень, матеріалів нормативного 
характеру, електронних навчальних курсів.   

2.2.  Всі електронні навчальні курси розміщуються у 
розділах кафедр, які забезпечують викладання відповідних 
дисциплін. У розділах факультетів розміщуються електронні 
навчальні курси загального призначення для усіх студентів 
факультету, в т.ч. ЕНК з навчальним планом підготовки 
фахівців за спеціальностями факультету. 



                                                                                                                    

 

2.3. Організаційну, технічну та програмну підтримку 
функціонування навчально-інформаційного порталу НУБіП 
України забезпечує Центр дистанційних технологій 
навчання факультета інформаційних технологій. 

2.4. Доступ до ресурсів навчального порталу НУБіП – 
персоніфікований. Логін та пароль доступу студенти та 
науково-педагогічні працівники (НПП) отримують у 
адміністратора сервера. Правила отримання доступу 
подано на сайті навчального порталу НУБіП 
(http://elearn.nubip.edu.ua/login/index.php). Реєстрація 
викладачів здійснюється після заповнення електронної 
форми реєстрації.  Реєстрація студентів здійснюється 
адміністратором серверу на початку навчального року 
через експорт даних з єдиної державної електронної бази 
освіти.  Логіни студентам повідомляються відповідальними 
за ІКТ на факультетах та інститутах. При першому вході 
використовується стандартний пароль changeme, який 
відразу після першого входу буде запропоновано до зміни.  

2.5. Після першого входу користувач системи має 
налаштувати власний профіль (дані про себе, фотографія, 
адреса електронної пошти). Робота на порталі вимагає 
наявності в кожного користувача електронної пошти, тому в 
налаштуваннях свого профілю необхідно розмістити 
реально працюючу адресу електронної пошти, оскільки 
втрачений пароль можна відновити лише на вказану у 
профілі адресу електронної пошти. 

2.6. Користувачі персонально несуть відповідальність 
за конфіденційність зберігання логінів і паролів. Після 
закінчення сеансу роботи із сервером електронних курсів 
викладач зобов’язаний здійснити вихід із системи з метою 
недопущення роботи інших користувачів у режимі 
«Викладач».  

2.7. Кожний студент та НПП має доступ лише до тих 
електронних навчальних курсів, на яких він  зареєстрований 
для участі у навчальному процесі. Реєстрація студентів на 
електронному навчальному курсі здійснюється викладачем 
цього курсу. По закінченні навчання за програмою курсу 
викладач відраховує студентів з числа його учасників. 



                                                                                                                    

 

2.8. З метою контролю за станом наповнення та 
використання ЕНК у навчальному процесі відповідальні за 
ІКТ по факультетам та інститутам, декани факультетів та 
директори інститутів мають обмежений доступ до усіх ЕНК 
кафедр факультету або  інституту, а завідувачі кафедр - до 
усіх ЕНК кафедри, яку очолюють.  

2.9. Фахівці центру дистанційних технологій разом з 
відповідальними за ІКТ по факультетам та інститутам 
забезпечують подання звітності щодо створення, атестації 
та використання ЕНК у навчальний відділ університету по 
закінченню навчального семестру. Результати моніторингу 
використання ЕНК можуть бути подані у вигляді таблиці 
активності на курсі (додаток 1). Якщо протягом 2 років не 
було зафіксовано активності студентів або автора на курсі 
під час робочого семестру, він видаляється адміністратором 
порталу із загально-університетського переліку ЕНК. Після 
закінчення навчального семестру на основі моніторингу 
використання ресурсів ЕНК складається звіт, який є базою 
для нарахування годин за використання ЕНК в рейтинг НПП 
згідно “Положення про планування та облік роботи науково-
педагогічних працівників НУБiП України” 

2.10. Для забезпечення ефективного використання 
навчально-інформаційного порталу до студентів усіх форм 
навчання встановлюються такі вимоги: 

-   наявність базового рівня інформаційної культури 
та навичок самостійної навчальної роботи; 

-   наявність базових знань у галузі інформатики та 
інформаційно-комунікаційних технологій; 

-   досвід застосування комп’ютерної техніки та 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній 
діяльності. 
 

3. Розробка електронного навчального курсу 
 
3.1. Електронні навчальні курси можуть бути 

використані як засоби навчання для студентів денної та  
заочної(дистанційної) форм навчання   базового закладу 
університету (м.Київ) та відокремлених підрозділів НУБіП 



                                                                                                                    

 

України  на всіх етапах навчальної діяльності студентів під 
час вивчення відповідних дисциплін.  

3.2. Створення порожнього ЕНК здійснюється за 
запитом викладача на сторінці кафедри навчально-
інформаційного порталу за допомогою інструменту “Запит 
курсу”. Адміністратор порталу створює порожній ЕНК та 
реєструє на ньому викладача. Викладач, який замовив ЕНК 
отримує відповідне повідомлення на електронну пошту і 
має можливість працювати над створенням ресурсів ЕНК. 

3.3. Електронні навчальні курси, які розробляються на 
платформі дистанційного навчання  Moodle, складаються з 
електронних ресурсів двох типів: а) ресурси, призначені для 
подання студентам змісту навчального матеріалу, 
наприклад, електронні конспекти лекцій, мультимедійні 
презентації лекцій, методичні рекомендації, відео та аудіо 
матеріали тощо; б) ресурси, що забезпечують закріплення 
вивченого матеріалу, формування вмінь та навичок, 
самооцінювання та оцінювання навчальних досягнень 
студентів, наприклад, завдання, тестування, анкетування, 
форум тощо. Всі електронні навчальні курси, розміщені на 
навчальному порталі НУБіП, повинні мати уніфіковану 
структуру (див. п.3.5) 

3.4. Процес створення ЕНК передбачає п’ять 
послідовних етапів: 
➢ Етап 1 - навчання науково-педагогічних працівників 

(НПП) на семінарі-тренінгу „Створення ЕНК та їх 
використання у навчальному процесіі”, обсягом 72 год. 
Семінар-тренінг проводиться на базі ННІ післядипломної 
освіти за наказом ректора університету. По закінченні 
семінару-тренінгу відбувається публічний захист кожним 
слухачем створеного електронного навчального курсу з 
виступами двох опонентів для його оцінювання за 
спеціальними критеріями. (Етап 1 може бути пропущений за 
наявності відповідних компетенцій у НПП). 
➢ Етап 2 – наповнення ЕНК електронними навчально-

методичними ресурсами в повному обсязі відповідно до 
структури, наведеної на рис.1.  
➢ Етап 3 - апробація ЕНК протягом одного модуля 

навчального семестру. На цьому етапі викладач реєструє 



                                                                                                                    

 

студентів на курсі та використовує матеріали ЕНК для 
навчання студентів. Результати навчання студентів 
зберігаються на порталі.  
➢ Етап 4 – атестація електронного навчального курсу. 

Процедура атестації описана в п.4 даного Положення. Лише 
атестований ЕНК має право на його використання на всіх 
етапах навчального процесу (в т.ч. на етапі підсумкової 
атестації).  

Етап 5 - використання атестованого ЕНК у 
навчальному процесі.  

3.5. Всі ЕНК навчально-інформаційного порталу мають 
уніфіковану структуру, яка включає навчально-методичні 
матеріали: візитка ЕНК, загальна інформація про ЕНК, 
матеріали до кожного модуля та підсумкової атестації. 
Приклад структурованого ЕНК, розробленого на базі 
платформи дистанційного навчання Moodle, наведено у 
додатку 2. 

3.6.1. Візитка курсу (стисла інформація про курс 
рекламного характеру). 

У цьому пункті наводять загальну лаконічну 
інформацію про електронний курс та його авторів, кафедру, 
напрям підготовки (або спеціальність), курс та семестр 
навчання, кількість кредитів ЄКТС  та рівень доступу до 
курсу. 

Вказана інформація розміщена  в опції “Анотація курсу” 
в параметрах курсу. Візитка є єдиною частиною 
електронного курсу, доступ до якої є необмеженим. Усі інші 
складові доступні тільки для записаних на курс слухачів. 

3.6.2. Загальна інформація про курс: 
Робоча програма. У робочій програмі зазначається 

мета та завдання вивчення курсу, передумови вивчення 
курсу (знання, які студент повинен мати до початку 
вивчення курсу), його зміст, у якому відображаються назви 
тем кожного модуля з анотаціями, кількість годин на 
вивчення кожного модуля. Також зазначається, що студент 
буде знати та вміти після проходження курсу. Опис для 
студента як працювати з ЕНК (методика та послідовність 
вивчення матеріалу, виконання тестового контролю та ін.). 



                                                                                                                    

 

Приклад ресурсу «Робоча програма» наведено у 
додатку 4. 
➢ Календарний план. Відображає таблицю потижневого 

плану проведення лекційних та практичних (семінарських, 
лабораторних) занять, а також виконання студентами 
завдань для самостійної роботи. Перед таблицею повинен 
бути вказаний загальний розподіл годин на різні типи 
занять: лекції, семінари, практичні, лабораторні, самостійні 
тощо. Календарний план подають у вигляді таблиці, в якій 
усі види навчального навантаження студента розписуються 
у годинах на кожен тиждень семестру із зазначенням 
номеру лекції, лабораторного (практичного/ семінарського) 
заняття та форми контролю для поточної перевірки знань. 
Такими формами контролю можуть бути: 

- захист лабораторних робіт, практичних чи 
семінарських; 

-    виконання контрольних робіт, колоквіуми; 
-    поточний контроль; 
-     поточний тестовий контроль; 
-     захист проектів; 
-     здача змістових модулів тощо. 

Шаблон та приклад календарного плану наведено у 
додатку 5. 

Шкала оцінювання. Містить інформацію  щодо 
системи оцінювання навчальних досягнень студентів з 
дисципліни, як поточних, так і підсумкових. З кожного 
модуля вказується розподіл балів за виконання завдань та  
шкала оцінювання. Оцінка за кожен модуль враховує три 
складові: засвоєння теоретичного матеріалу, вміння 
практично застосовувати отримані знання, та успішність 
виконання завдань, винесених на самостійне опрацювання. 

Приклад оформлення такого ресурсу наведено у 
додатку 6. 

Друковані та Інтернет-джерела. У цьому ресурсі 
пропонуються основні, додаткові друковані джерела з 
дисципліни та Інтернет-ресурси (додаток 7). 

Глосарій. Містить основні терміни навчального курсу 
та їх означення, (додаток 8).  



                                                                                                                    

 

Оголошення. Оголошення використовуються НПП для 
анонсування подій, повідомлень про зміни у навчальному 
курсі тощо.  

Зразок оголошення наведено у додатку 9. 
3.6.3. Зміст модуля включає такі матеріали (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Структура ЕНК 

 
Теоретичний навчальний матеріал. Містить 

обов’язкові навчальні ресурси: 
1) структуровані електронні матеріали, зміст яких 

відображає логіку навчання за курсом і надає студенту 
теоретичні відомості з модуля у повному обсязі (додаток 
10); 

2) мультимедійні презентації лекцій (додаток 11); 
3) додаткові електронні навчальні матеріали: 

електронні конспекти лекцій, флеш-ролики; аудіо і відео 



                                                                                                                    

 

матеріали; довідкові та нормативні документи (форми, 
шаблони, стандарти, нормативні акти, закони тощо). 

Практичні (семінарські, лабораторні) роботи. У 
матеріалах курсу обов’язково має бути перелік 
лабораторних (практичних, семінарських) робіт у вигляді 
окремих ресурсів. До кожної роботи потрібно сформулювати 
мету та завдання, які забезпечують формування вмінь та 
навичок, необхідних для засвоєння теми, надати методичні 
рекомендації з їх виконання, форму подання результатів 
виконаної роботи, критерії оцінювання кожної роботи, 
список індивідуальних завдань, завдань для виконання у 
парах та групами. Лабораторні роботи, для виконання яких 
необхідно спеціальне обладнання та реальні об’єкти, 
виконуються в аудиторних умовах, про що зазначається при 
формулюванні завдання. Навчально-методичні матеріали з 
практичних (семінарських, лабораторних) робіт потрібно 
оформляти у вигляді: веб-сторінки (сторінок), посилань на 
файли різних форматів та завдань (додаток 12). Результат 
виконання лабораторної (практичної) роботи студенти 
можуть надсилати викладачеві в електронній формі до 
навчального порталу, подавати у паперовому вигляді або 
усно. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань, 
викладач має виставити бали у відповідну оцінювану 
діяльність (рис. додаток 1).  

Завдання для самостійної роботи. Значна частина 
навчальних годин при вивченні кожної дисципліни 
відводиться на самостійне опрацювання. У матеріалах 
електронного навчального курсу  необхідно розмістити 
додатковий теоретичний матеріал, завдання для 
самостійного виконання та методичний матеріал, який 
забезпечить його якісне виконання студентами. Завдання 
формулюється у такій формі: текст завдання, форма 
подання результатів виконання, критерії оцінювання, термін 
виконання, список додаткових друкованих та Інтернет-
джерел (додаток 13). Результати виконання завдання 
можна надсилати викладачеві в електронній формі до 
навчального порталу, подавати у паперовому вигляді або 
усно. Після перевірки та оцінювання виконаних завдань, 



                                                                                                                    

 

викладач має виставити бали у відповідну оцінювану 
діяльність (рис. додаток 1). 

Модульний контроль. Для оцінювання знань, умінь та 
навичок, набутих під час вивчення кожного модуля курсу, 
використовуються індивідуальні завдання, тести та 
опитування за допомогою контрольних запитань. 
Платформа Moodle дозволяє створювати тестові завдання 
понад 10 різних типів. Методика розробки тестових завдань 
та формування тесту наведена у додатках 14 та 15. Кожний 
модуль має містити тест для самоконтролю, контрольні 
запитання та контрольний тест. Результати оцінювання 
навчальних досягнень кожного студента автоматично 
заносяться до електронного журналу після тестування (рис. 
додаток 1). 

3.6.4. Підсумкова атестація – передбачає наявність 
матеріалів для підготовки студентів до складання заліків та 
іспитів (наприклад, контрольні запитання, типові завдання) 
та підсумкові діяльності. Підсумкові діяльності готуються 
відповідно до вимог Положення про екзамени та заліки у 
Національному університеті біоресурсів і 
природокористування України від 20 лютого 2015 року (далі 
Положення про екзамени та заліки), згідно яких для 
залікового контролю готується тест, а для екзамену - тест, 
питання з розширеною відповіддю (або задача) та 
співбесіда. Для зафіксування оцінки співбесіди 
використовується питання типу есе, де викладач вручну 
повинен проставити оцінку та написати короткий відгук на 
відповідь. Для питання з розширеною відповіддю також 
застосовується питання типу есе, де студент може 
надрукувати свою відповідь, а викладач повинен перевірити 
та проставити оцінку вручну. Якщо відповідь передбачає 
подачу результату у вигляді файлу (або набору файлів), 
також використовується питання типу есе, в налаштуваннях 
якого потрібно вказати, що відповіддю буде файл. При 
цьому викладач також повинен перевірити та проставити 
оцінку вручну. 

 Методика створення підсумкового тесту наведена у 
додатку 15. 

 



                                                                                                                    

 

3.7. Результати навчання студентів фіксуються у 
відповідних діяльностях з коротким поясненням суті 
зроблених помилок та знятих за це балів. Оцінки 
автоматично переносяться до журналу оцінок ЕНК. У 
електронному журналі оцінок викладачем задаються 
категорії оцінювання всіх видів навчальної діяльності та 
визначається їх обсяг (у відсотках) по відношенню до 
підсумкової оцінки з дисципліни. 

Наприклад 
 

Категорії 
Кількість 
кредитів, 

К 

Обсяг у 
годинах 

Обсяг у 
залікови
х балах 

Обсяг 
у % 

Навчальна 
робота 

Модуль 1 – 
Модуль 2 – 
Модуль 3 – 
Модуль 4 – 

 
Кзаг=3,0 
К1=0,5 
К2=1,0 
К3=1,0 
К4=0,5 

 
90 
15 
30 
30 
15 

 
70 

М1*0,5 
М2*1,0 
М3*1,0 
М4*0,5 

 
70% 
17% 
33 % 
33 % 
17 % 

Підсумкова 
атестація – 

- - 30 30% 

Загальне 
за курс 

3,0 90 100 100 % 

 
Згідно “Положення про екзамени та заліки в НУБіП 

України” рейтинг студента з дисципліни складається з балів 
за навчальну роботу (70) та підсумкової атестації (30) і 
складає загальну оцінку за курс - 100 балів. У межах 
кожного модуля оцінювання здійснюється за 100-бальною 
шкалою. Слід зазначити, що бали за навчальну роботу (70) 
вираховують згідно “Положення…” за формулою: 
 

0,7 * (М1*К1+М1*К1+М1*К1+М1*К1)/Кзаг 
 

де М1, М2, М3, М4 - кількість балів, які набрав студент 
під час вивчення змістовних модулів; К1,К2,К3,К4 - обсяг 
змістовних модулів у кредитах. Для нашої таблиці реальна 



                                                                                                                    

 

формула набуде такого вигляду (за умови, що студент 
отримав 100 балів за кожний змістовний модуль): 

 
0,7 * (100*0,5+100*1+100*1+100*0,5)/3 =     

70 балів  
Ведення електронного журналу оцінок є обов’язковим 

елементом ведення ЕНК. 
Приклад журналу оцінок та розрахунку обсягу кожного 

модуля наведено у додатку 3. 
3.8. Автори електронного навчального курсу 

враховують години за розробку, оновлення та використання 
ЕНК у навчальному процесі при проведенні рейтингу НПП 
за умов атестації розробленого курсу. Атестація курсу 
передбачає його оцінювання трьома видами експертиз (див. 
розділ 4). Мінімальна сума балів, набрана під час 
проведення експертизи, – 240, максимальна – 300. Кількість 
годин за розробку ЕНК розраховується як 175 балів на1 
кредит). 

 

 
4. Технічні вимоги до оформлення ЕНК 

 
4.1. Мова ЕНК повинна відповідати мові, на якій 

створені всі ресурси (змістовна частина курсу). Не 
рекомендується використовувати в курсі навчально-
методичні матеріали на різних мовах (окрім курсів для 
англомовних груп). 

4.2. При створенні ЕНК необхідно враховувати 
особливості Інтернет-технологій. Не рекомендується робити 
веб-сторінки занадто великими. Не потрібно 
використовувати малюнки на весь екран, максимальна 
ширина малюнка не повинна перевищувати 600 пікселів, 
малюнки необхідно попередньо стискати в графічному 
редакторі (для екрану та Інтернету), щоб зменшити їх 
розмір в байтах. Використовуйте формат малюнків – *.gif, 
*.jpg, *.png.  Не потрібно перевантажувати веб-сторінки 
великою кількістю малюнків. Великі за об’ємом сторінки, 
насичені графічними елементами, потребують більшого 
часу для завантаження інформації по мережі Інтернет на 



                                                                                                                    

 

комп’ютер користувача, та роблять процес навчання 
незручним. 

4.3. Кожен малюнок повинен мати альтернативний 
текстовий підпис, який буде пояснювати відсутній малюнок, 
при відключенні графіки студентом у себе на комп’ютері. 
(Користувач має можливість відключити у себе на 
комп’ютері показ графіки та зображень для прискорення 
завантаження веб-сторінок). 

4.4. Великі малюнки можна розміщувати на окремій 
веб-сторінці, роблячи посилання в ЕНК на цю сторінку. 
Розмір графічних файлів оптимізується для прискорення 
завантаження веб-сторінки. 

4.5. Не рекомендується методичні матеріали ЕНК 
надавати у вигляді файлів MS WORD (або інших подібних 
специфічних типів, як то .htm, .odt, .fb2, .epub тощо).  Це 
потребує запуску сторонніх ресурсоємких програм або 
встановлення додаткових модулів для браузера на ПК 
користувача, обмежує використання можливостей системи 
Moodle, а також не дозволяє швидке редагування таких 
ресурсів в Moodle. Найкраще всі ресурси представляти у 
HTML вигляді. Якщо матеріал потрібно надати у вигляді 
файлу, то краще використовувати формат PDF. 

4.6.  В ЕНК більше, ніж в будь-яких інших ресурсах, 
повинен використовуватися дружній інтерфейс, Який би 
стимулював студентів до продовження роботи і успішного її 
закінчення. Рекомендується використовувати принцип 
одноманітності при створенні ЕНК: витримувати єдину 
кольорову палітру по всьому курсу, використовувати 
однаковий за розміром та типом шрифт, кольори 
гіперпосилань, єдиний стиль оформлення і т.д. 
Рекомендується застосовувати стандартні шрифти, які 
використовує Moodle. 

4.7. Веб-сторінка в середньому не повинна 
перевищувати по довжині трьох екранів (об’єм – до 100 Кб). 
При підготовці великого лекційного або методичного 
матеріалу рекомендується використовувати ресурси “Книга” 
або “Урок”, як такі, що розподіляють інформацію на розділи 
та автоматично формують зміст.  



                                                                                                                    

 

4.8. Тло сторінок рекомендується робити білим, літери 
– чорними (темно-синіми). 

4.9. Текст на головній сторінці ЕНК повинен бути 
коротким; текст повинен бути зручним для швидкого 
ознайомлення. Не потрібно змушувати студента читати 
великі абзаци тексту. Замість цього краще використовувати 
невеликі абзаци, підзаголовки та марковані списки. 

4.10. Є можливість використовувати звукові та відео 
фрагменти, флеш-анімацію. 

Примітка: Хоча в Moodle і встановлюється 
обмеження на розмір завантажуваних до ЕНК файлів, не 
потрібно використовувати мультимедійні файли 
великого об’єму, це збільшує навантаження на сервер та 
час завантаження файлу студентами. Якщо ви маєте 
об’ємні мультимедійні файли, рекомендується спочатку 
завантажити їх на зовнішні спеціалізовані ресурси, а 
потім вбудувати їх в сторінку вашого ЕНК. Наприклад, 
для відео рекомендується скористатися ресурсами 
youtube або vimeo, для презентацій - google drive або 
slideshare. 
 

5. Атестація ЕНК 
 
5.1. Атестація ЕНК здійснюється за допомогою 

проведення експертизи, яка передбачає оцінювання ЕНК 
експертами з трьох позицій: структурно-функціональної, 
змістовно-наукової та методичної.  

Структурно-функціональна експертиза передбачає 
аналіз наявності обов’язкових складових ЕНК та визначення 
відповідності кожної складової вимогам. 

Змістовно-наукова експертиза передбачає аналіз 
науковості матеріалів курсу, відповідності змісту державним 
стандартам освіти, цілям і завданням дистанційного курсу. 
Оцінюється актуальність змісту, новизна матеріалу, що 
подається, його завершеність і логічна узгодженість. 

Методична експертиза передбачає оцінювання 
методичних аспектів організації дистанційного курсу, 
педагогічно-психологічних засад організації навчальної 
діяльності студентів та НПП, їх взаємодії, організації 



                                                                                                                    

 

системи контролю. Різнобічність цієї експертизи вимагає 
залучення для її проведення спеціалістів з питань 
тестування, використання інтерактивних методів, сучасних 
інформаційно-освітніх технологій. 

5.2.Експертиза ЕНК здійснюється групою фахівців, до 
якої включені: фахівець з предметної області для 
здійснення змістовно-наукової експертизи – експерт зі 
змісту; фахівець з методики організації дистанційного 
навчання для здійснення структурно-функціональної та 
методичної експертизи - експерт з методики дистанційного 
навчання. Кожний експерт, залучений до експертизи, оцінює 
ЕНК за критеріями, наведеними у додатку 17, складає 
експертний висновок за формою (додаток 18) і подає його 
для розгляду комісії НУБіП з атестації ЕНК. Комісія приймає 
ЕНК для атестації за умови, що висновки експертів носять 
позитивний характер і по кожному виду експертизи набрано 
не менше 80 балів.   

5.3. Комісію НУБіП з атестації ЕНК очолює проректор з 
навчальної та виховної роботи або начальник навчального 
відділу, її склад затверджується відповідним наказом 
ректора НУБіП.   

5.4. Порядок проведення атестації ЕНК: 
➢ призначення експертів для здійснення експертизи 

ЕНК здійснюється на підставі рішення комісії НУБіП з 
атестації ЕНК; 

➢ проведення експертизи відбувається згідно з 
даним Положенням, затвердженим ректором університету; 

➢ висновки експерта зі змісту розглядаються та 
затверджуються на засіданні відповідної кафедри 
університету, яка несе відповідальність за якість змісту 
електронного навчального курсу та відповідність 
навчальному плану спеціальності . 

➢ позитивне рішення комісії НУБіП з атестації ЕНК, 
сформоване на основі висновків експертів та презентації 
ЕНК автором, є підставою для подальшого його 
використання у навчальному процесі з грифом Університету 
«Атестовано». 

5.5. При потребі може бути створена копія 
атестованого ЕНК. 



                                                                                                                    

 

 
5.5.1. Для створення копії атестованого ЕНК на комісію 

з атестації ЕНК подається запит на створення та реєстрацію 
копії ЕНК (додаток 19). Комісія розглядає та затверджує 
копії ЕНК на засіданнях, які проводяться згідно наказу 
ректора. 

5.5.2. Ведення копії атестованого ЕНК зараховується 
аналогічно ЕНК, який було атестовано.  

5.5.3. Копія атестованого ЕНК вважається застарілою з 
моменту визнання таким оригінального ЕНК. З цього часу 
припиняється зарахування ведення цього ЕНК.  

5.5.4. Якщо оригінал ЕНК після закінчення терміну 
атестації було переатестовано, то потрібно подати заяву на 
створення нової копії з переатестованої ЕНК. 

5.5.5. Якщо автор оригінального ЕНК не робить його 
переатестації, то можлива переатестація однієї з його копій 
з переходом до неї статусу оригінала атестованого ЕНК. 
Після цього, всі копії робляться з нового оригіналу. 

5.5.6. Копія ЕНК може бути переатестована в 
оригінальний ЕНК за умови різниці ресурсів з оригіналом не 
менше ніж на 60%. 



                                                                                                                    

 

Додаток 1 

Приклад діаграми активності студентів на ЕНК 
 
Діаграма (рис. 2) формується автоматично засобами платформи Moodle як 
статистика діяльності на курсі. Можна виокремити кількість діяльності 
студентами та викладачами. Під діаграмою також подаються детальніші дані у 
вигляді таблиці. 
 

Діаграма активності студентів на електронному навчальному курсі 

 
 

Рис. 2 
 
 



                                                                                                                    

 

Додаток 2 

Приклад структури ЕНК на базі платформи Moodle 
 
На рис.3 наведено приклад структури ЕНК з дисципліни «Інформатика. 

Електронні документи». Кожна складова частина ЕНК повинна мати заголовок і 
відповідати структурі, наведеній на рис.2.  
  

 
 

Рис. 3 



                                                                                                                    

 

Додаток 3 

 
Приклад оформлення журналу оцінок у ЕНК на базі 

платформи Moodle 
 

Щоб оформити журнал оцінок, необхідно знати «вагу» кожного модуля у 
загальній структурі оцінки з дисципліни. 

Журнал оцінок відкривається кнопкою „Журнал оцінок” в блоці Керування 
→ Керування курсом. 

У журналі оцінок  у формі налаштування категорій та елементів (рис.4а. 1) 
задаються категорії для оцінювання (наприклад: модуль 1, модуль 2, навчальна 
робота). В кожну категорію потрібно помістити завдання та тести, за якими 
здійснюється оцінювання навчальних досягнень (рис.4а. 2). Оцінювання 
навчальних досягнень студентів з усіх модулів та підсумкової атестації 
здійснюється за 100-бальною шкалою. У журналі оцінок переглянути бали за 
кожне завдання та підсумкову оцінку з модуля (рис.4б. 4) або лише підсумкову 
оцінку з модуля (рис.4б. 5). Студент бачить тільки свої оцінки (рис. 4в.) 

 
 
 

 
 

Рис. 4а 



                                                                                                                    

 

 



                                                                                                                    

 

 
 

Рис. 4 в



                                                                                                                    

 

                                                                                                                            
Додаток 4 

 
Приклад подання ресурсу «Робоча програма», 

 який входить до ЕНК «Інформатика»  
 

На рис.5 наведено приклад робочої програми з дисципліни «Інформатика». 
Ресурс «Робоча програма» розміщується у секції «Загальна інформація про 
курс» (1). В робочій програмі наводиться: назва дисципліни, назва спеціальності, 
курс, семестр, кількість тижнів, кількість годин лекційних, практичних, для 
самостійної роботи, форма контролю (залік, іспит) (2); мета та задачі, вимоги до 
знань і вмінь, знання і вміння, яких студент набуде після вивчення дисципліни 
(3), короткі анотації щодо змісту кожної теми в модулі та кількість 

годин(кредитів), що відводяться на їх вивчення (4).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Рис. 5 



                                                                                                                    

 

Додаток 5 
 

Приклад подання ресурсу „Календарний план”, який входить до ЕНК з 
дисципліни «Інформатика» 

 
На рис.6 подано приклад календарного плану з дисципліни «Інформатика». 
Ресурс «Календарний план» розміщується у секції «Загальна інформація про 
курс». У ньому відображається потижневе планування усіх видів навчальної 
діяльності. 
 

 
 

Рис. 6 



                                                                                                                    

 

Додаток 6 
 

Приклад оформлення шкали оцінювання  
На рис.7 наведено приклад ресурсу «Критерії оцінювання» з дисципліни 
«Інформатика». Ресурс «Критерії оцінювання» розміщується у секції «Загальна 
інформація про курс». У цьому ресурсі відображається розподіл оціночних балів 
за кожний вид навчальної діяльності при вивченні модулів з дисципліни та 

відповідність національних оцінок з оцінками ECTS. 2∗ 

 
 

Рис. 7

                                                 
2
 Якщо під час вивчення модуля різні види аудиторної та самостійної навчальної діяльності не 

оцінюються, то можна навести лише шкалу оцінювання для модульного контролю 



                                                                                                                    

 

 
Додаток 7 

 
Приклад подання ресурсу „Друковані та Інтернет-джерела” 

 
На рис.8 наведено приклад ресурсу «Друковані та Інтернет-джерела» з 
дисципліни «Інформатика». Ресурс «Друковані та Інтернет-джерела» 
розміщується у секції «Загальна інформація про курс». У цьому ресурсі 
необхідно навести основні друковані джерела (базова література), які студенти 
повинні використовувати при вивченні дисципліни, додаткові друковані джерела 
(допоміжна література) та Інтернет-джерела. 
 

 
 

Рис.8 
 
 
 



                                                                                                                    

 

 
Додаток 8 

 
Приклад подання термінологічного словника, створеного для ЕНК 

«Економічна інформатика» на базі платформи Moodle 
 
Термінологічний словник або глосарій – активний ресурс ЕНК. Всі терміни та 
поняття, які потребують визначення, заносяться до глосарію (рис.9).   
 

 
Рис.9 

Занесені до глосарію терміни виділяються кольором у інших ресурсах ЕНК 
(рис.10). Клацнувши мишею по виділеному терміну у навчальному ресурсі (1), 
на екрані ПК отримаємо вікно з його означенням, яке наведене у глосарії (2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.10

2 

 

1 

 



                                                                                                                    

 

 
Додаток 9 

Приклад подання оголошень  
у матеріалах електронного навчального курсу, 

 створеного на платформі Moodle 
 

У матеріалах курсу є можливість розміщувати оголошення. Викладач може 
розмістити оголошення (рис.11), наприклад, про проведення студентської 
конференції (1), а студент може прийняти участь у обговоренні, наприклад, 
написати тему доповіді, з якою він виступить на конференції. Крім того, можна 
розміщувати оголошення, що безпосередньо стосуються навчальної діяльності, 
наприклад, про виконання самостійної роботи (2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 11 

1 

 

2 

 



                                                                                                                    

 

 
Додаток 10 

 
Приклади подання структурованих електронних навчальних матеріалів в 

ЕНК, створеному на базі платформи Moodle 
 

Структуровані електронні навчальні матеріали можна подати як ресурс типу 
„Cторінка” (рис.12а). У цьому ресурсі виводиться зміст теми. Кожний елемент 
змісту є гіперпосиланням на іншу веб-сторінку або на закладку цієї ж сторінки, 
де і розкривається зміст питання.  

 
 

Рис.12.а 
 
Великі тести можна оформляти за допомогою ресурсу Книга (рис.12.б). 

При цьому, кожне питання теоретичного матеріалу вкладається в окрему 
сторінку, а з них автоматично формується зміст. 

Аналогічно ресурсу Книга можна використовувати діяльність Урок 
(рис.12.в). До особливостей Уроку відноситься можливість задавати траекторію 
навчання та вставляти між сторінками питання для перевірки засвоєння 
прочитаного матеріалу. 



                                                                                                                    

 

 
 

Рис.12.б 

 
Рис.12 в 



                                                                                                                    

 

Додаток 11 
 

Приклади подання презентацій лекцій в ЕНК, створеному 
 на базі платформи Moodle 

 
Навчальний ресурс у вигляді презентації подається як посилання на 

відповідний файл (рис.13). Студент має змогу відкрити його для перегляду або 
зберегти на своєму носії інформації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.13 
 
 
 
При створенні презентації рекомендується дотримуватись таких основних 
правил:  

- використовуються ключові слова і фрази, а не речення; 
- на одному слайді виводиться одне ключове поняття; 
- цифрові дані подаються у вигляді діаграм; 
- теоретичний матеріал структурується та подається у схемах та 

організаційних діаграмах; 
- теоретичний матеріал підкріплюється графічними зображеннями та відео-

фрагментами; 
- основний зміст подається логічно та грамотно; 
- діаграми і графічні зображення використовуються відповідно до 

поставленої мети; 
- ефекти анімації застосовуються для акцентування уваги на визначених 

моментах, поетапного виведення вмісту слайду на екран, для демонстрації руху 
або послідовності дій; 

- для подання текстового матеріалу використовується шрифти Arial, Calibri, 
Tahoma, Verdana з мінімальним розміром – 20 пт; 

- тло, колір тексту та діаграм відповідають правилу 3-х кольорів та їх 
відтінків (у презентації використовувати 3 основні кольори та їх відтінки); 

- презентація носить проблемний характер, не є точною копією 
друкованого підручника.  

 



                                                                                                                    

 

 
Додаток 12 

 
Приклади подання навчально-методичних матеріалів для лабораторних 

(практичних) робіт 
 

У цьому ресурсі потрібно розмістити: мету роботи; зміст роботи; завдання для 
індивідуального виконання; методичні вказівки щодо виконання завдань (може 
бути посиланням на окремий ресурс); форму подання результатів виконаної 
роботи; критерії оцінювання; термін, до якого потрібно подати звіт про виконане 
завдання. 

 
Рис. 14 



                                                                                                                    

 

Додаток 13 
 

Приклад подання навчального ресурсу типу „Завдання” 
 для організації самостійної роботи студентів 

 
Обов’язкові елементи при формулюванні завдання для самостійного виконання:  
текст завдання, вимоги до виконання та подачі результатів виконання, критерії 
оцінювання, термін подачі результатів виконання. 
Платформа Moodle дозволяє створювати завдання різного типу для самостійної 
роботи студентів. Можна сформулювати завдання, відповіддю на яке буде файл. 
Студент формує відповідь на завдання у вигляді файлу і через навчальний 
ресурс „Завдання” відправляє його на сервер (див. рис.14, 2).   
Інший тип завдань, який можна використати при роботі з платформою Moodle, - 
завдання з відповіддю у вигляді тексту (рис.15). Студент вводить відповідь у 
вікні завдання, відкривши текстовий редактор (1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.15 

 
                                                                 Рис. 15 
Викладач оцінює надіслані на сервер відповіді та надсилає студентам коментарі 
з приводу результатів виконаного завдання. На рис.16 наведено відгук 
викладача на роботу студента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 16

1 

 



                                                                                                                    

 

 
Додаток 14 

 
Приклади тестових завдань, які можна сформувати у ЕНК  

на базі платформи Moodle: 
У ЕНК створюється банк тестових завдань за категоріями складності. У ЕНК на 
базі платформи Moodle можна створити тестові завдання різних типів, в тому 
числі, з використанням графічних зображень. 
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (допомагає діагностувати рівні 
засвоєння навчального матеріалу: знання, розуміння, застосування - за 
Б.Блумом). Наприклад,  

 
 
2. Завдання з можливістю множинного вибору (дозволяє діагностувати рівні: 
знання, розуміння, застосування). Наприклад, 
 

 
 
 
 



                                                                                                                    

 

3. Завдання на визначення відповідності (дозволяє діагностувати рівні: 
знання, розуміння). Наприклад, 
 

 
 

4. Завдання на встановлення правильної послідовності (дозволяє 
діагностувати рівні: знання, розуміння, вміння аналізувати). Наприклад, 
 

 
 
 
 

5. Завдання відкритого типу: коротка відповідь (дає можливість діагностувати 
рівні: знання, розуміння): Наприклад, 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                    

 

6. Завдання відкритого типу:  есе (дозволяє діагностувати рівні: знання, 
розуміння, аналіз, синтез, оцінювання). Наприклад:  

 
 
7.Завдання типу True/False (правильно/неправильно) (дає можливість 
діагностувати рівні: знання, розуміння). Наприклад, 

 
8. Завдання на отримання числової відповіді (допомагає діагностувати рівні: 
знання, розуміння, застосування). Такий тип питання передбачає допустиму 
похибку при виконанні обчислень. Наприклад, 

 
 



                                                                                                                    

 

 
Додаток 15 

Приклад формування підсумкового тесту 
 

Тест для підсумкової атестації створюється з використанням технологічної 
матриці, за якою визначається кількість тестових завдань з різних тем (модулів) 
для перевірки всіх рівнів засвоєння студентами навчального матеріалу. 
Всі тестові завдання слід поділити на 2(3) категорії: „прості” та „складні” („прості”, 
„середньої складності”, „складні”). До категорії „простих” відносяться завдання 
на знання, розуміння, застосування за класифікацією таксономії Б.Блума. До 
категорії „складних” – завдання на синтез, аналіз, оцінювання. Для кожної 
категорії встановлюється відсоток використання тестових завдань при 
формуванні підсумкового тесту (наприклад, 70%  завдань з категорії «прості», 
30% завдань з категорії «складні»). 
Визначивши «вагу» кожного модуля (наприклад, 35, 35, 30), визначаємо 
кількість тестових завдань, які потрібно взяти для перевірки знань з кожного 
модуля (в даному випадку 11, 10, 9). При цьому 70 % відводимо на оцінювання 
навичок мислення низького рівня за таксономією Б.Блума: знання, розуміння, 
застосування (відповідно 35, 25. 20), решта 30 % - на оцінювання вищих 
когнітивних рівнів: аналіз, синтез, оцінювання (відповідно 10,5,5). В результаті 
зазначених розрахунків створюється технологічна матриця розподілу тестових 
завдань у тесті за рівнями оцінювання та модулями. 
 
 
  Категорія «Прості» Категорія «Складні»   

Знання Розуміння Застосу-
вання 

Аналіз Синтез Оцінюван
ня 

Вага 
модуля, 

% 

Кількість 
тестів з 
модуля 

Модуль 
1 

4 3 2 1 0 1 35 11 

Модуль 
2 

4 3 2 1 1 0 35 10 

Модуль 
3 

3 2 2 1 0 0 30 9 

% 35 25 20 10 5 5 100   

         
Кількість завдань 
= 

30       

 



                                                                                                                    

 

Додаток 16 
 

Критерії повноти  (структурно-функціональна експертиза)  
 

№ Розділ 
курсу 

Елемент К-ть 
балів 

Повнота структури (всього) 100 

1.                                            Загальні 
відомості 
про курс 

Візитка курсу 2 

2.                                            Робоча програма 4 

3.                                            Графік навчання 2 

4.                                            Методичні рекомендації по роботі з 
курсом 

2 

5.                                            Шкала оцінювання 2 

6.                                            Друковані та Інтернет-джерела 2 

7.                                            Глосарій 4 

8.                                            Оголошення 2 

9.                                            Навчальні 
матеріали з 

модулів 

Електронний посібник до кожної 
теми відповідно до тематики 

робочої програми 

10 

10.                                        Презентації до усіх лекцій 10 

11.                                        Відеозаписи усіх лекцій 5 

12.                                        Практичні (лабораторні) роботи з 
тематикою відповідно до робочої 

програми 

5 

13.                                        Методичні рекомендації з виконання 
практичних (лабораторних) робіт 

5 

14.                                        Доступ до програмного середовища 
для виконання лабораторних робіт 

5 

15.                                        Завдання для самостійної роботи 5 

16.                                        Контрольні запитання (завдання) 5 

17.                                        Тест для самоконтролю 5 

18.                                        Контрольний тест 10 

19.                                        Підсумкова 
атестація 

Питання для підготовки 5 

20.                                        Атестаційний тест 10 

  
 



                                                                                                                    

 

Додаток 17 
 

Критерії відповідності елементів курсу визначеній структурі та 
форматам (структурно-функціональна експертиза) 

 

  Елемент 
курсу 

Характеристика Дотриман
о 

повністю 
(рівень 1) 

Дотримано 
більше ніж 

на 
половину 
(рівень 2) 

Не 
виконуєтьс

я більше 
половини 

визначених 
вимог 

(рівень3) 

Не 
дотримуют
ься вимоги 

взагалі 
(рівень4) 

Елеме
нт 

відсут
ній 

1.                                             Візитка 
курсу 

Подано у форматі Веб-сторінки; 
вказана категорія студентів, для 
яких підготовлений курс, відомості 
про авторів курсу, коротка 
характеристика курсу (ключові теми 
курсу) 

2 1 1 0 0 

2.                                             Робоча 
програма 

Подано у форматі Веб-сторінки; 
наявність мети та завдань вивчення 
курсу; наявність вимог до знань, 
умінь та навичок (вхідних та 
вихідних); вказано кількість годин 
на вивчення кожного модуля; 
відображаються назви тем з 
анотаціями 

2 1 1 0 0 

3.                                             Графік 
навчання 

Подано у форматі Веб-сторінки, 
наявність потижневого планування 
проведення лекційних та 
практичних (семінарських, 
лабораторних) занять у формі 
таблиці, наявність потижневого 
планування виконання студентами 
завдань для самостійної роботи, 
вказується розподіл оціночних 
балів за виконання різних видів 
навчальної діяльності з кожного 
модуля 

2 1 1 0 0 

4.                                             Методичні 
рекомендаці
ї по роботі з 
електронним 
курсом 

Подано у форматі Веб-сторінки; 
даються чіткі інструкції студентам 
щодо вивчення теоретичного 
матеріалу, виконання практичних 
завдань, самостійної роботи, тестів 

2 1 1 0 0 

5.                                             Шкала 
оцінювання 

Подається у форматі Веб-сторінки, 
наведена таблиця співвідношень 
національних оцінок та оцінок ЕCTS 

2 1 1 0 0 

6.                                             Друковані та 
Інтернет 
джерела 

Подано у форматі Веб-сторінки, 
вказуються основні та додаткові 
друковані джерела з дисципліни, 
наводяться Інтернет-джерела з 
активними гіперпосиланнями 

2 1 1 0 0 

7.                                             Термінологі
чний 
словник 

Подано у форматі глосарія, 
означення наводяться до всіх 
термінів у словнику 

2 1 1 0 0 

8.                                             Оголошення Подано у форматі форуму 1 1 1 0 0 

9.                                             Теоретичний  
матеріал 

Електронні навчальні матеріали 
представлені у вигляді окремих тем. 
Кожна тема подається у вигляді 
електронного посібника з 

10 7 4 2 0 



                                                                                                                    

 

розвиненою системою навігації, 
ілюструється відео та скрін кастами 

10.                                          Додаткові мультимедійні 
навчально-методичні матеріали 
(відео, підкасти, аудіо, …) подані у 
рекомендованих форматах, 
відкриваються без додатково 
встановлених спеціальних 
програмних засобів 

5 4 3 1 0 

11.                                          Презентацій до всіх лекцій (тем) 
відповідають структурі         - слайд 
1 – тема, автор; 
- слайд 2 – план; 
- слайд 3 – інформаційні джерела; 
- слайди 4-19 – розкриття змісту 
лекції; 
- слайд 20 – висновки, завдання; 

10 7 4 2 0 

12.                                          Презентації подані у одному з 
форматів: ppt, pps, pdf 

5 4 3 1 0 

13.                                          Практичні 
(лабораторні
 ) роботи 

Наявність окремих ресурсів для 
кожної практичної (лабораторної) 
роботи 

5 4 3 1 0 

14.                                          Кожна робота містить основні 
структурні елементи: - тема, мета, 
методичні рекомендації, список 
завдань, форма подання 
результатів виконаної роботи, 
критерії оцінювання, термін 
виконання (для всіх робіт) 

10 7 4 2 0 

15.                                          Кожна робота виконується за 
допомогою програмного 
забезпечення доступного за 
посиланням на віртуальний 
робочий стіл студента 

5 4 3 1 0 

16.                                          Завдання 
для 
самостійної  
роботи 

Наявність окремих ресурсів із 
завданнями для самостійного 
виконання, які містять основні 
структурні елементи: зміст 
завдання, хід виконання, список 
індивідуальних завдань, 
інформаційні джерела,форма 
подання результатів виконаного 
завдання, критерії оцінювання, 
термін виконання 

5 4 3 1 0 

17.                                          Наявність методичних 
рекомендацій з виконання завдань 
або  додаткових навчально-
методичних ресурсів для 
самостійного опрацювання або 
посилань на зовнішні інформаційні 
ресурси 

5 4 3 1 0 

18.                                          Завдання передбачає можливість 
відправлення студентом  відповіді з 
виконаним завданням викладачеві 
на перевірку 

5 4 3 1 0 

19.                                          Модульний 
контроль 
  

Навчальний тест для самоконтролю 
(5-10 тестових завдань) містить 
розширені коментарі до відповідей 
студентів 

5 4 3 1 0 



                                                                                                                    

 

20.                                          Інтерактивний тест або/і завдання 
для модульного контролю  
виконуються за індивідуальними 
варіантами 

10 7 4 2 0 

21.                                          Підсумкова 
атестація 

Тест для підсумкової атестації 
містить необхідну кількість 
тестових запитань 

5 4 3 1 0 

  
 



                                                                                                                    

 

Додаток 18 

Критерії науково-змістовної експертизи 
 

№ Елемент курсу Характеристика 

Дотриман
о 

повністю 
(рівень 1) 

Дотриман
о більше 

ніж на 
половину 
(рівень2) 

Не 
виконуєть
ся більше 
половини 
визначен
их вимог 
(рівень3) 

Не 
дотриму

ються 
вимоги 
взагалі 

(рівень4) 

Елем
ент 

відсу
тній 

  

Візитка курсу Анотація дисципліни, наведена у візитці 
курсу змістовно відповідає описанню 
ключових тем курсу 

1 0 0 0 0 

  
Робоча 
програма 

Відповідає типовій навчальній програмі 
або анотації освітнього стандарту 

1 1 0 0 0 

  
Графік 
навчання 

Відповідає робочій навчальній програмі 1 0 0 0 0 

  

Друковані та 
Інтернет 
джерела 

Запропоновані друковані та Інтернет 
джерела містять основні та додаткові 
навчально-методичні матеріали з 
дисципліни 

1 1 0 0 0 

    
Запропоновані джерела є актуальними 
та сучасними 

1 1 0 0 0 

  
Термінологічн
ий словник 

Основні терміни з дисципліни подані у  
глосарії до курсу 

1 1 0 0 0 

  
  Усі означення термінів у глосарії до 

курсу подано у коректній формі 
1 1 0 0 0 

  
Оголошення У оголошеннях та форумах подані 

актуальні питання для обговорення 
1 1 0 0 0 

  

Теоретичний  
матеріал 

Кожна тема, що подається  у 
електронному посібнику, висвітлена в 
обсязі достатньому для оволодіння 
студентами навчальним матеріалом 

4 2 0 0 0 

  

  Зміст навчального матеріалу відповідає 
освітнім стандартам, робочій 
навчальній програмі, сучасному стану 
технологій у аграрному товаробництві 

4 2 0 0 0 

  

  Навчальний матеріал у електронному 
посібнику викладено у логічній 
послідовності, на доступному рівні для 
студентів ВНЗ 

4 2 0 0 0 

    

Кожна тема містить актуальну наукову 
інформацію щодо предметної області 
вивчення з прикладною спрямованістю 
на аграрну галузь економіки 

4 3 2 0 0 

  

  Навчальний матеріал, викладений у 
електронних посібниках  має практичне 
значення, пов'язаний з майбутньою 
професією та працевлаштуванням 
(аграрне підприємство) 

3 3 2 1 0 

  
  Матеріал викладено грамотно, 

лінгвістично чисто 
3 1 0 0 0 

  
  Графічні зображення та підкасти якісно 

доповнюють навчальний матеріал 
4 3 2 1 0 

  

  Текстовий навчальний матеріал 
достатньо підкріплений графікою, 
мультимедіа, відео та 
аудіофрагментами 

4 3 2 1 0 

  

  Графічні зображення, моделі, 
відеофрагменти, скрінкасти розміщені у 
навчальних ресурсах, доречні, коректно 
виконані, відповідають змісту 
навчального матеріалу та меті їх 
використання 

4 3 2 1 0 

  

  Мультимедійні презентації відповідають 
змісту лекційного матеріалу, графічні 
зображення, схеми, діаграми містять 
сучасну актуальну інформацію щодо 

4 3 2 1 0 



                                                                                                                    

 

предмету вивчення 

  

  Відеозаписи лекцій містять записи 
лекцій, які відповідають за змістом 
необхідному рівню подання 
навчального матеріалу для студентів 
ВНЗ з відповідних тем курсу 

4 3 1 0 0 

  

Практичні 
(лабораторні ) 
роботи 

Зміст практичних (лабораторних) робіт 
відповідає  необхідному рівню 
оволодіння вміннями та навичками, які 
зазначаються у робочій програмі 

4 2 0 0 0 

  

  Методичні вказівки з виконання  
практичної (лабораторної) роботи дають 
повне пояснення щодо порядку 
виконання роботи 

4 3 2 1 0 

  

  Віртуальні лабораторні роботи 
дозволяють виконати необхідні досліди 
та набути необхідних навичок з їх 
виконання. Програмне забезпечення 
відповідає сучасному рівню розвитку 
науки 

4 3 2 1 0 

  

Завдання для 
самостійної  
роботи 

Додаткові навчальні матеріали або 
методичні вказівки з виконання завдань 
для самостійної роботи або посилання 
на зовнішні інформаційні ресурси 
подані в обсязі достатньому для 
самостійного оволодіння студентами 
навчальним матеріалом 

4 3 2 1 0 

  

  Завдання для самостійної роботи 
відповідають змісту вмінь та навичок, 
які необхідно набути або удосконалити 

4 2 0 0 0 

    

Завдання для самостійного виконання 
передбачають дослідницьку навчальну 
діяльність студентів, використання 
світових інформаційних ресурсів 

4 3 2 1 0 

  
Модульний 
контроль 

Контрольні запитання відповідають 
рівню засвоєння знань з модуля 

4 2 0 0 0 

  
  Навчальний тест містить завдання з 

ключових питань модуля 
3 2 1 0 0 

  

  Коментарі до запитань навчального 
тесту дають повну підказку студенту 
щодо виправлення помилок 

3 2 1 0 0 

    

Завдання або тест охоплює весь 
матеріал з модуля та відповідає 
вимогам до знань, умінь та навичок, 
якими необхідно оволодіти під час 
вивчення модуля 

4 2 0 0 0 

  

Підсумкова 
атестація 

Зміст контрольних запитань  відповідає 
вихідним вимогам до знань, умінь та 
навичок 

4 2 0 0 0 

    

Тестові завдання сформовані у тест 
таким чином, щоб охопити навчальний 
матеріал всіх модулів курсу (повнота 
контролю) 

4 2 0 0 0 

    
Тест відповідає умовам валідності 
(об’єктивність контролю) 

4 2 0 0 0 

  Всього   100     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    

 

 
Додаток 19 

 

Критерії методичної  експертизи 
 

№ Елемент 
курсу 

Характеристика Рівень 
1 

Рівень
2 

Рівень
3 

Рівень
4 

Відсут
ній 

  Візитка курсу Викладач має досвід у використанні 
дистанційних технологій навчання 
(достатній показник - 3 роки) 

5 4 3 2 1 

  Робоча 
програма 

Наявність рекомендацій методичної 
ради ВНЗ  до використання у 
навчальному процесі 

1 0 0 0 0 

  Графік 
навчання 

Структура електронного журналу оцінок 
повністю відповідає задекларованому 
розподілу оціночних балів 

5 3 1 0 0 

  Друковані та 
Інтернет 

Коректно працюють  гіперпосилання на 
Інтернет-джерела 

1 1 0 0 0 

   
Термінологіч
ний словник 

У навчальних ресурсах виділяються 
терміни, занесені до глосарію, та 
працюють посилання на глосарій 

5 3 1 0 0 

  Організація 
інтерактиву 

Наявність можливості он-лайн 
спілкування для проведення 
консультацій 

5 4 3 1 0 

    Активність на форумі більше 1 разу на 
тиждень 

3 2 1 0 0 

    Затримка при обміні повідомленнями 
оф-лайн з боку викладача не більше 1 
доби 

5 4 3 1 0 

  Теоретич- 
ний  
матеріал 

Навчальний матеріал структурований, 
розбитий на порції, працюють 
гіперпосилання, наявні графічні 
зображення, матеріал, призначений для 
запам’ятовування виділяється 
(кольором, іншим типом шрифту тощо), 
використовується інтерактивний 
самоконтроль пройденого матеріалу; 

4 3 2 1 0 

    Навчальний матеріал не 
перевантажений надмірною кількістю 
текстової інформації, переважно 
використовуються скрінкасти для 
демонстрування роботи з програмним 
забезпеченням 

4 3 2 1 0 

    Для подання навчального матеріалу у 
електронній формі використовується 
колір тексту, фону, графічних 
зображень  у відповідності до  правила 
3-х кольорів та їх відтінків 

4 3 2 1 0 

    Відео-фрагменти використовуються 
для демонстрації понять, явищ, 
процесів тощо і тривають в середньому 
3-5 хв., доповнюються необхідним 
аудіосупроводом 

4 3 2 1 0 



                                                                                                                    

 

    Графічні зображення якісно виконані та 
подані для підкріплення текстового 
матеріалу наочними засобами 
методично грамотно 

4 3 2 1 0 

    Дотримуються вимоги до подання 
мультимедійних презентацій: 
використовуються ключові слова і 
фрази, а не речення;- на одному слайді 
виводиться одне ключове поняття;- 
теоретичний матеріал структурується та 
подається у схемах та організаційних 
діаграмах, цифрові дані подаються у 
вигляді таблиць та діаграм; ефекти 
анімації застосовуються для 
акцентування уваги на визначених 
моментах, поетапного виведення вмісту 
слайду на екран, для демонстрації руху 
або послідовності дій; презентація 
носить проблемний характер, не є 
точною копією друкованого посібника 

4 3 2 1 0 

   Практичні 
(лабораторні 
) роботи 

Наявні теоретичні відомості щодо 
змісту, послідовності та методики 
виконання роботи, графічні зображення, 
приклад виконання завдань, 
індивідуальні завдання 

5 3 2 1 0 

    Критерії оцінювання кожної роботи 
дозволяють чітко зрозуміти границі 
якісного виконання завдання для 
отримання позитивної оцінки 

5 4 3 2 0 

     У практичних (лабораторних) роботах 
використовується розгляд проблемних 
ситуацій, що потребують вирішення 

5 4 2 1 0 

   Завдання 
для 
самостійної  
роботи 

Всі обрані типи завдань доцільно 
використовувати для перевірки 
необхідних вмінь та навичок; у 
коментарях до результатів за виконане 
завдання чітко описуються помилки та 
даються рекомендації щодо їх 
виправлення 

5 4 2 1 0 

    При виконанні завдань передбачається 
використання сучасних методів 
наукового пізнання: експеримент, 
порівняння, спостереження, 
абстрагування, узагальнення, 
конкретизація, аналогія, індукція та 
дедукція, аналіз та синтез, 
моделювання, системний аналіз тощо) 

5 4 2 1 0 

    У завданні з деталізовано форму подачі 
результатів, з критеріями оцінювання, 
терміном виконання 

5 4 2 1 0 

   Модульний 
контроль 

Більше 150 питань у банку тестових 
питань на всі теми модуля; наявність 
різних категорій складності (знання, 
розуміння, використання, синтез, 
аналіз) у банку питань, в кожній 
категорії не менше 10 тестових завдань; 

4 3 2 1 0 

     Використовується не менше 5 різних 
типів тестових завдань 

4 3 2 1 0 



                                                                                                                    

 

    У формулюванні тестових завдань 
використовуються графічні зображення 
та відеофрагменти 

4 3 2 1 0 

    Випадкова вибірка запитань з банку 
тестових запитань при формуванні 
тесту з різних категорій складності у 
заданому співвідношенні; 

4 3 2 1 0 

  Підсумкова 
атестація 

Тестові завдання, що використовуються 
у підсумковому тесті, містять завдання 
на різні рівні складності та різні типи 
тестових завдань 

4 3 2 1 0 

  Всього   100         

 



                                                                                                                    

 

Додаток 20 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 
 

Експертний висновок 
 
Діючи на основі Положення про електронний навчальний курс, затвердженого 
"___"__________________20__ р., експерт 
 
___________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 
здійснив (структурно-функціональну, змістовно-наукову, методичну) експертизу 
електронного навчального курсу: 
 
___________________________________________________________________ 

(назва ЕНК) 
Розробленого для студентів _________ курсу, факультету (ННІ)  
 
_________________________________________________________________ 
авторами якого є: 
 
__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 
відповідно до до критеріїв, викладених у додатку 17  вказаного Положення. 
 
Висновок експерта: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________ 
 
Сума балів _____________ 
 
Підпис експерта_______________ 
"___"__________________20__ р. 



                                                                                                                    

 

Додаток 21 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
УКРАЇНИ 

Адміністратору навчально-інформаційного  
порталу НУБіП України 
_________________________________ 
(від кого: посада, кафедра)                      (ПІБ) 
 

Запит на створення копії атестованого курсу 
Згідно Положення про електронний навчальний курс, затвердженого 
"___"__________________20__ р., прошу створити мені копію електронного 
навчального курсу 
_____________________________________________________________, 
атестованого в ______ році (протокол засідання атестаційної комісії № __ від 
___________), який знаходиться за URL адресою 
http://__________________________________________________. Та додати 
новий електронний курс до бази атестованих курсів для подальшого його 
використання в навчальному процесі. 
Причина створення копії атестованого ЕНК: 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________ 
Копія атестованого курсу матиме такі реквізити: 
Повна назва: 
_______________________________________________________________ 
Коротка назва: 
______________________________________________________________ 
Викладач: 
__________________________________________________________________ 
Курс призначений для (напрями, спеціальності): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
          Дата        Підпис 
 
Висновок комісії: 
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Адміністратор порталу (при умові схвалення комісією створення копії): 
URL адреса копії: 
___________________________________________________________________ 
Дата створення: ________________ 
 
 

 
 



                                                                                                                    

 

 

1.12. Про порядок перевірки наукових, навчально-
методичних, дисертаційних, магістерських, 

бакалаврських та інших робіт у НУБіП України 
на наявність плагіату 

(наказ на уведення в дію від 27.05.2016 р. № 570) 
 

1. Загальні положення 
 

1.1.  Положення про порядок перевірки наукових, 
навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, 
бакалаврських та інших робіт у НУБіП України на наявність 
плагіату (далі – Положення), розроблене відповідно до      ст. 
32 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014            
№ 1556-VII,  і зазначає, що вищі навчальні заклади 
зобов’язані вживати заходів, у тому числі шляхом 
запровадження відповідних новітніх технологій, щодо 
запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових 
роботах педагогічних, науково-педагогічних, наукових 
працівників, докторантів, аспірантів і студентів та 
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, а також 
відповідно до Цивільного кодексу України, ЗУ «Про 
авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792 - XІІ, 
інших нормативних документів та Статуту Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
(далі – Університет).  

1.2. Це Положення розроблене з метою 
запобігання, поширення та виявлення плагіату в наукових, 
навчально- і науково-методичних роботах науково-
педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів 
всіх освітніх ступенів (ОС) та форм навчання; підвищення 
рівня культури щодо етичного використання результатів 
досліджень; розвитку навичок коректної роботи з 
джерелами інформації; дотримання вимог наукової етики та 
поваги до інтелектуальних надбань; активізації самостійної 
та індивідуальної творчої роботи при створенні авторського 
твору та відповідальності за порушення загальноприйнятих 
правил цитування. 

 



                                                                                                                    

 

 
2. Визначення термінів 

 
2.1.  Автор – фізична особа, результатом творчої праці 

якої є представлений твір (ст. 1 ЗУ «Про авторське право і 
суміжні права» від 23.12.1993 № 3792 - XІІ). 

2.2. Здобувач вищої освіти (студент) – особа, яка 
навчається у вищому навчальному закладі на певному рівні 
вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 
кваліфікації (ст. 1 ЗУ “Про вищу освіту” від 01.07.2014         
№ 1556-VII). 

2.3.  Твір (письмова робота) – інформація як результат 
наукової або навчально-методичної діяльності конкретної 
особи (або в співавторстві), представлена на паперових 
носіях або в електронному вигляді в мережі Інтернет і (або) 
оприлюднена на офіційному web-сайті Університету (для 
науково-педагогічних працівників – монографія, підручник, 
навчальний посібник, навчально-методичні рекомендації, 
стаття, тези, автореферат і рукопис дисертації тощо; для 
студентів – дипломна робота (проект), курсова робота 
(проект) тощо). 

2.4. Оприлюднення  твору – здійснена за згодою 
автора або іншого суб'єкта авторського права і (або) 
суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для 
публіки шляхом опублікування, публічного виконання, 
публічного показу, публічної демонстрації, публічного 
сповіщення тощо. 

2.5.  Плагіат – оприлюднення (опублікування), 
повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка 
не є автором цього твору (ст. 50 ЗУ «Про авторське право і 
суміжні права» від 23.12.1993 № 3792 - XІІ). 

Плагіат академічний − навмисне відтворення 
здобувачем вищої освіти у письмовій або електронній формі 
чужого твору, опублікованого на паперовому або офіційно 
оприлюдненого на електронному носії, повністю або 
частково, під своїм іменем без посилання на автора (ст. 69 
ЗУ “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII). 

 
 



                                                                                                                    

 

 
Різновиди плагіату: 

- видання виконаної роботи іншого автора за свою 
без внесення в неї жодних змін та належного оформлення 
цитування; 

- копіювання значної частини чужої роботи в свою 
без внесення в запозичене жодних змін та належного 
оформлення цитування; 

- представлення суміші власних та запозичених 
аргументів без належного цитування; 

- внесення незначних правок у скопійований 
матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в 
них тощо) та без належного оформлення цитування; 

- компіляція – створення значного масиву тексту 
шляхом копіювання із різних джерел без внесення в нього 
правок, посилань на авторів та «маскуванням» шляхом 
написання перехідних речень між скопійованими частинами 
тексту. 

2.6. Цитата – порівняно короткий уривок з наукового, 
методичного або будь-якого іншого опублікованого твору, 
який використовується, з обов’язковим посиланням на його 
автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з 
метою зробити зрозумілішими свої твердження, зафіксувати 
аналогічні рішення для подальшої модернізації, 
продемонструвати попередні результати досліджень інших 
авторів або для посилання на погляди іншого автора в 
автентичному формулюванні (ст. 1 ЗУ «Про авторське 
право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792 - XІІ). 

 
3. Заходи щодо запобігання та виявлення плагіату 

 
3.1.  Науково-педагогічні працівники (НПП) 

Університету, співробітники, що здійснюють навчально-
методичну та наукову діяльність, студенти всіх освітніх 
ступенів та форм навчання, докторанти та аспіранти несуть 
відповідальність за коректну роботи із джерелами 
інформації; дотримання вимог наукової етики та поваги до 
інтелектуальних надбань; порушення загальноприйнятих 
правил цитування відповідно до положення. 



                                                                                                                    

 

3.2.  Всі навчально-методичні та наукові роботи 
(дисертаційні роботи) НПП, докторантів, аспірантів та 
студентів розміщуються в репозиторії університету та 
підлягають перевірці на наявність плагіату за допомогою 
системи «Unplag». 

3.3.  З метою самостійного написання студентами усіх 
форм навчання магістерських і дипломних робіт: 

- захист магістреських і дипломних робіт (проектів) 
здійснюється публічно; 

- магістерські і дипломні роботи (проекти) студентів 
розміщуються у спеціальному розділі репозиторію 
Університету; 

- результати дипломних робіт (проектів) 
обговорюються на наукових конференціях та повинні бути 
представлені у вигляді тез / наукових статей в 
університетських та інших наукових виданнях; 

- результати наукових досліджень студентів 
систематично обговорюються на засіданнях кафедр, 
науково-методичних семінарах, засіданнях наукових 
студентських гуртків, товариств молодих вчених, круглих 
столів. 

3.4. Протидія плагіату в Університеті здійснюється 
шляхом: 

- розміщення навчально-методичних і наукових 
робіт НПП (дисертаційних, дипломних робіт), докторантів, 
аспірантів та студентів у репозиторії Університету; 

- формування, видання і розповсюдження 
методичних рекомендацій щодо належного оформлення 
посилань на використані джерела у навчально-методичних 
та наукових роботах НПП, докторантів, аспірантів та 
студентів; 

- запровадження на факультетах (ННІ) спеціальних 
занять (семінарів) з основ культури наукової ділової мови та 
академічного письма, на яких акцентується увага на 
коректному використанні в навчально-методичних та 
наукових роботах (дисертаційних роботах) НПП, 
докторантів, аспірантів та студентів інформації з інших 
джерел, уникненні плагіату, правилах бібліографічного 
опису джерел та цитувань; 



                                                                                                                    

 

- розміщення цього Положення та інших документів 
щодо запобігання та виявлення плагіату на офіційному сайті 
Університету. 

3.5.  Науковим керівникам в обов’язковому порядку 
ознайомити з цим Положенням студентів та на всіх етапах 
виконання дипломних робіт контролювати й попереджувати 
факти плагіату. 

3.6.  Завідувачам кафедр в обов’язковому порядку 
ознайомити з цим Положенням науково-педагогічних 
працівників, докторантів, аспірантів. 

 
4. Порядок застосування системи «Unplag» 

 
4.1.  Всі дипломні роботи (проекти) виконуються 

студентами самостійно під керівництвом наукового 
керівника. Оформлення роботи має відповідати вимогам 
написання згідно з методичними рекомендаціями, 
розробленими і затвердженими в Університеті. 

4.2.  Наукові керівники передають електронні варіанти 
дипломних робіт (проекти) відповідальному з факультету 
(ННІ) за розміщення у спеціальному розділі «Документи» в 
«Персональний акаунт» для подальшої перевірки системою 
«Unplag» на наявність плагіату в лабораторії цифрових 
освітніх послуг згідно інструкції (додаток 1).  

4.3.  Під час подання на кафедру (науковому 
керівнику) дипломної роботи, яка підлягає перевірці 
системою «Unplag» на наявність плагіату, студенти всіх 
форм навчання заповнюють і підписують заяву за формою 
(додаток 2). За відмови підписання заяви робота не 
допускається до захисту. 

4.4.  Співробітник лабораторії цифрових освітніх 
послуг вносить електронний варіант дипломної роботи в 
систему «Unplag» та перевіряє її на наявність плагіату. 

4.5.  Після перевірки дипломної роботи студента на 
плагіат науковому керівнику видається довідка про 
результати перевірки (додаток 3). Довідка видається 
протягом 5 днів після розміщення роботи в репозиторії 
університету. 



                                                                                                                    

 

4.6.  Довідка додається до дипломної роботи та є 
обов’язковим документом для допущення її до захисту. 

4.7. Перевірка навчально-методичних та наукових 
робіт НПП, докторантів, аспірантів на наявність плагіату 
(рукописи монографій, статей, дисертаційних робіт, 
підручників, навчальних посібників тощо) здійснюється 
лабораторією цифрових освітніх послуг. НПП, докторанти, 
аспіранти передають електронні версії своїх робіт 
відповідним підрозділам Університету: наукові роботи – до 
відділу науково-технічної інформації; дисертаційні роботи – 
до відділу наукової атестації; навчально-методичну 
літературу – до навчально-методичного відділу. Після 
розміщення робіт відповідальними від зазначених відділів у 
репозиторії Університету співробітник лабораторії цифрових 
освітніх послуг проводить перевірку на наявність плагіату та 
у 5 денний термін видає довідку автору та надсилає 
результати перевірки вищевказаним відповідальним. 

4.8. Перевірка на наявність плагіату монографій, 
підручників, посібників та інших робіт проводиться за 
тиждень до засідання вченої ради Університету. 

4.9. Перевірка на наявність плагіату дисертаційних 
робіт проводиться за місяць до захисту на спеціалізованій 
вченій раді. 

4.10. Перевірка на наявність плагіату наукових статей 
проводиться на етапі верстки за участі секретарів наукових 
видань, яким відповідальний від відділу науково-технічної 
інформації передає результати перевірки і, які зобов’язані 
повідомити авторів у випадку виявлення плагіату.  

 
5. Вимоги до електронного варіанту роботи 

 
  5.1. Перевірка дипломних робіт студентів на наявність 

плагіату проводиться на основі представленого 
електронного варіанта, опублікованого в персональному 
акаунті наукового керівника згідно з інструкцією (додаток 1). 
Письмова робота розміщується повністю, починаючи з 
титульного аркушу і закінчуючи додатками у форматах: 
*.docx (*.doc) або *.pdf.   



                                                                                                                    

 

 5.2. Перевірка навчально-методичних та наукових 
робіт (дисертаційних робіт) НПП, докторантів, аспірантів на 
наявність плагіату проводиться на основі представленого 
електронного варіанта, переданого до вищевказаних 
відділів  згідно з інструкцією (додаток 1). Робота 
розміщується повністю, починаючи з титульного аркушу і 
закінчуючи додатками у форматах: *.docx (*.doc) або *.pdf.   
 

6. Критерії оцінювання плагіату в роботах 
 

  6.1. Максимальний збіг за однією роботою студента 
не повинен перевищувати 40%. У випадку типових 
дипломних інженерних спеціальностей (дипломних робіт 
бакалавра і магістра та інших проектів) межа 
максимального збігу за однією роботою не повинна 
перевищувати 50%. Класифікацію робіт здійснює керівник 
та підтверджує це на засіданні кафедри (надає витяг із 
протоколу засідання кафедри). 

6.2. Під час перевірки на наявність плагіату монографій, 
підручників, посібників та інших робіт НПП, докторантів, 
аспірантів допускається співпадіння не більше 25% раніше 
опублікованого матеріалу.  

6.3. Під час перевірки на наявність плагіату 
дисертаційних робіт допускається співпадіння не більше 
20% раніше опублікованого матеріалу. 

6.4. Під час перевірки на наявність плагіату наукових 
статей допускається співпадіння не більше 5% раніше 
опублікованого матеріалу. 

 
7. Відповідальність за плагіат 

 
7.1.  Науково-педагогічні працівники, докторанти, 

аспіранти, що публікують наукові, навчальні та методичні 
матеріали, несуть відповідальність за коректну роботу із 
джерелами інформації; за дотримання вимог наукової етики 
та поваги до інтелектуальних надбань; за порушення 
загальноприйнятих правил цитування відповідно до 
Положення. 



                                                                                                                    

 

7.2.  Студенти всіх курсів та форм навчання, аспіранти 
і докторанти, НПП несуть відповідальність за подання 
роботи для перевірки системою «Unplag», у порядку, 
визначеному даним Положенням. 

7.3. Науковий керівник несе відповідальність за 
перевірку роботи студента у встановлені строки, прийняття 
рішення щодо доопрацювання та повторну перевірку на 
плагіат, а також про допуск роботи до попереднього захисту. 

7.4.  Виявлення факту плагіату (компіляції) у роботах 
можливе на етапі їх розміщення у репозиторії університету. 

7.5.  У випадку виявлення низького відсотку нового 
матеріалу в дипломних роботах студента (на підставі 
довідки), науковий керівник попереджає про це автора 
(студента) та ініціює рішення про недопущення його роботи 
до захисту та її доопрацювання, а у випадку незгоди автора 
– інформує службовою запискою декана факультету 
(директора ННІ), на якому навчається студент. 

7.6.  Факт плагіату у роботах студентів, аспірантів і 
докторантів може бути констатований комісією, яка може 
бути створена розпорядженням декана факультету 
(директора ННІ), а в роботах науково-педагогічних 
працівників – комісією, яка може бути створена на підставі 
розпорядження першого проректора та проректора з 
навчальної і виховної роботи. 

7.7. У випадку виявлення низького відсотку нового 
матеріалу в монографіях, підручниках, посібниках та інших 
роботах НПП (на підставі довідки), відповідальний 
попереджає про це автора та ініціює рішення про 
відхилення рекомендацій до друку на Вченій раді 
Університету, а у випадку незгоди автора – інформує 
службовою запискою першого проректора та проректора з 
навчальної і виховної роботи. 

7.8. У випадку виявлення низького відсотку нового 
матеріалу в дисертаційних роботах (на підставі довідки), 
відповідальний попереджає про це здобувача та ініціює 
рішення про не допуск до захисту, а у випадку незгоди – 
інформує службовою запискою першого проректора. 



                                                                                                                    

 

7.9. У випадку виявлення низького відсотку нового 
матеріалу в статті автор зобов’язаний її доопрацювати, або 
вона відхиляється. 

 
8. Порядок подання апеляції та її розгляд 

 
8.1.  У випадку незгоди з висновком (довідкою) 

лабораторії цифрових освітніх послуг щодо виявлення 
факту плагіату (компіляцій) в монографіях, підручниках, 
посібниках та інших роботах НПП, автори мають право у 
триденний термін із моменту виявлення плагіату подати 
письмову апеляційну заяву на  м.’я першого проректора, 
проректора з навчальної і виховної роботи. 

8.2.  Для розгляду апеляційної заяви студента на 
факультеті (ННІ) створюється апеляційна комісія, 
персональний склад якої затверджується з НПП відповідних 
кафедр (загальний склад не більше 5 осіб) за 
розпорядженням декана факультету (директора ННІ). 

8.3.  Для розгляду апеляційної заяви НПП, докторанта, 
аспіранта створюється апеляційна комісія, персональний 
склад якої формується з деканів та викладачів відповідних 
кафедр (загальний склад не більше 5 осіб) за 
розпорядженням першого проректора або проректора з 
навчальної і виховної роботи. Секретарем комісії 
призначається співробітник лабораторії цифрових освітніх 
послуг. 

8.4. Голова апеляційної комісії проводить засідання у 
тижневий термін з моменту виходу розпорядження 
проректора з першого проректора, проректора з навчальної 
і виховної роботи про створення апеляційної комісії. Про 
дату та час проведення засідання заявник попереджається 
щонайменше за два дні. Якщо заявник не з’являється на 
засідання апеляційної комісії, питання розглядається за 
його відсутності. 

8.5.  У випадку необхідності отримання додаткової 
уточнюючої інформації засідання апеляційної комісії може 
проводитись у кілька етапів із розривом не більше трьох 
робочих днів. 



                                                                                                                    

 

8.6.  Сумніви, що виникають у членів апеляційної 
комісії, трактуються на користь особи, робота якої 
розглядається апеляційною комісією. 

8.7.  За результатами засідання апеляційна комісія 
формує висновки, які підписує голова апеляційної комісії, її 
члени та заявник, зазначаючи «З висновками апеляційної 
комісії погоджуюсь».  

8.8. Висновки апеляційної комісії щодо плагіату 
(компіляцій) у роботах студентів зберігаються на факультеті 
(ННІ), у роботах науково-педагогічних працівників, 
докторантів, аспірантів зберігаються у відповідних 
підрозділах (відділі науково-технічної інформації, 
навчально-методичному відділі, відділі наукової атестації). 

 
1. Вартість робіт та порядок розрахунків 

 
Порядок ціноутворення за надані послуги з перевірки 

письмових робіт на наявність плагіату фахівцями 
лабораторії цифрових освітніх послуг нормується окремим 
кошторисом, затвердженим планово-фінансовим відділом 
Університету. 

 
10. Прикінцеві положення 

 
Положення набуває чинності з моменту його 

затвердження на вченій раді чи ректораті Університету. 



                                                                                                                    

 

Додаток 1 

 
ІНСТРУКЦІЯ 

щодо порядку подання робіт для перевірки 
системою «Unplag» 

 
 
1. Здобувач вищої освіти (студент), аспірант, 

докторант, НПП у встановлений термін (за 10 днів до 
попереднього захисту, засідання вченої ради, 
спеціалізованої ради), надає  роботу в електронному 
вигляді (формат – *.pdf, *.docx, *.doc, *.txt) науковому 
керівнику або відповідальному з факультету (ННІ) або 
відповідальним від вищевказаних відділів за антиплагіат. 

2. Розміщення робіт здійснюється відповідальними 
на сайті https://ua.unplag.com/ у «Персональному акаунті» в 
розділі «Репозиторій – Бібліотека». 

3. Протягом 5 днів відбувається перевірка роботи 
системою «Unplag». Результати перевірки роботи студента 
(довідка) надсилаються на електронну пошту науковому 
керівнику або декану, робіт НПП, докторанта або аспіранта - 
на електронну пошту відповідальним від вищевказаних 
відділів. Роздрукована довідка є обов’язковим документом 
для проходження захисту, рекомендації до друку робіт тощо.  

Після отримання результатів перевірки роботи 
студента науковий керівник або декан (директор) приймає 
рішення про її допуск  до попереднього захисту або про її 
доопрацювання. Після отримання результатів перевірки 
робіт НПП, докторанта, аспіранта відповідальні від відділів 
рекомендують роботи до подальшого розгляду на 
координаційній, навчально-методичній, спеціалізованій 
радах. 

4. Допуск до перегляду результатів перевірки усіх 
робіт мають: ректор, перший проректор і проректор з 
навчальної та виховної роботи, декани  факультетів  
(директори ННІ). 

5. Технічна підтримка здійснюється співробітниками 
лабораторії цифрових освітніх послуг. 
 

https://ua.unplag.com/library/browser#root


                                                                                                                    

 

Додаток 2 

 
ЗАЯВА 

щодо самостійного виконання письмової роботи 
студентом  

 
Я, ПІБ, студент (форма навчання, факультет, курс, 

група) заявляю: моя письмова робота на тему (назва 
роботи), виконана самостійно і в ній не міститься елементів 
плагіату. Всі запозичення з друкованих та електронних 
джерел, а також із захищених раніше дипломних робіт, 
кандидатських і докторських дисертацій мають відповідні 
посилання. Я ознайомлений(а) з діючим Положенням, згідно 
з яким виявлення плагіату є підставою для відмови в 
допуску дипломної роботи до захисту та застосування 
дисциплінарних заходів. 

 
Дата        Підпис 

 



                                                                                                                    

 

Додаток 3 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

Навчально-науковий інститут  / Факультет: ___________ 
Кафедра: ______________________________________ 

 
ДОВІДКА 

про автоматизовану перевірку магістерської роботи на 
плагіат 

відповідно до Закону України про авторське право та 
суміжні права 

 
Магістр: _________________________________________ 
Тема магістерської роботи: _________________________ 
Керівник: ________________________________________ 
Дата захисту: _______________ 
Дата подання на перевірку: _______________ 

 
В результаті перевірки магістерської роботи виявлено 

співпадіння такої частки тексту з іншими дипломними 
роботами, які містяться у інституційному репозиторію 
Університету (наводяться 3 найбільші показники), 

 
Максимальний збіг з одним документом:_____.   
 
Висновок:  плагіат не виявлено / виявлено  
 
Відповідальна особа     ___________ 
Примітка: автоматизована перевірка не відповідає 

на запитання, чи є той чи інший фрагмент тексту 
запозиченим. Відповідь на запитання, чи є позичений 
текст саме плагіатом, а не законною цитатою, 
залишається на розсуд комісії. Система знаходить 
джерело запозичення у репозиторію, але не визначає чи є 
воно першоджерелом. Рекомендований гранично 
допустимий рівень максимального збігу з одним 
документом – не більше 30 %. 



                                                                                                                    

 

1.13. Про Ради роботодавців у НУБіП України 
(затверджено вченою радою Університету 

 22.04.2015 р. протокол  № 9) 
 

1. Загальні положення  
 

1.1. Положення про Ради роботодавців у 
Національному університеті біоресурсів і природо-
користування України (далі − Положення) розроблено 
відповідно до Конституції України, Закону України "Про 
вищу освіту"  (ст. 78. Громадський контроль у сфері вищої 
освіти), Статуту Національного університету біоресурсів і 
природокористування України (далі – Університет) та інших 
нормативно-правових актів. 

1.2. Положення врегульовує питання утворення та 
організації роботи рад роботодавців факультетів 
(навчально-наукових інститутів) та ради роботодавців 
Університету.  

1.3. Ради роботодавців є дорадчими органами 
факультетів (ННІ) та Університету. 

1.4. Метою формування Ради роботодавців є 
забезпечення високої якості професійної підготовки 
фахівців на основі комплексного співробітництва 
Університету із зацікавленими підприємствами і 
організаціями – провідними роботодавцями, шляхом 
об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, 
фінансових і корпоративних ресурсів партнерів. 

1.5. Основними завданнями Рад роботодавців є:  
– підвищення іміджу Університету на ринку освітніх 

послуг України; 
–  забезпечення фінансової стабільності Університету; 
– прогнозування потреб ринку праці у фахівцях 

відповідної спеціальності (спеціалізації);  
– надання пропозицій щодо удосконалення 

професійних вимог до фахівців спеціальності (спеціалізації); 
– оцінка якості навчальних планів і програм підготовки 

фахівців. Участь у розробці змісту, інформаційно-
методичного і матеріально-технічного забезпечення 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14


                                                                                                                    

 

вибіркової складової навчальних планів та програм 
підготовки фахівців; 

– спільна реалізація і ресурсна підтримка навчальних 
програм, виробничих і переддипломних практик студентів; 

– залучення студентів до реальної виробничої і 
дослідницької діяльності підприємств і організацій − 
партнерів Університету;  

– розвиток інфраструктури партнерства, створення 
спільних кафедр, філій кафедр, лабораторій тощо; 

– залучення працівників установ, підприємств і 
організацій  до навчального процесу (читання лекцій, 
проведення практичних занять, керівництво виробничими 
практиками, курсовим і дипломним проектуванням); 

– розробка і апробація ефективних механізмів 
взаємодії Університету з підприємствами-роботодавцями; 

– проведення спільних конференцій, шкіл-семінарів 
для студентів, аспірантів і молодих вчених тощо; 

– створення бази даних передових підприємств 
України, що можуть забезпечити на високому рівні 
практичну підготовку студентів;  

– участь в екзаменаційних комісіях з атестації 
здобувачів вищої освіти. Участь в оцінці якості (експертизі)  
підготовки випускників;  

– забезпечення працевлаштування випускників 
Університету (попереднього закріплення майбутніх 
випускників за першим робочим місцем); 

– постійний моніторинг якості підготовки фахівців серед 
випускників та провідних роботодавців;  

– організація на базі підприємств-роботодавців 
підвищення кваліфікації і стажувань науково-педагогічних 
працівників і співробітників Університету; 

– спільна підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації. 
 

2. Порядок формування складу Ради роботодавців 
 

2.1. Ради роботодавців формуються: 
– на факультетах (у навчально-наукових інститутах – 

далі ННІ) – із залученням провідних роботодавців галузі, що 
відповідає профілю підготовки фахівців; 



                                                                                                                    

 

– в Університеті – із залученням членів Рад 
роботодавців факультетів (ННІ). 

2.2. До складу Ради роботодавців входять: 
– факультету (ННІ) – представники обласних об’єднань 

організацій роботодавців, керівники (заступники керівників) 
ринко утворюючих підприємств галузі, інші представники 
установ, організацій, підприємств, зацікавлених у послугах 
фахівців, що готує Університет, заступники деканів 
факультетів (директорів ННІ) (10-15 осіб); 

– Університету – представники Рад роботодавців 
факультетів (ННІ) – по 1-2 від кожної Ради, директор 
(директори) обласного (районного – Голосіївського р-ну) 
центру (центрів) зайнятості. 

2.3. Участь представників роботодавців у роботі Ради 
роботодавців є добровільною та здійснюється на 
громадських засадах. 

2.4. Склад Ради роботодавців затверджується її 
рішенням на засіданні Ради. 

2.5. Рада роботодавців за потреби формує секції за 
напрямами діяльності (наприклад, тваринництва, рибництва 
та інші). Кожна секція обирає голову, який організовує та 
планує роботу секції. 

 
3. Керівництво Радами роботодавців 

 
3.1. Голова Ради роботодавців обирається відкритим 

голосуванням на засіданні Ради. 
3.2. Голова Ради виконує такі функції: 
– організовує діяльність Ради згідно з планом, який 

затверджується на засіданні Ради на поточний рік; 
– скликає засідання Ради, організовує їх підготовку; 
– головує на засіданнях Ради, стежить за дотриманням 

регламенту; 
– підписує документи Ради; 
– представляє Раду на представницьких зібраннях в 

державних органах та громадських організаціях, інформує 
громадськість про діяльність Ради. 

3.3. На першому засіданні Рада роботодавців обирає 
заступника голови Ради та секретаря зі свого складу. 



                                                                                                                    

 

3.4. Заступник Голови Ради роботодавців виконує 
функції Голови за його відсутності чи неможливості 
виконання Головою Ради своїх обов’язків. 

3.5. Секретар Ради роботодавців виконує такі функції: 
– інформує членів Ради роботодавців про місце і час 

засідань; 
– оформлює протоколи засідань Ради роботодавців; 
– готує необхідні матеріали до засідань, проекти 

рішень Ради роботодавців; 
– забезпечує інформаційну діяльність Ради 

роботодавців, ознайомлює членів Ради з відповідними 
матеріалами, документами тощо; 

– відповідає за ведення та збереження документації 
Ради роботодавців; 

– виконує інші обов'язки та повноваження, делеговані 
Головою Ради роботодавців. 

3.6. Засідання Ради роботодавців Університету та 
факультетів (ННІ) проводяться не рідше одного разу на 
семестр.  

3.7. Діяльність Ради роботодавців регулюється 
положенням, що затверджується її рішенням. 

3.8. Засідання Ради роботодавців вважається 
правомірним, якщо на ньому присутні не менш, як половина 
членів Ради роботодавців. 

3.9. Рада роботодавців може запрошувати на своє 
засідання осіб, які не є членами Ради роботодавців, та 
надавати їм слово для виступу чи повідомлення. 

3.10. Рішення Ради роботодавців оформлюється 
протоколом, що підписується головуючим та секретарем. 

3.11. Щорічно Рада роботодавців готує звіт про свою 
діяльність протягом року та планує її на наступний рік. 

 
4. Взаємодія Ради роботодавців з факультетами (ННІ) 

 
4.1. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради 

роботодавців здійснює факультет (ННІ). 
4.2. Рада роботодавців та адміністрація факультету 

(ННІ) взаємодіють у питаннях підвищення іміджу 
Університету, забезпечення його фінансової стабільності, 



                                                                                                                    

 

підвищення якості навчальних планів, їх інформаційно-
методичного і матеріально-технічного їх забезпечення, 
реалізації і ресурсної підтримки виробничих і 
переддипломних практик студентів, проведення спільних 
конференцій, шкіл-семінарів для студентів, аспірантів і 
молодих вчених, участі в експертизі підготовки випускників, 
забезпеченні їх працевлаштування випускників, проведенні 
постійного моніторингу якості їх підготовки, організації 
підвищення кваліфікації й стажувань науково-педагогічних 
працівників, співробітників Університету та роботодавців 
тощо. 

4.3. Рада роботодавців має право звертатись з 
поданнями, пропозиціями та рекомендаціями  до 
адміністрації факультету (ННІ). 

4.4. Адміністрація факультету (ННІ) має право 
звертатись з запитами, поданнями, пропозиціями до Ради 
роботодавців.   

4.5. Адміністрація факультету (ННІ) враховує в своїй 
подальшій роботі рекомендації, надані Радою роботодавців. 
У разі неможливості виконання наданих рекомендацій 
адміністрація факультету (ННІ) надає Раді роботодавців у 
письмовій формі аргументовану відповідь. 

4.6. Діяльність Ради роботодавців висвітлюється на 
сайтах факультету (ННІ) та Університету. 

 



                                                                                                                    

 

Додаток  

ДОГОВІР  ПРО СПІВПРАЦЮ  
 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України в особі декана факультету 
(директора навчально-наукового інституту), що діє на 
підставі Статуту з однієї сторони, та підприємство (установа, 
організація)_________________________________________ 

                                             (повна назва підприємства) 
_________________________, (далі − Підприємство) в особі 
керівника_________________________________________,  

                                                      (посада, прізвище, ім’я по батькові)  

що діє на підставі _____________________  з іншої сторони, 
визнаючи один одного стратегічними партнерами і 
направляючи свої зусилля на розвиток співпраці у 
навчальній, науковій, виробничій та інноваційній сферах, 
домовилися про таке.  
 

1. Мета та напрями співпраці 
Метою співпраці є забезпечення високої якості 

професійної підготовки фахівців на основі об’єднання 
інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і 
корпоративних ресурсів партнерів. 

Договір направлений на забезпечення таких напрямів 
співпраці: 

1.1.  Розвиток інфраструктури науково-освітньої 
діяльності: 

 організація  спільної навчально-наукової лабораторії 
для цілеспрямованої підготовки студентів за напрямами 
підготовки (спеціальностями) 
__________________________________________________         
шифр напряму підготовки (спеціальності)             назва спеціальності 

__________________________________________________          
шифр напряму підготовки (спеціальності)          назва спеціальності 

 оснащення навчально-наукових  (проблемних) 
лабораторій і центрів з відповідного напряму підготовки 
фахівців для забезпечення навчального процесу, виконання 
науково-дослідницьких робіт. 
 
 



                                                                                                                    

 

 
1.2. Освітня діяльність: 

 цілеспрямована професійна підготовка студентів за 
замовленням Підприємства за узгодженими  вибірковими 
складовими  освітніх програмам;  

 перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців 
Підприємства і науково-педагогічних працівників факультету 
(навчально-наукового інституту − далі ННІ) з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у 
галузі сучасних і перспективних технологій; 

 залучення фахівців Підприємства до викладацької 
діяльності для розробки і читання нових курсів лекцій; 

 організація і проведення різних видів практик і 
підготовки випускних робіт студентів на Підприємстві з 
використанням високотехнологічного обладнання; 

 експертна оцінка якості освітніх програм  підготовки 
фахівців за профілем Підприємства. 

1.3. Науково-дослідницька діяльність: 

 проведення науково-дослідницьких робіт за 
замовленням Підприємства; 

 створення творчих колективів для реалізації спільних 
науково-технічних інноваційних проектів; 

 залучення студентів до наукової діяльності за планами 
Підприємства; 

 проведення спільних науково-технічних заходів 
(семінарів, конференцій) з пріоритетних науково-технічних 
напрямів. 

 Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є 
вичерпним і може доповнюватися за згодою сторін. 

 
2. Механізми співпраці 

 
2.1. Сторони щорічно розроблюють і затверджують план 

спільної діяльності згідно перерахованих вище напрямів 
співробітництва. 

2.2. Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації 
взаємодії за вказаними вище напрямами і доводить їх до 
відома другої сторони. 



                                                                                                                    

 

2.3. Після спільного розгляду пропозицій з кожного із 
зазначених вище напрямів сторони укладають відповідний 
договір. 

2.4. Супровід договору і супутніх договорів у рамках 
взаємодії сторін покладається на центр магістерських 
програм. 

 
3. Ефективність співпраці 

 
3.1. Головними критеріями оцінки ефективності спільної 

діяльності є: 

 наявність оцінки якості навчальних планів і програм 
підготовки фахівців; 

 залучення до викладацької діяльності співробітників 
Підприємства; 

 кількість молодих фахівців – випускників університету, 
влаштованих на роботу на Підприємство; 

 кількість студентів університету, які пройшли 
виробничу та переддипломну практики на Підприємстві; 

 кількість студентів університету, які проходять 
навчання за навчальними програмами з узгодженою 
Сторонами  вибірковою складовою; 

 кількість науково-технічних заходів, проведених 
факультетом (ННІ) спільно з Підприємством; 

 об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів 
робіт, що проводить університет за замовленням 
Підприємства; 

 наявність спільних навчально-наукових структур 
(лабораторій тощо) і об’єм залучених ресурсів. 

3.2. Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного 
партнерства здійснюється на основі окремих договорів та 
інших установлених діючих документів. 
 

4. Строк дії Договору 
 

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності 
з моменту його підписання Сторонами та його скріплення 
печатками, а закінчується  „___”_______20__ р. 
 



                                                                                                                    

 

5. Внесення змін до Договору 
 

Даний Договір може бути переглянутий у будь-який час 
за взаємної згоди сторін. 
 
 

Декан факультету (директор ННІ) 
    
_________________________________ 
            (назва університету)   
    
_________________________________ 
    
_____________(___________________) 
            (підпис)                         (ПІБ)                                                             
„______”_____________ 20____ р.    
                                                                                                                             

Директор 
_______________________________ 
                          (назва підприємства) 

_______________________________ 
______________(________________) 
         (підпис)                  ( ПІБ)   
 „______”__________________  
 
 
20____ р.                                                                                                                      

 



                                                                                                                    

 

1.14. Про процедуру й підстави для видачі випускникам 
документа про вищу освіту та порядок виготовлення 
власного документа про вищу освіту в НУБіП України 

(затверджено проректором з навчальної 
 і виховної роботи 23.05.2016 р. ) 

 
1. Процедуру й підставу для видачі випускникам 

документів про вищу освіту регламентує «Положення про 
екзаменаційні комісії у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України», розроблене 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 № 1556-VII (Стаття 6. Атестація здобувачів 
вищої освіти) й затверджене вченою радою НУБіП України 
20.02.2015 (протокол № 6). 

1.1. Екзаменаційні комісії (ЕК): 
– проводять атестацію студентів Університету − 

встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 
освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 
вимогам стандартів вищої освіти; 

– приймають рішення про присудження особі, яка 
успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої 
освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоєння 
відповідної кваліфікації. 

1.2. Рішення ЕК про оцінку результатів складання 
державних екзаменів або (та) захисту дипломних чи 
магістерських робіт, а також про видачу випускникам 
дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення 
Університету, присудження відповідного ступеня вищої 
освіти та присвоєння відповідної кваліфікації приймається 
на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням 
звичайною більшістю голосів членів ЕК, які брали участь в її 
засіданні. При однаковій кількості голосів голова ЕК має 
вирішальний голос. 

1.3. Студентам, які успішно склали державні екзамени, 
а також захистили дипломну чи магістерську роботу 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки, 
рішенням ЕК присуджується відповідний ступінь вищої 
освіти та присвоюється відповідна кваліфікація. 



                                                                                                                    

 

1.4. Студенти, які мають не менше 75 відсотків 
відмінних оцінок з усіх  навчальних  дисциплін  та  
практичної підготовки,  за умови  оцінок  "добре"  з інших 
навчальних дисциплін  та  відмінних оцінок за результатами 
державної атестації (складання державного екзамену або 
захисту дипломної чи магістерської роботи) отримують 
відповідні документи про  освіту державного зразка з 
відзнакою. 

1.5. На підставі рішень ЕК в Університеті видається 
наказ про випуск, у якому зазначаються протоколи ЕК, 
напрям підготовки (спеціальність), рівень вищої освіти 
(перший (бакалаврський), другий (магістерський), для 
вступників попередніх років – ОКР), ступінь вищої освіти 
(бакалавр, магістр), кваліфікація, тип диплома (звичайного 
зразка чи з відзнакою).  

2. На виконання наказів Міністерства освіти і науки 
України від 06.03.2015 р. № 249, від 12.05.2015 р. № 525 та 
від 04.06.2015 р. № 592 у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України запроваджено 
такий порядок виготовлення власного документа про вищу 
освіту. 

2.1. Проректор з навчальної і виховної роботи: 
– координує роботу з виготовлення документа про вищу 

освіту; 
– спільно з планово-фінансовим відділом готує наказ 

«Про вартість виготовлення документів про освіту» (для 
студентів усіх форм навчання). 

2.2. Редакційно-видавничий відділ НУБіП України 
забезпечує друк дипломів та додатків до дипломів. 

2.3. Декани факультетів та директори навчально-
наукових інститутів: 

– забезпечують своєчасне внесення необхідної 
інформації до ЄДЕБО та організовують своєчасну передачу 
інформації для друку дипломів та додатків європейського 
зразка; 

– організовують виконання наказу «Про вартість 
виготовлення документів про освіту» (для студентів усіх 
форм навчання); 



                                                                                                                    

 

– забезпечують вручення дипломів та додатків до 
дипломів випускникам. 

 



                                                                                                                    

 

1.15. Порядок зберігання та списання документації на 
кафедрах НУБіП України 

(наказ на уведення в дію від 06.01.2016 р. № 5) 
 
 

Порядок зберігання та списання документації на 
кафедрах НУБіП України розроблено на основі наказу 
Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5 
«Перелік типових документів, що створюються під час 
діяльності державних органів та органів місцевого 
самоврядування, інших установ, підприємств і організацій 
із зазначенням строків зберігання документів» розділ 6, 
п. п.  566, 569. 

 
1. Терміни зберігання 

 
1.1. На кафедрах НУБіП України зберігаються: 

 курсові роботи (проекти) − 3 роки після захисту; 
 випускні роботи (проекти) − 5 років після захисту 

               (далі − документація). 
1.2. Упродовж терміну зберігання документація може 

видаватися за потребою студентам, за умови її обов’язкової 
реєстрації у кафедральному журналі видачі й повернення 
курсових і випускних робіт (проектів). 

1.3. Після завершення терміну зберігання курсові та 
випускні роботи (проекти) повинні бути списані. 

 
2. Порядок списання та передачі 

 списаної документації в архів 
 

2.1. Для списання документації розпорядженням декана 
факультету (директора ННІ) формується комісія зі списання 
документації для кожної кафедри факультету (ННІ) в складі 
не менше 3 осіб з представників: 

-   деканату факультету (дирекції ННІ); 
-   кафедри, де зберігається документація; 
-   іншої кафедри факультету (ННІ). 

 



                                                                                                                    

 

 
2.2. Комісія зі списання документації: 

- оформлює та підписує акт на списання документації 
в 2 примірниках (додаток);  

- передає один примірник акта на списання 
документації та всі примірники документації, зазначеної в 
ньому, в архів НУБіП України; 

- передає один примірник акта на списання 
документації на кафедру. 

 
 

 

Додаток 

Акт 
на списання курсових та випускних робіт (проектів) 

кафедри ______________________________________________________ 
факультету (ННІ) ______________________________________________ 

                                                                                                                                         

                                                                                                                               « ___ » 
______________ 20 __ р. 

 

№ 
п/п 

Назва 
документу 

Тема 
курсової, випускної роботи (проекту) 

Прізвище та 
ініціали  

студента 

Рік  
захисту 

     

     

 

         Члени комісії зі списання ________________ ( _______________ ) 
                                                         ________________ ( _______________ ) 
                                                         ________________ ( _______________ ) 

 



                                                                                                                    

 

1.16. Про випускну бакалаврську роботу 
в НУБіП України 

(наказ на уведення в дію від 28.10.2016 р. № 1042) 
 

1. Загальні положення  
 
Випускна бакалаврська робота, дипломний проект 

бакалавра ‡  (далі − випускна робота) − самостійна 
індивідуальна кваліфікаційна робота аналітичного, 
технологічного, конструкторського, експериментального, 
розрахункового, бізнесового або організаційно-економічного 
характеру, що містить рішення завдань узагальненого 
характеру.  

Випускна робота відображає рівень теоретичних знань 
і практичних навичок випускника в рамках обов’язкової та 
вибіркової складових освітньо-професійної програми 
підготовки бакалаврів, його здатність до самостійної 
професійної діяльності як фахівця освітнього ступеню 
«Бакалавр». 

Підготовка і захист випускної роботи є завершальним 
етапом навчання студентів за освітньо-професійною 
програмою підготовки бакалаврів та формою атестації 
здобувачів вищої освіти. 

Метою виконання випускної роботи є систематизація 
знань та розширення навичок щодо вирішення завдань 
відповідно до професійного спрямування.  

Основними завданнями виконання випускної роботи є: 
- розвиток навичок самостійної роботи, закріплення та 

поглиблення теоретичних і практичних знань; 
- набуття вмінь систематизувати та аналізувати 

літературу з питань, що вивчаються; 
- засвоєння методів формування завдань та вибору 

підходів щодо їх вирішення і шляхів реалізації в конкретних 
виробничих умовах; 

                                                 
‡ ‡  Дипломний проект бакалавра із графічними документами  виконують 

студенти, які навчаються за спеціальностями, віднесеними до галузей знань: 13 
«Механічна інженерія»,  14  «Електрична інженерія»,  15 «Автоматизація та 
приладобудування» та за спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузі знань  1001 
«Техніка та енергетика аграрного виробництва». 



                                                                                                                    

 

- оволодіння сучасними методиками розрахунку і 
аналізування отриманих результатів з використанням 
комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. 

У випускній роботі студент має показати: 
- її відповідність реальним умовам виробництва (стану 

суспільних відносин – для робіт суспільно-гуманітарних 
спеціальностей); 

- логічність побудови та викладення матеріалу; 
- лаконічність формулювань та їх зрозумілість для 

сприйняття; 
- переконливість аргументації та доказовість висновків; 
- обґрунтованість прийнятих рекомендацій виробництву 

(суспільним відносинам – для робіт суспільно-гуманітарних 
спеціальностей). 

За прийняті у випускній роботі рішення і за 
достовірність усіх даних відповідають її автор та керівник.  

Випускна робота виконується в умовах освітнього 
процесу під організаційно-методичним керівництвом 
науково-педагогічного працівника випускової кафедри 
університету.  

Основними етапами підготовки та виконання випускної 
роботи є: 

– вибір теми і об’єкта дослідження, затвердження теми 
наказом ректора університету; 

– розробка завдання на випускну роботу та складання 
календарного  плану її виконання; 

– опрацювання літературних джерел за темою 
випускної роботи; 

– проведення наукових досліджень та експериментів, 
пов’язаних з темою випускної роботи; 

– детальне вивчення об’єкту дослідження, збирання 
фактичного матеріалу під час проходження виробничої 
практики;  

– обробка результатів досліджень та фактичного 
матеріалу із застосуванням сучасних методів аналізу; 

– написання першого варіанту тексту, подання його на 
ознайомлення керівникові; 
 
 



                                                                                                                    

 

– усунення недоліків, визначених керівником, 
написання остаточного варіанту тексту, оформлення 
випускної роботи; 

– отримання відгуку керівника; 
– подання зброшурованої у твердій палітурці 

завершеної випускної роботи на кафедру; 
– внутрішнє рецензування випускної роботи;  
– попередній захист випускної роботи на засіданні 

кафедри; 
– подання електронної версії випускної роботи для 

перевірки на наявність плагіату;   
– захист випускної роботи на засіданні екзаменаційної 

комісії (далі – ЕК). 
Етапи підготовки випускної роботи фіксуються у плані її 

виконання.  
До захисту випускної роботи на засідання ЕК 

допускаються студенти, які виконали всі вимоги 
навчального плану − успішно склали заліки та екзамени, 
захистили курсові роботи (проекти), пройшли практики та 
захистили звіти про них, склали державний екзамен (якщо 
це передбачено навчальним планом), успішно пройшли 
попередній захист випускної роботи на кафедрі та її 
перевірку на наявність плагіату. 

Студентам, які успішно склали державні екзамени чи 
захистили випускну роботу згідно з освітньо-професійною 
програмою підготовки, рішенням ЕК присуджується ступінь 
вищої освіти «Бакалавр» та присвоюється відповідна 
кваліфікація. 
 
 

2. Вибір та затвердження теми випускної роботи  
 

Підготовка випускної роботи передбачає: 
–  систематизацію, закріплення, розширення 

теоретичних і практичних знань зі спеціальності (напряму 
підготовки) та застосування їх при вирішенні конкретних 
наукових, технічних, економічних, виробничих та інших 
завдань; 

 
 



                                                                                                                    

 

–  розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння 
методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з 
темою випускної роботи.  

Вибір проблеми досліджень для виконання випускної 
роботи не обмежується окремими галузями економіки, 
видами діяльності, організаційно-правовими формами та 
формами власності підприємств, установ та організацій, на 
матеріалах яких буде ґрунтуватися випускна робота. Як 
правило, вибір студентом теми випускної роботи 
зумовлений виконанням окремих індивідуальних робіт з 
елементами попередніх наукових досліджень. Такий підхід 
до організації процесу підготовки випускної роботи є 
ефективним, адже у процесі поточного навчання студенти 
вже набули певних знань з обраної проблеми досліджень, 
тому здатні більш професійно вирішувати питання 
удосконалення практичної діяльності. 

Студенту надається право самостійного вибору теми 
випускної роботи в межах орієнтовної тематики, яка 
розробляється випусковою кафедрою, що забезпечує 
реалізацію вибіркової складової освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів з урахуванням пропозицій і 
потреб установ, підприємств та організацій. 

При виборі теми випускної роботи слід керуватися 
власними навчальними та науково-дослідними інтересами, 
наявністю теоретичної бази та власних розробок, 
можливістю отримання необхідних матеріалів під час 
проходження виробничої практики, орієнтацією на характер 
майбутньої професійної діяльності. 

Тематика бакалаврських робіт на випусковій кафедрі 
оновлюється щороку. Оновлюючи її, випусковим кафедрам 
необхідно дотримуватись такої структури тем: 

 75% – теми узагальненого характеру (базові теми, 
що відповідають проблемам практики); 

 25% – теми інноваційного характеру.  
Виконання випускної роботи базується на матеріалах 

обраного об’єкту.  
Не дозволяється виконувати випускну роботу кільком 

студентам однієї академічної групи з однієї й тієї ж теми.  
 



                                                                                                                    

 

Якщо подібну тему випускної роботи виявило бажання 
готувати кілька студентів, остаточне рішення приймає 
завідувач кафедри, виходячи з термінів подання заяв 
студентами на кафедру.  

Обрана студентом тема закріплюється за ним на 
підставі його письмової заяви на ім'я декана факультету чи 
директора ННІ (додаток А). Заява погоджується з 
керівником та завідувачем кафедри, на якій вона 
виконуватиметься. 

Студентам заочної форми навчання пропонується 
обирати тему випускної роботи з урахуванням потреб 
виробництва, зокрема підприємств, установ, організацій де 
вони працюють. 

Закріплення за студентами тем випускних робіт і 
керівників оформлюється наказом ректора університету за 
поданням деканату відповідного факультету або дирекції 
ННІ упродовж перших двох місяців від початку останнього 
року навчання на бакалавраті. 

Тема випускної роботи може бути уточнена за заявою 
студента на засіданні відповідної кафедри, але не пізніше, 
ніж за два місяці до визначеного терміну подання 
завершеної випускної роботи до захисту. Зміна теми 
випускної роботи оформлюється наказом ректора 
університету за поданням деканату відповідного факультету 
чи дирекції ННІ після узгодження з навчальним відділом 
університету.  

Для керівництва студентами, які готують випускні 
роботи, за поданням кафедр наказом ректора університету 
призначаються керівники − професори і доценти (старші 
викладачі), коло наукових і фахових інтересів яких 
відповідає тематиці випускної роботи. 

За одним керівником закріплюється не більше восьми 
студентів бакалаврату на навчальний рік згідно з наказом 
Міністерства науки і освіти України від 07.08.2002 р. № 450 
“Про затвердження норм часу для планування і обліку 
навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 
наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів”. 
 



                                                                                                                    

 

3. Функції керівника і студента  
 

Науково-педагогічний працівник кафедри − керівник 
студента, який готує випускну роботу − виконує такі функції: 

– пропонує студентам теми випускних робіт відповідно 
до напряму своєї наукової діяльності, напряму підготовки 
(спеціальності) освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів і потреб установ, підприємств, організацій; 

– формує разом зі студентом завдання на виконання 
випускної роботи; 

– надає допомогу студенту у складанні плану 
підготовки випускної роботи та контролює його виконання; 

– рекомендує студенту необхідну нормативну, 
навчальну, довідкову літературу та інші джерела для 
самостійного опрацювання; 

– надає консультативну допомогу студенту під час 
виконання ним випускної роботи відповідно до нормативів 
наказу Міністерства науки і освіти України від 07.08.2002 р. 
№ 450 “Про затвердження норм часу для планування і 
обліку навчальної роботи та переліків основних видів 
методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і 
науково-педагогічних працівників вищих навчальних 
закладів”;  

– залучає студентів до наукової роботи; 
– допомагає студенту підготувати наукові публікації за 

результатами досліджень і сприяє їх опублікуванню у 
фахових та інших виданнях, матеріалах наукових 
конференцій, симпозіумів, круглих столів та ін.; 

– рекомендує студенту бази проходження виробничої 
практики; 

– несе відповідальність за випадки виявлення 
академічного плагіату у випускній роботі студента, у разі 
підписання ним випускної роботи без наявності у студента 
довідки про перевірку її на плагіат; 

– готує об'єктивний відгук на випускну роботу перед її 
попереднім захистом на кафедрі; 

– бере участь у засіданні кафедри під час 
попереднього захисту випускної роботи та у засіданні 
екзаменаційної комісії під час захисту випускної роботи. 



                                                                                                                    

 

Керівник несе особисту відповідальність за повноту і 
якість виконання вищезазначених функцій. 

Студент − автор випускної роботи − виконує такі 
функції: 

– визначається з темою випускної роботи відповідно 
до спеціальності (напряму підготовки), за якою він 
навчається, та освітньо-професійної програми;  

– разом з керівником формує завдання випускної 
роботи; 

– складає план підготовки випускної роботи і відповідає 
за його вчасне виконання; 

– добирає і опрацьовує законодавчі і нормативні 
документи, навчальну, наукову й довідкову літературу та 
інші джерела, зокрема ресурси мережі Інтернет; 

– аналізує позиції різних авторів щодо проблем, які 
мають безпосереднє відношення до теми його випускної 
роботи;  

– використовує набуті в процесі навчання теоретичні 
знання і практичні навички; 

– самостійно приймає обґрунтовані рішення; 
– під час проходження виробничої практики на основі 

теоретичних положень та методики досліджень ґрунтовно і 
всебічно вивчає стан справ у реальних умовах об’єкта 
досліджень та добирає фактичний матеріал;  
         − на основі теоретичних положень та зібраного 
фактичного матеріалу готує розділ, що містить детальну 
розробку однієї із задач, вирішуваних у випускній роботі, з 
використанням результатів опублікованих чи власних 
досліджень;  

– готує висновки і подає випускну роботу керівнику на 
перевірку; 

– усуває недоліки, які виявлені у процесі попереднього 
захисту випускної роботи на кафедрі; 

– отримує відгук керівника; 
– використовуючи сучасні інформаційні технології, 

готує презентацію випускної роботи (для інженерних 
спеціальностей − графічні креслення), яку демонструє під 
час попереднього захисту на кафедрі, а в подальшому на 
засіданні ЕК;  



                                                                                                                    

 

– переплітає роботу і подає з відгуком керівника 
завідувачу кафедри, який засвідчує своїм підписом її допуск 
до розгляду на засіданні ЕК; 

− отримує рецензію на роботу від науково-
педагогічного працівника іншої кафедри факультету (ННІ) та 
готує відповідь на зауваження; 

– подає електронний варіант завершеної випускної 
роботи керівнику чи відповідальному від факультету (ННІ) 
за перевірку робіт на плагіат не пізніше ніж за 10 днів до 
захисту на засіданні ЕК;  

– несе персональну відповідальність за наявність 
плагіату у випускній роботі;  

– доповідає зміст випускної роботи на засіданні ЕК 
відповідно до графіку, встановленого деканатом факультету 
(дирекцією ННІ). 

Студент несе особисту відповідальність за якість 
випускної роботи та своєчасність її виконання.  
 
 

4. Підготовка випускної роботи та її структура  
  

Зміст випускної роботи має свідчити про рівень 
фахової підготовленості студента до професійної діяльності, 
а саме, здатність: 

– використовувати набуті в процесі навчання 
теоретичні знання і практичні навички; 

– аналізувати джерела інформації, зокрема наукові; 
– узагальнювати зібрані матеріали та застосовувати 

сучасні методики їх обробки;  
– використовувати сучасні інформаційні технології; 
– обґрунтовано використовувати вітчизняний та 

міжнародний досвід при висвітленні досліджуваних питань; 
– знаходити аналоги розв’язання проблеми у 

вітчизняній та зарубіжній практиці, адаптувати їх до 
конкретного предмета (об’єкта) дослідження; 

– за результатами аналізу самостійно приймати 
оптимальні рішення. 

Після вибору та затвердження теми студент повинен 
чітко визначити мету роботи, послідовність написання; 
підібрати відповідну навчальну, методичну та наукову 



                                                                                                                    

 

літературу, нормативно-інструктивні матеріали. Допомогу у 
вирішенні цих питань можуть надавати керівник, завідувач 
кафедри, працівники наукової бібліотеки університету та 
інші уповноважені особи. 

Випускна робота повинна: 
– відображати сучасний стан та тенденції 

економічного розвитку України, враховувати досвід світової 
економіки; 

– показати рівень спеціальної підготовки студента, 
який відповідає кваліфікаційним вимогам вибраної 
спеціальності (напряму підготовки) та здібності і вміння 
студентом застосовувати отримані знання з фахових 
дисциплін для вирішення практичних задач; 

– відображати самостійність і системність підходу 
студента у вирішенні поставлених завдань; 

– свідчити про знання студента літератури з обраної 
теми, законодавчих актів України, урядових рішень тощо;  

– повністю розкривати тему випускної роботи, мати 
аргументоване обґрунтування висновків і пропозицій, що 
представляють практичний інтерес. 

Складання плану випускної роботи є важливим етапом 
підготовчої роботи. Перш ніж його складати, слід 
ознайомитися з літературними джерелами, які висвітлюють 
відповідні теоретичні та методичні проблеми. Це дасть 
студентові змогу детальніше уявити структуру роботи, 
послідовно викласти її зміст, точніше розкрити коло питань, 
які мають бути вирішені. План повинен концентровано 
відображати зміст вибраної теми, напрям її дослідження, 
постановку окремих питань, послідовне, логічне, 
взаємопов'язане викладання результатів. У процесі 
написання роботи план може вдосконалюватися.  

Структура й зміст випускної роботи, співвідношення 
розділів визначаються її темою і містять: 

1. Картку випускної роботи. 
2. Титульний аркуш. 
3. Завдання до виконання випускної роботи. 
4. Зміст. 
5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, 

скорочень і термінів (за необхідності). 



                                                                                                                    

 

6. Вступ. 
7. Основна частина. 
8. Охорона праці (за необхідності) 
9. Висновки. 
10. Список використаних джерел.  
11. Додатки. 
У картці випускної роботи (додаток Б) розміщується 

така інформація: код кафедри (наприклад, 05.01); літери ВР 
– випускна робота (або ДП – дипломний проект); номер та 
дата підписаного ректором університету наказу про 
затвердження тем випускних робіт; порядковий номер 
студента в наказі про затвердження тем випускних робіт; 
літери ПЗ – пояснювальна записка. 

Титульний аркуш (додаток В) містить повну назву 
університету, факультету (ННІ), кафедри,  тему випускної 
роботи, код і назву спеціальності (напряму підготовки) 
прізвище та ініціали автора, прізвище, ініціали керівника та 
його науковий ступінь і вчене звання, прізвище й ініціали 
консультанта з охорони праці (за необхідності), відомості 
щодо допуску завідувачем випускової кафедри роботи до 
захисту, календарний рік захисту. 

Завдання до виконання випускної роботи видається в 
місячний термін з дня реєстрації наказу про затвердження 
тем. Зразок завдання наведено у додатку Д. 

Зміст подається на початку випускної роботи і містить 
найменування та номери перших сторінок усіх розділів, 
підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема 
вступу, розділів, висновків, списку використаних джерел, 
додатків. 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, 
скорочень і термінів подають у випускній роботі окремим 
списком перед вступом, якщо вжито специфічну 
термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, 
позначення тощо. 

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за 
абеткою наводять скорочення, справа – їх детальне 
розшифрування. 

 



                                                                                                                    

 

Якщо у випускній роботі вжиті спеціальні терміни, 
скорочення, символи, позначення тощо повторюються 
менше трьох разів, перелік не складають, а їх 
розшифрування наводять у тексті при першому згадуванні(у 
зносках до тексту). 

 
 
Приклад оформлення умовних позначень: 

 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
ПДВ – податок на додану вартість; 
МШП – малоцінні швидкозношувані предмети; 
ДФС – державна фіскальна служба. 
 
У вступі до випускної роботи: 

 обґрунтовуються актуальність обраної теми, мета та 
зміст поставлених завдань;  

 визначається об’єкт досліджень для вирішення 
завдань узагальненого характеру; 

 зазначається метод чи методи досліджень;  

 за наявності зазначається участь студента у 
науковій роботі (конкурси наукових робіт), участь у наукових 
конференціях, науковому гуртку та виконанні науково-
дослідних тем випускаючою кафедрою; 

 окреслюються положення, винесені на захист. 
Для обґрунтування актуальності обраної теми 

необхідно сформулювати мету дослідження та виділити ті 
завдання, що потрібно вирішити для досягнення 
поставленої мети.  

Завдання, що будуть вирішуватися відповідно до 
визначеної мети, зазначаються у формі перерахунку 
(вивчити…, описати…, встановити…, виявити… тощо).  

Об’єктом для вирішення завдань узагальненого 
характеру може бути сорти рослин, породи тварин, 
підприємство чи група підприємств, певна галузь 
виробництва тощо. 



                                                                                                                    

 

Методи дослідження як інструмент одержання 
фактичного матеріалу – обов’язкові елементи вступу до 
випускної роботи. 

Практична значущість випускної роботи свідчить, що 
знання та розробки, отримані студентом в ході її виконання, 
можуть бути використані на конкретному підприємстві. 

На завершення вступу доцільно подати структуру 
роботи, тобто навести перелік її структурних елементів і 
обґрунтувати послідовність їх розміщення, зазначити, 
скільки сторінок займає основний текст випускної роботи, 
додатки, зазначити кількість таблиць, рисунків, 
використаних літературних джерел.  

Вступ до випускної роботи пишеться в останню чергу, 
після того як підготовлено весь текст пояснювальної 
записки. 

Основна частина випускної роботи складається з 
розділів, які, в свою чергу, можуть поділятися на підрозділи, 
пункти, підпункти. Кожен розділ слід починати з нової 
сторінки. 

У розділах основної частини наводять: 

 огляд літератури; 

 методи вирішення поставлених завдань 

 теоретичні обґрунтування (положення); 

 результати експериментальних досліджень; 

 аналіз і узагальнення одержаних результатів, їх 
екологічне чи економічне обґрунтування. 

У першому розділі розкриваються основні теоретичні 
положення, проблеми, що існують стосовно питань, які 
досліджуються, огляд літератури. Загальний обсяг огляду 
літератури не повинен перевищувати 20 відсотків обсягу 
основної частини випускної роботи.  

У другому розділі обґрунтовується вибір напряму 
досліджень, наводяться методи вирішення задач, 
розробляється загальна методика проведення дослідження. 

У наступних розділах наводяться результати 
досліджень із зазначенням нового, що вносить автор у 
розробку проблеми. Оцінюється повнота вирішення 
поставлених задач, достовірність отриманих результатів 
(характеристик, параметрів), порівняння їх з аналогічними 



                                                                                                                    

 

результатами вітчизняних і зарубіжних авторів. Обробка 
отриманої інформації виконується з використанням 
прикладного програмного забезпечення (Excel, статистичні 
пакети тощо). 

У кожній роботі має бути розділ, що містить детальну 
розробку однієї із задач, вирішуваних у випускній роботі, з 
використанням результатів опублікованих чи власних 
досліджень. 

За результатами дослідження після кожного розділу 
слід зробити висновки в контексті завдань, які розглядалися 
в його підрозділах. 

Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності в 
роботах технологічного профілю розміщуються в кінці 
розділу, останнім пунктом. У ньому слід проаналізувати 
стан нормативної бази, що регулює питання охорони праці і 
безпеки життєдіяльності працівників підприємства, 
ергономічні вимоги до організації праці тощо. 

У висновках наводяться практичні результати, 
отримані в процесі проведеного дослідження, 
формулюються розв’язані наукові проблеми та їх значення 
для науки і практики, наводяться висновки й рекомендації 
щодо наукового та практичного використання здобутих 
результатів.  

Список використаних джерел має містити навчальні та 
наукові праці стосовно об’єкту дослідження та інші 
інформаційні документи, на які обов’язково мусять бути 
посилання в тексті випускної роботи. До їх складу 
включаються назви законодавчих та інших нормативних 
документів, наукових статей (у т.ч. наявні публікації 
результатів дослідження студента) та практичних публікацій, 
монографій, підручників, навчальних посібників, веб-сайтів, 
інформацією яких користувалися під час роботи. Список 
використаних джерел має оформлюватися з дотриманням 
вимог чинного ДСТУ (ГОСТ 7.1:2006). 

Зразок оформлення списку використаних джерел 
наведено у додатку Ж. 

До додатків за необхідності включаються такі допоміжні 
матеріали: 



                                                                                                                    

 

 проміжні математичні доведення, формули та 
розрахунки; 

 таблиці допоміжних цифрових даних; 

 протоколи й акти випробувань, впровадження, 
розрахунки економічного ефекту; 

 допоміжні ілюстрації. 
Загальний обсяг випускної роботи – 50-60 сторінок. 
Для завершення підготовки випускної роботи 

студентам надається час згідно із затвердженим графіком 
освітнього процесу. 

 
5. Вивчення джерел інформації за темою 

випускної роботи  
 
Роботу з літературою слід починати зі складання 

правильного та повного списку підручників, навчальних 
посібників, монографій, іншої навчальної та наукової 
літератури з посиланнями на джерело.  

Під час складання бібліографії необхідно фіксувати 
бібліотечні шифри кожного джерела, щоб не витрачати часу 
на повторний пошук.  

Вивчення літератури – це активний процес творчого 
засвоєння матеріалу для вирішення завдань, поставлених у 
роботі. Результати опрацювання літературного джерела 
необхідно зафіксувати у вигляді короткого викладення його 
змісту (виписки цитат, формул із посиланнями на сторінки, 
на яких вони наведені у літературі).  

Для кожної публікації слід зазначати прізвище, ім'я, по 
батькові автора, її назву, місце видання, видавництво, рік 
видання, кількість сторінок (якщо використана журнальна 
стаття, то вказати назву журналу, рік видання та номер, 
сторінки, на яких опублікована стаття в даному номері). 
Виписки із літературних джерел мають бути короткими і 
чітко сформульованими. 

Працюючи над літературою, необхідно:  
– з’ясувати значення термінів та незнайомих слів; 
– виділити основне у прочитаному;  
– визначити питання, що виникають під час роботи, 

для подальшого з’ясування їх суті.  



                                                                                                                    

 

6. Збирання матеріалу, його обробка та викладення 
змісту випускної роботи  

 
Збирання, накопичення та систематизацію 

теоретичного й практичного матеріалу студент здійснює під 
час навчання та проходження виробничих практик. На 
практиці студент денної форми навчання ґрунтовно 
знайомиться з об'єктом дослідження, вивчає організаційні, 
технологічні та економічні особливості процесу виробництва.  

Спочатку систематизований матеріал групується в 
певні параграфи, розділи, складається детальний план 
викладення зібраних та опрацьованих даних, будуються 
аналітичні таблиці; готується необхідний графічний 
матеріал. 

Далі формулюються висновки і пропозиції, що 
випливають із основного змісту роботи, оцінюється 
можливість їх упровадження в практику роботи підприємств.  

Насамкінець здійснюється редагування змісту 
випускної роботи, уточнюються форма і зміст аналітичних 
таблиць та графічного матеріалу. Зміст випускної роботи 
повинен відповідати назві підрозділів і пунктів, викладатись 
у логічній послідовності, конкретно; на сторінках тексту слід 
виділяти окремі абзаци в межах допустимих норм.  

 
7. Оформлення випускної роботи  

 
Загальні вимоги. Текст випускної роботи друкується 

на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 
мм), через півтора інтервали – з використанням шрифту 
текстового редактора Word – Times New Roman, 14-й кегль. 
За необхідністю допускається використання формату 
аркушів А3 (297×420 мм). 

Текст випускної роботи друкується з дотриманням 
таких відступів від краю сторінки: лівий – 30 мм, верхній , 
нижній – 20 мм, правий – 10 мм. 

Під час оформлення випускної роботи необхідно 
дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та 
чіткості зображення впродовж усього документу.  

 



                                                                                                                    

 

Прізвища, назви підприємств, установ, організацій у 
випускній роботі наводяться мовою оригіналу.  

Скорочення слів і словосполучень виконуються 
відповідно до чинних стандартів з бібліотечної і видавничої 
справи. 

Заголовки структурних частин випускної роботи “ЗМІСТ”, 
“ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, 
“ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, 
“ДОДАТКИ” друкуються великими літерами симетрично до 
тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім 
першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовку 
не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше 
речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують 
маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного 
відступу в розрядці у підбір тексту. У кінці надрукованого 
таким чином заголовку ставиться крапка. Відстань між 
заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має 
дорівнювати 2-3 інтервалам (6-9 мм).  

Абзацний відступ має бути однаковим впродовж усього 
тексту та дорівнювати п’яти знакам.  

Кожну структурну частину випускної роботи починають з 
нової сторінки. 

Мова і стиль. Випускна робота повинна виконуватися 
державною мовою. Стиль оформлення роботи 
визначається такими особливостями: 

– формально-логічний спосіб викладення матеріалу, 
наявність міркувань, що сприяють обґрунтуванню основних 
висновків дослідження; 

– змістова завершеність, цілісність та зв’язність думок; 
– цілеспрямованість, відсутність емоційного 

забарвлення тексту; 
– об’єктивність викладу, змістова точність, стислість, 

ясність; 
– необхідність використання спеціальної термінології.  
Завдяки спеціальним термінам досягається можливість 

в короткій формі давати розгорнуті визначення та 
характеристики наукових фактів, понять, процесів, явищ. 
Слід уважно підходити до вибору наукових термінів та 
визначень, посилаючись при цьому на авторитетні джерела 



                                                                                                                    

 

(монографії, підручники, довідкові та нормативні видання 
тощо). 

Щоб уникнути суб’єктивних суджень й акцентувати 
основну увагу на предметі висловлювання, в тексті 
застосовують переважно виклад від третьої особи (“…автор 
рекомендує”) або від першої особи множини (“…на нашу 
думку”, “…зазначимо, що”), часто використовують безіменну 
форму подачі інформації (“…як було зазначено”).  

Текст випускної роботи слід старанно вичитати та 
перевірити на наявність помилок. 

Написання числівників. Прості кількісні числівники, 
якщо при них немає одиниць виміру, пишуться словами 
(п`ять випадків, п'ять підприємств). Складні числівники 
пишуться цифрами, за винятком тих, якими починається 
абзац. Числа із скороченим позначенням одиниць 
вимірювання пишуться цифрами (24 кг, 125 грн.). При 
перерахуванні однорідних чисел (величин, відношень) 
скорочена назва одиниць вимірювання ставиться після 
останньої цифри. Числівники, які входять до складних слів, 
у наукових текстах пишуться цифрою (наприклад, 30-
відсотковий обсяг). 

При перерахуванні кількох порядкових числівників 
відмінкове закінчення ставиться тільки один раз після 
останнього числівника, наприклад, товари 1 та 2-го сорту. 
Після порядкових числівників, позначених арабськими 
цифрами, якщо вони стоять після іменника, до якого 
відносяться, відмінкові закінчення не ставляться, наприклад, 
у розділі 3, на рис. 2. Так само без відмінкових закінчень 
записуються порядкові числівники римськими цифрами для 
позначення порядкових номерів століть, кварталів, томів 
видань тощо. Наприклад, ХХ століття, а не ХХ-е століття. 

Дробові числа рекомендовано наводити у вигляді 
десяткових дробів. За неможливості виразити значення у 
вигляді десяткового дробу допускається запис у вигляді 
звичайного дробу в один рядок через похилу риску, 
наприклад, 5/32. 

Нумерація. Сторінки нумеруються арабськими 
цифрами, з дотриманням наскрізної нумерації впродовж 
усього тексту. Номер сторінки проставляється при 



                                                                                                                    

 

комп’ютерному друці випускної роботи у правому верхньому 
куті без крапки в кінці. 

Титульна картка є першою сторінкою випускної роботи, 
але номер сторінки на ній не проставляється. 

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти випускної 
роботи нумеруються арабськими цифрами. Розділи повинні 
мати порядкову нумерацію в межах викладення суті 
випускної роботи та позначатися цифрами без крапки, 
номер ставиться після слова “РОЗДІЛ”. Заголовок розділу 
друкується з нового рядка. Підрозділи повинні мати 
порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер 
підрозділу складається з номера розділу і порядкового 
номера підрозділу, відокремленого крапкою. У кінці номера 
підрозділу ставиться крапка, наприклад “1.1.” (перший 
підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку 
наводиться заголовок підрозділу. 

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу. 
Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, 
підрозділу, пункту, між якими ставиться крапка. У кінці 
номера ставиться крапка, наприклад, “2.3.2.”, потім у тому ж 
рядку розміщується заголовок пункту.  

Підпункти нумеруються у межах кожного пункту за 
такими ж правилами, як пункти. 

Такі структурні частини випускної роботи, як зміст, 
перелік умовних позначень, вступ, висновки, список 
використаних джерел не мають порядкового номера. Всі 
сторінки, на яких розміщені зазначені структурні частини 
випускної роботи, нумеруються звичайним чином. Не 
нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: 
“1. ВСТУП”. 

Ілюстрації. Ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, карти, 
креслення тощо) розміщуються безпосередньо після тексту, 
де вони згадуються вперше або у додатках. На всі 
ілюстрації мають бути зроблені посилання в тексті 
пояснювальної записки. Якщо ілюстрація створена не 
автором випускної роботи, необхідно дотримуватися вимог 
чинного законодавства про авторські права. 

Креслення, рисунки, схеми, графіки, діаграми повинні 
відповідати вимогам стандартів «Системи конструкторської 



                                                                                                                    

 

документації», «Системи проектної документації для 
будівництва» та ін. 

Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи 
розміщуються послідовно під ілюстрацією. Ілюстрації 
позначаються словом “Рис.” і нумеруються послідовно в 
межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у 
додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу 
та порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться 
крапка. Наприклад: Рис. 3.1. (перший рисунок третього 
розділу).  

Ілюстрації також можуть включати топографічні, 
географічні, кадастрові, геологічні та інші різновиди 
тематичних карт (планів). Складаються вони на 
креслярських аркушах стандартних розмірів із дотриманням 
умовних позначень. Вибір карт, їхній масштаб узгоджується 
з керівником випускної роботи. Графічні матеріали 
виконуються на креслярському або офсетному папері 
стандартної форми і розміру (А2, А1, А0) з дотриманням 
необхідних вимог до технічних кресленнях. Графічні 
додатки до випускної роботи повинні мати кутовий штамп 
встановленого зразка. 

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, 
оформлюється у вигляді таблиць. Таблицю розташовують 
безпосередньо після тексту, у якому вона наведена вперше, 
або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути 
посилання в тексті випускної роботи. Нумерація таблиць 
здійснюється в межах розділу. Номер таблиці складається з 
номера розділу та порядкового номера таблиці, наприклад, 
“Таблиця 2.1”. 

Таблиця повинна мати назву, котра розміщується над 
нею та друкується симетрично до тексту. Назва та слово 
“Таблиця” починаються з великих літер.  

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі 
формату сторінки, таблицю поділяють на частини, 
розміщуючи одну частину під іншою або переносячи частину 
таблиці на наступну сторінку, при чому її головка та боковик 
повторюється у кожній частині таблиці.  

При поділі таблиці на частини допускається її головку 
або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, 



                                                                                                                    

 

нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці. 
Слово “Таблиця __” вказують один раз справа над першою 
частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: 
“Продовження таблиці __” із зазначенням номера таблиці. 

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а 
підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з 
заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, 
пишуться з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків 
таблиць крапки не ставляться. Висота рядків повинна бути не 
меншою 8 мм.  

Таблицю розміщують після першого звернення до неї в 
тексті, так, щоб її можна було читати без повороту 
переплетеної бакалаврської роботи або з поворотом за 
стрілкою годинника. 
 
Приклад побудови таблиці: 

Таблиця (номер)  
 
Назва таблиці 

Головка       Заголовки граф                       
таблиці                   Підзаголовки 
граф 

 
Рядки 

Боковик   Графи  
(заголовки рядків)   (колонки) 

 
Формули та рівняння. Формули та рівняння 

розташовуються безпосередньо після тексту, в якому на них 
посилаються, посередині рядка. Вище та нижче кожної 
формули має бути залишено не менше одного вільного 
рядка. 

Формули та рівняння нумеруються порядковою 
нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння 
складається з номера розділу та порядкового номера 
формули або рівняння, відокремлених крапкою.  

Номер формули або рівняння слід зазначати у круглих 
дужках на рівні формули у крайньому правому положенні на 
рядку. 

  

  

   

   



                                                                                                                    

 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, 
що входять до формули чи рівняння, наводяться 
безпосередньо під формулою у тій послідовності, у якій вони 
наведені у формулі. Пояснення значення кожного символу 
слід давати з нового рядка. Перший рядок починають з 
абзацу словом “де” без двокрапки. 

 
 
Приклад: 

“Відомо, що  
В

Е
Е

у

е
п  ,                                (1.1) 

де Еп – економічна ефективність управлінської праці; 
Ее – економічний ефект; 
Ву – сумарні річні витрати на управління [13]”. 
Перенесення формули чи рівняння в наступний рядок 

допускається тільки на знаках виконуваних операцій, 
повторюючи знак на початку наступного рядка. Коли 
переносять формули на знакові операції множення, 
використовують знак “х”. 

Формули, що слідують одна за одною та не розділені 
текстом, відокремлюють комою. 

Цитування та посилання на використані 
літературні джерела. Для підтвердження власних 
аргументів посиланням на авторитетне джерело або для 
критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід 
наводити цитати. Слід точно відтворювати цитований текст, 
бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити 
зміст, закладений автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 
а) текст цитати починається і закінчується лапками та 

наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у 
джерелі, зі збереженням особливостей авторського 
написання; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного 
скорочення авторського тексту; 

в) кожна цитата обов'язково супроводжується 
посиланням на джерело. 



                                                                                                                    

 

Посилання в тексті випускної роботи на джерела 
зазначається у кінці речення згідно з їхнім переліком у 
квадратних дужках, наприклад: “…у роботах [1-7]… ”.  

Якщо використовуються відомості, матеріали з 
підручників, монографій, статей, інших джерел з великою 
кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати 
номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, 
на які є посилання у випускної роботі. Наприклад:            
“… [26, с. 37]”.  

Скорочення слів. Всі слова у випускної роботі слід 
писати повністю. Скорочення слів проводиться згідно ДСТУ 
3582:2013 “Інформація та документація. Бібліографічний 
опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. 
Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 
“Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила”. 

У випускній роботі допускаються лише 
загальноприйняті скорочення: 

а)  після перерахування (наприклад: та інше – та ін.; і 
так далі – і т.д.; i тому подібне – і т.п.); 

б)  при посиланнях (наприклад: дивись – див.; 
рисунок – рис.; таблиця – табл.); 

в)  при позначенні цифрами століть і років, одиниць 
виміру (наприклад: рік – р.; роки – pp.; тисяч гривень – тис. 
грн.); 

г) загальноприйняті літерні абревіатури (наприклад: 
США, СОТ, ЄС). 

Не рекомендується скорочувати слова “наприклад”, 
“формула”, “рівняння” і т.д. 

Інші скорочення та літерні абревіатури, що наводяться 
у випускній роботі при першому згадуванні автором 
вказуються у круглих дужках після повного найменування та 
узагальнюються у переліку умовних позначень, який 
подається перед вступом. 

Переліки. У тексті роботи можуть бути наведені 
переліки, що складаються як із закінчених, так і 
незакінчених фраз. 

Якщо перелік складається з окремих слів (або 
невеликих фраз без розділових знаків), вони пишуться в 



                                                                                                                    

 

підбір з іншим текстом і відокремлюються один від одного 
комою.  

Приклад: 
Продукція сільського господарства включає: продукцію 

рослинництва, продукцію тваринництва. 
Якщо перелік складається із розгорнутих фраз із 

власними розділовими знаками, то перед кожною позицією 
переліку слід ставити малу літеру української абетки з 
дужкою, або, не нумеруючи – дефіс. Такі переліки подають з 
малої літери з абзацного відступу. Після кожного з пунктів 
переліку ставиться крапка з комою, а після останнього – 
крапка.  

Приклад: 
Для позареалізаційних доходів датою отримання 

доходу визнається: 
а) дата підписання сторонами акту прийому-передачі – 

для доходів; 
б) дата надходження грошових коштів на поточний 

рахунок; 
в) дата визнання боржником або дата набрання 

законної сили рішення суду;  
г) останній день звітного (податкового) періоду – за 

доходами; 
д) дата виявлення доходу (отримання і (або) 

виявлення документів, що підтверджують наявність доходу). 
Коли елементи переліку є закінченими фразами, їх 

пишуть з абзацними відступами, починаються з великих літер 
і відокремлюють один від іншого крапкою. 

Список використаних джерел. Відомості про джерела, 
включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог 
міжнародних і державного стандартів з обов’язковим 
наведенням назв праць. Зокрема потрібну інформацію 
можна одержати з таких стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
“Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання”, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 
“Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та 
правила складання”, ДСТУ 3582:2013 “Інформація та 
документація. Бібліографічний опис скорочення слів і 
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та 



                                                                                                                    

 

правила, ГОСТ 7.12-93 “СИБИД. Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила”, 

Додатки. Додатки оформлюються як продовження 
випускної роботи на наступних її сторінках та розміщуються 
у порядку появи і посилань у тексті випускної роботи. 

Кожен додаток починають з нової сторінки, додатки 
повинні мати заголовки, надруковані угорі малими літерами з 
першої великої симетрично стосовно тексту сторінки. 
Праворуч над заголовком малими літерами з першої великої 
друкується слово “Додаток __” і велика літера, що позначає 
додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами 
української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 
Один додаток позначається як додаток А. Нумерація 
додатків здійснюється в межах кожного розділу. Наприклад, 
додатки до першого розділу: А.1, А.2 і т. ін.; додатки до 
другого розділу: Б.1, Б.2, Б.3 і т. ін.; додатки до третього 
розділу: В.1, В.2, В.3 і т. ін. У разі посилання у тексті на 
додатки, вказується їх номер, наприклад додаток А.1. 

Додатки, розміри яких більше формату А4, враховують 
як одну сторінку і згортають за форматом листків випускної 
роботи. 

Якщо у випускної роботі як додаток використовується 
документ, що має самостійне значення і оформлюється 
згідно з вимогами до документів цього виду, його копію 
вміщують до випускної роботи без змін в оригіналі. Перед 
копією вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово 
“Додаток __” і його назву, праворуч у верхньому куті 
проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії 
документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію. 

 
8. Відгук керівника та рецензія на випускну роботу 

 
Завершену випускну роботу студент подає керівникові 

для ознайомлення та підготовки відгуку на неї.  
Відгук керівника на випускну роботу (додаток К) 

висвітлює рівень використання студентом: теоретичних 
знань для розв’язання поставлених завдань; аналіз 



                                                                                                                    

 

методики дослідження; оцінку якості вирішення завдань 
роботи; аналіз та оцінку запропонованих пропозицій; участь 
у науково-дослідній роботі впродовж навчання в 
університеті; можливість використання пропозицій студента 
в практиці роботи суб’єкта господарювання; наявність 
професійних навичок зі спеціальності; відношення до 
виконання роботи; недоліки випускної роботи; загальні 
висновки та оцінку випускної роботи. 

Керівник оцінює випускну роботу записом: 
“Рекомендується до захисту”, а в разі негативної оцінки – 
“До захисту не рекомендується”. У випадку негативного 
висновку щодо допуску студента до захисту, це питання 
виноситься на розгляд засідання кафедри за участю 
керівника. 

Кожна випускна робота направляється на внутрішню 
рецензію на суміжну кафедру відповідно до розпорядження 
декана факультету (директора ННІ). До рецензування 
залучаються провідні науково-педагогічні працівники 
університету. Для студентів, які навчаються без відриву від 
виробництва, рецензентом може бути фахівець 
підприємства, установи, організації тощо, де працює 
студент. Коло наукових та фахових інтересів рецензентів 
має відповідати тематиці випускної роботи.  

Рецензія подається у письмовому вигляді за формою 
(додаток Л) і має містити такі складові: 

– значення теми випускної роботи для практики та її 
актуальність; 

– аналіз відповідності змісту випускної роботи її меті та 
завданням; 

– визначення глибини висвітлення студентом 
реального стану справ у відповідній галузі; 

– висновки щодо використання у випускній роботі 
сучасних емпіричних і теоретичних методів дослідження; 

– позитивні сторони випускної роботи та її недоліки, 
інші питання на розсуд рецензента; 

– оцінку загальних вражень від випускної роботи 
(оформлення, стиль і грамотність викладання тощо); 



                                                                                                                    

 

– висновок і рекомендацію щодо допуску до захисту та 
свою оцінку випускної роботи за чотирибальною шкалою 
(“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”). 

Рецензент має підписати рецензію із зазначенням 
свого прізвища, імені, по батькові, місця роботи і посади, яку 
займає. 

 
9. Порядок перевірки випускних робіт 

на наявність плагіату 
 

Завершена випускна робота, підписана автором, разом 
з відгуком керівника та рецензією подається на випускову 
кафедру, де проводиться її попередній захист. За 
результатами попереднього захисту складається протокол 
засідання кафедри, який передається до відповідного 
деканату факультету (дирекції ННІ). 

Після успішного попереднього захисту випускної роботи 
на кафедрі студент надає її електронний варіант разом із 
заявою щодо самостійного виконання випускної роботи 
(додаток М) відповідальному від факультету (ННІ) для 
перевірки на наявність плагіату і розміщення в 
університетському репозиторії не пізніше ніж за 10 днів до 
захисту випускної роботи на засіданні Екзаменаційної комісії 
(ЕК). 

Порядок перевірки випускних робіт на наявність 
плагіату регламентується вимогами «Положення про 
порядок перевірки наукових, навчально-методичних, 
дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт 
у НУБіП України на наявність плагіату», уведеного в дію 
наказом ректора університету від 27.05.2016 р. № 570.  

Отриманий електронний варіант випускної роботи 
відповідальний від факультету (ННІ) розміщує у 
спеціальному розділі «Документи» в «Персональний 
акаунт» для подальшої перевірки системою «Unplag» на 
наявність плагіату в лабораторії цифрових освітніх послуг 
згідно з інструкцією (додаток Н).  

Співробітники лабораторії цифрових освітніх послуг 
вносять електронний варіант випускної роботи в систему 
«Unplag» та перевіряють її на наявність плагіату. 



                                                                                                                    

 

Після перевірки випускної роботи студента на наявність 
плагіату керівнику надається довідка про результати 
перевірки (додаток О). Довідка видається протягом 5 днів 
після розміщення роботи в університетському репозиторії. 

Довідка додається до випускної роботи та є 
обов’язковим документом для допуску її до захисту на 
засіданні ЕК. 

Максимальний збіг за однією випускною роботою не 
повинен перевищувати 40 %.  

У разі виявлення низького відсотку нового матеріалу у 
випускній роботі студента (на підставі довідки), керівник 
попереджає про це студента та ініціює рішення про не 
допуск його випускної роботи до захисту без 
доопрацювання та повторної перевірки на наявність 
плагіату, а у випадку відмови автора – інформує про це 
службовою запискою завідувача кафедри. 

Студенти − автори випускних робіт − несуть 
відповідальність за несвоєчасне подання випускної роботи 
для перевірки на наявність плагіату системою «Unplag», у 
порядку, визначеному «Положенням про порядок перевірки 
наукових, навчально-методичних, дисертаційних, 
магістерських, бакалаврських та інших робіт у НУБіП 
України на наявність плагіату». Керівник разом із 
завідувачем кафедри несуть відповідальність за допуск 
випускної роботи до захисту на засіданні ЕК. 

Факт наявності плагіату у випускних роботах студентів 
може бути констатований комісією, створеною за 
розпорядженням декана факультету (директора ННІ), згідно  
«Положенням про порядок перевірки наукових, навчально-
методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських 
та інших робіт у НУБіП України на наявність плагіату».  

Допуск до перегляду результатів перевірки випускних 
робіт мають: ректор університету, перший проректор та 
проректор з навчальної і виховної роботи, декани 
факультетів (директори ННІ) та комісії, створені 
розпорядженням деканів факультетів чи директорів ННІ. 



                                                                                                                    

 

10. Підготовка презентації до захисту 
випускної роботи  

 

Основна мета презентації – забезпечення стислого та 
наочного подання основних результатів випускної роботи. Її 
створення вирішує такі завдання: 

– розробити короткий анотований конспект свого 
виступу; 

– викласти результати досліджень та їх основні 
положення. 

Презентацію до випускної роботи рекомендується 
виконувати за допомогою програмного забезпечення MS 
POWERPOINT.  

Структура презентації: 
1-й слайд – тема випускної роботи, прізвище 

доповідача та керівника, рік захисту; 
2-й слайд – актуальність теми випускної роботи та 

проблема дослідження; 
3-й слайд – об’єкт, предмет дослідження; 
4-й слайд – головна мета та задачі випускної роботи. 
На наступних слайдах відображається опис даних, які 

отримані в дослідженні, їх статистичне обґрунтування, в 
тому числі з використанням комп’ютерних програм. На 
останніх одному-двох слайдах відображаються загальні 
висновки та рекомендації до впровадження результатів 
випускної роботи. 

Кількість окремих слайдів презентації залежить від 
особливостей доповіді студента.  

При розробці презентації рекомендується 
дотримуватися таких вимог: 

– тривалість доповіді 7-10 хв.; 
– рекомендована кількість слайдів 15-20;  
– текстовий матеріал подається у схемах та 

організаційних діаграмах, числовий – у таблицях або 
діаграмах (графік – демонстрація змін у часі, діаграма – 
демонстрація відношення частини до цілого, гістограма – 
демонстрація порівнянь); 

– матеріал має бути підкріплений графічними 
зображеннями, за потреби – відеофрагментами; 



                                                                                                                    

 

– дотримана логіка викладання та грамотність; 
– доповідь студента доповнює інформацію на слайді, а 

не дублює її; 
– ефекти анімації не заважають сприйняттю, а 

акцентують увагу на потрібних моментах доповіді; 
– текст легко читається (мінімальний розмір шрифту 

20, напівжирний); 
– фон, колір тексту та діаграм пасують і відповідають 

правилу 3 основних кольорів та їх відтінків; 
– шаблон оформлення однаковий для всіх слайдів 

презентації; 
– дотримується контраст між текстом, фоном і 

графікою. 
Презентація повинна бути виконана на день 

попереднього захисту випускної роботи на кафедрі.  
Презентація надається студентом в роздрукованому 

вигляді членам ЕК під час проведення захисту випускної 
роботи. 
 

11. Захист випускної роботи  
  

Для захисту випускних робіт щорічно створюються 
екзаменаційні комісії (ЕК), до складу яких входять голови та 
члени комісії. Головами ЕК призначаються провідні науково-
педагогічні працівники − доктори наук і професори 
університету. Списки голів ЕК, сформовані деканатами 
факультетів (дирекціями ННІ) для всіх спеціальностей, 
(напрямів підготовки) за підписом проректора з навчальної і 
виховної роботи подаються для розгляду на засіданні 
вченої ради університету, після якої затверджуються 
ректором університету. Персональний склад членів ЕК 
затверджується наказом ректора університету не пізніше 
ніж за місяць до початку роботи ЕК. Кількість членів 
(включаючи голову ЕК) становить не більше чотирьох осіб 
(в окремих випадках кількість членів ЕК може бути 
збільшена до шести осіб). 

Перед захистом студент зобов'язаний ознайомитися з 
відгуком і рецензією, проаналізувати їх та підготувати 
відповіді на зауваження.  



                                                                                                                    

 

Безпосередньо на захист студент готує доповідь, 
презентацію та ілюстративний матеріал у вигляді креслень, 
таблиць, рисунків, які унаочнюють результати дослідження, 
основні висновки, узагальнення й пропозиції, що містяться у 
роботі. Необхідну кількість та зміст ілюстративного 
матеріалу автор визначає самостійно, але погоджує його з 
керівником. Ілюстративний матеріал має бути забезпечений 
використанням технічних засобів унаочнення та ілюстрації. 
Рекомендується розробляти мультимедійні форми 
презентації результатів досліджень в порядку, наведеному 
у попередньому розділі. 

Захист випускних робіт проводиться на відкритому 
засіданні ЕК при обов’язковій присутності голови та 
керівника випускної роботи (у випадку відсутності керівника 
з поважних причин його може представляти завідувач 
кафедри) і передбачає доповідь випускника, яка структурно 
будується у послідовності від актуальності теми 
дослідження до висновків і пропозицій. 

Перед початком захисту випускних робіт деканати 
відповідних факультетів (дирекції ННІ) подають до ЕК такі 
документи: 

– зведену відомість про виконання студентами 
навчального плану та отримані ними оцінки; 

– випускну роботу студента; 
– відгук керівника; 
– рецензію на випускну роботу. 
До ЕК можуть бути подані також інші матеріали, що 

характеризують наукову та практичну цінність виконаної 
роботи: друковані статті за темою випускної роботи, 
документи, що вказують на практичне застосування її 
результатів. 

До захисту не допускаються студенти, які не виконали 
всі вимоги навчального плану і на момент подання до 
захисту випускної роботи мають академічну заборгованість. 

Дата захисту визначається графіком засідань ЕК, що 
затверджується ректором університету і доводиться 
деканом відповідного факультету (директором ННІ) до 
відома голови, членів ЕК та студентів за два тижні до дня 
початку роботи ЕК. 



                                                                                                                    

 

Проведення засідання ЕК при захисті випускної роботи 
включає: 

- оголошення секретарем ЕК прізвища, імені та по 
батькові студента, теми його випускної роботи; 

- оголошення здобутків студента (наукових, творчих, 
рекомендацій випускової кафедри); 

- доповідь студента у довільній формі про сутність 
випускної роботи, основні технічні (наукові) рішення, 
отримані результати та ступінь виконання завдання. При 
цьому можуть використовуватися різні форми візуалізації 
доповіді: обов’язковий графічний матеріал, визначений 
завданням на виконання випускної роботи, слайди, 
мультимедійні проектори,   аудіо-,  відеоапаратура тощо;  

- відповіді на запитання членів ЕК; 
- оголошення секретарем ЕК відгуку керівника або 

виступ керівника зі стислою характеристикою роботи 
випускника в процесі підготовки випускної роботи; 

- оголошення секретарем ЕК рецензії на випускну 
роботу; 

- відповіді студента на зауваження керівника випускної 
роботи та рецензента; 

- оголошення голови ЕК про закінчення захисту. 
Процедура захисту випускної роботи протоколюється 

секретарем ЕК.  
Результати захисту випускних робіт оцінюються за 100-

бальною шкалою і переводяться у національні оцінки 
("відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно") та оцінки 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (ЄКТС) згідно з таблицею. 

Рішення ЕК про оцінку захисту випускних робіт, а також 
про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) 
про закінчення університету, присудження ступеня вищої 
освіти «Бакалавр» та присвоєння відповідної кваліфікації 
приймається на закритому засіданні ЕК відкритим 
голосуванням звичайною більшістю голосів членів ЕК, які 
брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів 
голова ЕК має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен 
член ЕК, а голова підсумовує їх результати по кожному 
студенту.  



                                                                                                                    

 

Результати захисту випускної роботи оголошуються у 
день захисту після оформлення протоколів засідання ЕК. 

Випускні роботи, що містять особливо важливі рішення, 
пропозиції, можуть бути рекомендовані ЕК до опублікування 
у фахових виданнях. 

 
 
Таблиця. Співвідношення між національними оцінками і 

результатами захисту випускної роботи 
 за 100-бальною шкалою 

 

Оцінка 
національна 

 

Результатами захисту випускної роботи, 
 бали 

Відмінно 90-100 

Добре 74-89 

Задовільно 60-73 

Незадовільно 0-59 

 
Студент, який при захисті випускної роботи отримав 

незадовільну оцінку, відраховується з університету і йому 
видається академічна довідка. За ним залишається право 
бути повторно допущеним до захисту випускної роботи 
протягом наступних трьох років. Повторно випускна робота 
виконується за наявності заяви студента про допуск до 
захисту, дозволу ректора університету та рішення 
випускової кафедри про затвердження теми випускної 
роботи і призначення керівника. 

Якщо захист випускної роботи не відбувся з поважних 
причин, про що студент має подати відповідні документи, 
ректор університету може продовжити термін його навчання 
до наступного терміну роботи ЕК із захисту випускних робіт, 
але не більше ніж на один рік. Незалежно від причин, 
повторний захист випускної роботи в той же рік не 
допускається. 
 



                                                                                                                    

 

Додаток А 
 
Декану факультету (Директору ННІ) ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

студента _____ курсу ____ групи _______ 
спеціальності (напряму підготовки) _________________________________________ 
бакалаврського рівня вищої освіти 

_____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові студента) 

 
 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу закріпити мене для виконання випускної бакалаврської роботи 
(дипломного проекту бакалавра) за кафедрою ____________________________ 
та призначити керівником ____________________________________________ 
Тема роботи: _______________________________________________________ 
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ЯКИМЕНКО ОЛЕНИ ПЕТРІВНИ 

 
2016 р. 



                                                                                                                    

 

 
 

Додаток В  
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Факультет (ННІ) ___________________________________________________ 

 
  
 
                                    ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ 
                                                                                            Завідувач кафедри 
                                                                                         _______________________ 
                                                                                                       (назва кафедри) 

                                                                             ____________ _______ 
                                                                                                                                                       (підпис)                     (ПІБ) 

                                                                                                   “___”  ___________ 20___р. 
 

ВИПУСКНА БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА 
(ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ БАКАЛАВРА) 

на тему 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

                                                                        

Спеціальність  ______________________________________________________ 
                                                                                                   (код і  назва) 

 

 
 
Керівник випускної бакалаврської роботи 
(Керівник дипломного проекту бакалавра)         
 
       ______________________________   ______________   ________________ 
                  (науковий ступінь та вчене звання)                               (підпис)                                (ПІБ)  
Виконав              _________________    _________________________________   
                                                                (підпис)                                                             (ПІБ студента)                                                                                            

 
 

КИЇВ – 20___ 
 
 



 

 

Додаток Д 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Факультет (ННІ) ____________________________________________________ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
         Завідувач кафедри 

____________________________________ 
                                                                           _______________________ ______ 
                                                                                        (науковий ступінь, вчене звання)     (підпис)       (ПІБ)          

 “____” _________________20_____р. 
 

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я 
на виконання випускної бакалаврської роботи студенту 
(на виконання дипломного проекту бакалавра студенту) 

___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Спеціальність  ______________________________________________________ 
                                                                                                  (код і назва)                                              

Тема випускної бакалаврської роботи (дипломного проекту бакалавра)  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
затверджена наказом ректора НУБіП України від “____”_____________20___р. 
№____ 
Термін подання завершеної роботи (проекту) на кафедру __________________ 

                          (рік, місяць, число) 

Вихідні дані до випускної бакалаврської роботи (дипломного проекту бакалавра)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________ 
Перелік питань, які потрібно розробити: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Перелік графічних документів (за потреби) ______________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Дата видачі завдання “______”___________________20___ р. 
 

Керівник випускної бакалаврської роботи 
(Керівник дипломного проекту бакалавра)     ______________  ________ 
                                                                                  ( підпис )                      (прізвище та ініціали) 
Завдання прийняв до виконання  ________________  ___________________ 
                                                                        (підпис )                    (прізвище та ініціали студента) 



 

 

Додаток Ж 
Зразок оформлення списку використаних джерел 

Характерис-
тика  

джерела 
Приклади бібліографічного опису 

Книги: 
– один автор 

Горкавий, В. К. Статистика : навч. посіб. / В. К. Горкавий. – 2-
е вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2012. – 608 с.  

– два автори Фаріон, І. Д. Управлінський облік : підруч. / І. Д. Фаріон, 
Т. М. Писаренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 792 с.  

– три автори Павленко, І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. 
/ І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. – К.: 
ЦУЛ, 2012. – 256 с.  

– чотири 
автори 

Історія світової та української культури : підруч. для студ. 
ВНЗ / В Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : 
Літера, 2005. – 464 с.  

– п’ять і 
більше авторів 

Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) : навч. 
посіб. / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, В. М. Жуковська та ін. 
– К. : ЦУЛ, 2010. – 184 с.  

Книга за 
редакцією 

1. Міжнародна економіка : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака. 
– К. : ЦУЛ, 2008. – 1118 с. 
2. Організація праці : навч. посіб. / В. М. Данюк, 
А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова та ін. ; за ред. В. М. Данюк. 
– К. : КНЕУ, 2009. – 333 с.  

Без автора Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря /  
[авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані 
світу).  

Монографії 
 

Пархоменко, В. Д. Інформаційна аналітика у сфері науково-
технічної діяльності : монографія / В. Д. Пархоменко, 
О. В. Пархоменко. – К. : УкрІНТЕІ, 2006. – 224 с. 

Частина з 
монографії 
 

Беренда, Н. І. Розвиток екологічного обліку в Україні з 
врахування світового досвіду / Н. І. Беренда, Н. В. Остапенко 
// Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку 
фінансової системи України : кол. моногр. – Умань : Візаві, 
2013. – Ч. 2. – С. 205-214. 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – 
Х. : Халімон, 2006. – 175 с. 
2. Бибик, С. П. Словник епітетів української мови / 
С. П. Бибик, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Пустовіт. – К. : Довіра, 
1998. – 431 с. – (Словники України). 

Перекладне 
видання 
 

Мишкін, Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і 
фінансових ринків : підручник / Ф. С. Мишкін ; пер. з англ. С. 
Панчишина. – К. : Основи, 1998. – 963 с. 

Багатотомне 
видання:          
– окремий том 
 

 
 
Холодильная технология пищевых продуктов : учебник: в 3 ч. 
Ч. 3. : Биохимические и физико-химические основы / В. Е. 
Куцакова, А. В. Бараненко, Т. Е. Бурова, М. И. Кременевская. 
– С.Пб. : ГИОРД, 2011. – 272 с.  

Неопубліковані 
документи: 
– дисертація 
 

 
 
Лисак, В. Ю. Організаційно-економічні засади використання 
персоналу підприємств харчової промисловості : дис. ... канд. 



                                                                                                                    

 

Характерис-
тика  

джерела 
Приклади бібліографічного опису 

 
 

– автореферат 
дисертації 
 
 
 
- звіти про 

НДР 
 

екон. наук : 08.00.04 / Лисак Володимир Юрійович ; НУХТ. – 
К., 2012. – 279 с.  
Лисак, В. Ю. Організаційно-економічні засади використання 
персоналу підприємств харчової промисловості : автореф. 
дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка 
управління підприємствами» / Лисак Володимир Юрійович ; 
НУХТ. – К., 2012. – 18 с. 
Оценка эффективности автоматизированных ИПС: отчет о 
НИР (промежуточ.) / ВНТИЦентр ; рук. М. И. Иванов. – ОЦ 
02604-И5В ; ГР 01821100006 ; Инв. Б452743. – М., 1982. – 90 
с. 

Аналітичний 
опис на статтю 
із збірника 
конференцій 
 

1. Пашков, А. П. Природно-заповідний фонд в Києві, Україні 
та світі / А. П. Пашков // Проблеми відтворення та охорони 
біорізноманіття України : матеріали наук.-практ. конф., 21-22 
квіт. 2011 р., м. Полтава / М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – 
Полтава : Астрая, 2011. – С. 155-156. 
2. Оновлення цілей викладання іноземних мов в ХХI столітті / 
Л. Н. Голубенко, М. А. Панченко, В. П. Коляда та ін. // 
Міжнародна науково-практична конференція з питань 
методики викладання іноземної мови : пам'ятi проф. В. Л. 
Скалкiна, 5-16 лют. 2007 р., м. Одеса. – Одеса : Астропринт, 
2007. – С. 23-34. 

Статті зі 
збірників, 
журналів 

1. Гончаров, В. А. Численная схема моделирования 
дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа / В. А. 
Гончаров, В. М. Кравцов // Журнал вычислительной 
математики и математической физики. – 1988. – Т. 28, № 12. 
– С. 1858-1866. 
2. Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-
активних речовин в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, 
Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв та ін. // Український фізичний 
журнал. – 2008. – № 3. – С. 229-234.  

Патент: Патент 76915 UA, МПК А61К 31/198 (2006.01) А61Р 11/06 
(2006.01) Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну 
бронхіальну астму із застосуванням ацетилцистеїну / 
Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І., Ільїнська І. Ф., 
Матвієнко Ю. О., Москаленко С. М., Сідун Г. В. ; заявник 
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського 
Академії медичних наук України. – № а 200503501 ; заявл. 
14.04.2005 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9, 2006 р. 

Авторське 
свідоцтво: 
 

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для 
захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. 
Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 
23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. 

Курси, 
конспекти 
лекцій, 
методичні 
рекомендації 

1. Сєдих, О. Л. Інформатика : конспект лекцій для студентів 
усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форми 
навчання. Ч. 2. Алгоритмізація та програмування засобами 
Visual Basic (VB) / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук. – К. : НУХТ, 
2010. – 96 с. 



                                                                                                                    

 

Характерис-
тика  

джерела 
Приклади бібліографічного опису 

2. Інформатика : методичні рекомендації до вивчення розділу 
“Microsoft Exel” та виконання контрольної роботи для 
студентів усіх напрямів підготовки бакалаврів денної та 
заочної форм навч. / уклад. Н. І. Вовкодав, О. Л. Сєдих. – К. : 
НУХТ, 2007. – 51 с. 
3. Інформатика [Електронний ресурс] : методичні 
рекомендації до виконання лабораторних робіт з розділу 
“Алгоритмізація та програмування задач, що містять 
одновимірні масиви та функції користувача засобами Visual 
Basic (VB) ” для студ. усіх напрямів підготовки бакалаврів 
денної та заочної форм навч. / уклад. О. Л. Сєдих, С. В. 
Маковецька. – К. : НУХТ, 2012. – 58 с. Режим доступу: 
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/50.06.pdf . 
4. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту 
(роботи) для студ. спец. 7.05020202 “Комп’ютерно-
інтегровані технологічні процеси та виробництва” денної та 
заочної форм навч. [Електронний ресурс] : / уклад. О. М. 
Пупена, І. В. Ельперін, В. М. Кушков. – К. : НУХТ, 2012. – 48 с. 
– Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.07.pdf  

Закони України 1. Закон України “Про вищу освіту”: (офіц. текст: за станом на 
19 жовтня 2006 р.) / Верховна Рада України. – К. : 
Парламентське вид-во, 2006. – 64 с.  
2. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої 
сировини : [закон України : від 23 грудня 1997 р. № 771/97-
ВР] // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 19. – С. 
298. 

Нормативні 
документи зі 
стандартизації 

1. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та 
визначення : ДСТУ 2392-94. – [Введ. в дію 29.03.1994]. – К. : 
Держстандарт України, 1994. – 53 с. – (Національний 
стандарт України) 
2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки : Структура і 
правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – [Чинний від 1996–
01–01]. – К. : Держстандарт України, 1995. – 37 с. – 
(Національний стандарт України) 

Електронні 
ресурси:  

– віддаленого 
доступу: 
 
 
 

- локального 
доступу: 
 

 
 
Основные направления исследований, основанные на 
семантическом анализе текстов / СПб. гос. ун-т, фак. 
прикладной математики – процессов управления. – Режим 
доступа:www.URL:http://apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/ona
pr.html/ – 10.12.2004 г. 
Internet шаг за шагом [Електроний ресурс] : интеракт. 
учебник – Электрон. дан. и прогр. – СПб. : Питер Ком, 1997. – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования : ПК 
от 486 DX 66 МГц ; RAM 1616 Мб ; Windows 95 ; зв. плата. – 
Загл. с этикетки диска. 

 

http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/50.06.pdf
http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.06.pdf


                                                                                                                    

 

Додаток К  
 

Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

 
Факультет (ННІ) __________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________ 
 

ВІДГУК 
на випускну бакалаврську роботу студента 

(на дипломний проект студента)  
___________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

на тему: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________, 
подану(ий) на здобуття ОС “Бакалавр” за спеціальністю  _______________ 
                                                                                                                            (код і назва) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_____________________________________________ 
 
“_____” ____________ 20____р.  
 
Керівник випускної бакалаврської роботи: 
(Керівник дипломного проекту бакалавра) 
 ___________________________  ______________  ________________________ 
       (посада, науковий ступінь, вчене звання)                    (підпис)                                         (прізвище, ім’я та по батькові) 

 



 

 

Додаток Л  

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 
 

Факультет (ННІ) _____________________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗІЯ 
на випускну бакалаврську роботу студента 

(на дипломний проект студента)  
___________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

на тему: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________, 
подану(ий) на здобуття ОС “Бакалавр” за спеціальністю ________________
                                                                                                                            (код і назва) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
“_____” ____________ 20____р.  
 
Рецензент: 
 ___________________________  ______________  _______________________ 
      (посада, науковий ступінь, вчене звання)                    (підпис)                                         (прізвище, ім’я та по батькові) 

 



                                                                                                                    

 

Додаток М 

 
 

ЗАЯВА 
щодо самостійного виконання випускної роботи студентом  

 
Я, ПІБ, студент (форма навчання, факультет, курс, група) 

заявляю: моя випускна робота на тему (назва роботи), виконана 
самостійно і в ній не міститься елементів плагіату. Всі запозичення з 
друкованих та електронних джерел, а також із захищених раніше 
випускних, дипломних робіт, кандидатських і докторських дисертацій 
мають відповідні посилання. Я ознайомлений(а) з діючим 
Положенням, згідно з яким виявлення плагіату є підставою для 
відмови в допуску випускної роботи до захисту та застосування 
дисциплінарних заходів. 

 
Дата        Підпис 



                                                                                                                    

 

 
Додаток Н 

 
 

ІНСТРУКЦІЯ 
щодо порядку подання робіт для перевірки 

системою «Unplag» 
 

1. Здобувач вищої освіти (студент), аспірант, докторант, 
НПП у встановлений термін (за 10 днів до попереднього захисту, 
засідання вченої ради, спеціалізованої ради), надає  роботу в 
електронному вигляді (формат – *.pdf, *.docx, *.doc, *.txt) науковому 
керівнику або відповідальному з факультету (ННІ) або 
відповідальним від вищевказаних відділів за антиплагіат. 

2. Розміщення робіт здійснюється відповідальними на сайті 
https://ua.unplag.com/ у «Персональному акаунті» в розділі 
«Репозиторій – Бібліотека». 

3. Протягом 5 днів відбувається перевірка роботи системою 
«Unplag». Результати перевірки роботи студента (довідка) 
надсилаються на електронну пошту науковому керівнику або декану, 
робіт НПП, докторанта або аспіранта - на електронну пошту 
відповідальним від вищевказаних відділів. Роздрукована довідка є 
обов’язковим документом для проходження захисту, рекомендації до 
друку робіт тощо.  

Після отримання результатів перевірки роботи студента 
науковий керівник або декан (директор) приймає рішення про її 
допуск  до попереднього захисту або про її доопрацювання. Після 
отримання результатів перевірки робіт НПП, докторанта, аспіранта 
відповідальні від відділів рекомендують роботи до подальшого 
розгляду на координаційній, навчально-методичній, спеціалізованій 
радах. 

4. Допуск до перегляду результатів перевірки усіх робіт 
мають: ректор, перший проректор та проректор з навчальної і 
виховної роботи, декани факультетів  (директори ННІ). 

5. Технічна підтримка здійснюється співробітниками 
лабораторії цифрових освітніх послуг. 
 

https://ua.unplag.com/library/browser#root


                                                                                                                    

 

Додаток О 

 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Навчально-науковий інститут  / Факультет: ____________________ 
Кафедра: _______________________________________________ 

 
ДОВІДКА 

про автоматизовану перевірку випускної роботи на плагіат 
відповідно до Закону України про авторське право та суміжні права 

 
Студент: 
______________________________________________________ 
Тема випускної роботи: _________________________________ 
Керівник: ____________________________________________ 
Дата захисту: ________________________ 
Дата подання на перевірку: ____________ 

 
 
В результаті перевірки випускної роботи виявлено співпадіння 

такої частки тексту з іншими випускними роботами, які містяться у 
інституційному репозиторію Університету (наводяться 3 найбільші 
показники). 

Максимальний збіг з одним документом:_____.   
 
Висновок:  плагіат не виявлено / виявлено  
 
Відповідальна особа     ___________ 
 
 
Примітка: автоматизована перевірка не відповідає на 

запитання, чи є той чи інший фрагмент тексту запозиченим. 
Відповідь на запитання, чи є позичений текст саме плагіатом, а 
не законною цитатою, залишається на розсуд комісії. Система 
знаходить джерело запозичення у репозиторію, але не визначає чи 
є воно першоджерелом. Рекомендований гранично допустимий 
рівень максимального збігу з одним документом – не більше 40 %. 

 
 



                                                                                                                    

 

1.17. Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників НУБіП України у провідних підприємствах, 

організаціях, установах та навчальних закладах України   
(наказ на уведення в дію від 28.10.2016 р. № 1043) 

 
І. Загальна частина 

 

1.1. Положення про підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників Національного університету 
біоресурсів і природокористування України у провідних 
підприємствах, організаціях, установах та навчальних 

закладах України  (далі  Положення) ґрунтується на 
статтях 57 та 58 Закону України «Про вищу освіту», 
постанові КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти», положенні «Про підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних і науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів», 
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 24.01.2013 р. № 48, положенні «Про 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти у НУБіП України», затвердженому вченою радою 
НУБіП України від 26.08.2016 р. протокол № 1, положенні 
«Про Ради роботодавців у НУБіП України», затвердженому 
вченою радою НУБіП України від 22.04.2014 р. протокол     
№ 9.  

1.2. Положення визначає порядок підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників (далі – НПП) 
Національного університету біоресурсів і природо-
користування України (далі – Університет). 

1.3. Підвищення кваліфікації НПП Університету 
здійснюється у вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ), 
наукових та науково-дослідних установах НАН України та 
НААН України, структурних підрозділах Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, 
Державного агентства лісових ресурсів України, Державного 
агентства рибного господарства України, громадських 
організаціях, комісіях Верховної Ради України та ННІ 



                                                                                                                    

 

післядипломної освіти НУБіП України (далі – організації-
виконавці).  

Місцями підвищення кваліфікації НПП є провідні 
підприємства, організації та установи України, НДГ базового 
закладу Університету та його відокремлених підрозділів, а 
також підприємства, що входять до числа провідних 
роботодавців аграрної та інших суміжних галузей економіки 
України. 

НПП без виробничого досвіду роботи підвищення 
кваліфікації за професійно-педагогічним спрямуванням 
проходять у центральних, регіональних та місцевих органах 
виконавчої влади, суб’єктах підприємницької діяльності, 
громадських організаціях та установах та структурних 
підрозділах Університету. 

1.4. Підвищення кваліфікації в зазначених місцях НПП 
проходять на посадах, що відповідають профілю їх 
кафедри: головний бухгалтер (бухгалтер), головний 
економіст (економіст), головний енергетик (енергетик), 
головний агроном (агроном), головний ветеринарний лікар 
(ветеринарний лікар), головний зоотехнік (зоотехнік), 
головний (провідний) інженер, інженер (з охорони праці, з 
технологічних процесів, з техніки безпеки тощо), 
землевпорядник, юрисконсульт тощо.  

1.5. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
Університет забезпечує підвищення кваліфікації НПП, їх 
педагогічної майстерності та наукової кваліфікації (п. 1.2. 
статті 58 «Обов’язки науково-педагогічних, наукових і 
педагогічних працівників») із збереженням середньої 
заробітної плати як з відривом, так і без відриву від 
основного місця роботи: 

– за період перебування на посаді терміном від двох 
до трьох років – довгострокове (108 год.) підвищення 
кваліфікації в ННІ післядипломної освіти НУБіП України 
(далі ННІ ПО);  

– за період перебування на посаді терміном від 
трьох до п’яти років – обов’язкове стажування на 
виробництві (144 год.) й довгострокове підвищення 
кваліфікації (108 год.)  в ННІ ПО. 



                                                                                                                    

 

Підвищення кваліфікації за науково-теоретичним 
спрямуванням проходять НПП Університету, які інтенсивно 
й плідно займаються науковою роботою та винахідницькою 
діяльністю, навчаються в заочній аспірантурі чи 
докторантурі, перебувають у творчих відпустках для 
завершення докторських і кандидатських дисертацій тощо. 

1.6. Результати підвищення кваліфікації та 
проходження стажування згідно п. 5 статті 60 
«Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних і науково-педагогічних 
працівників» Закону України «Про вищу освіту» 
враховуються під час обрання на посаду за конкурсом чи 
укладення трудового договору з НПП.  

1.7. Метою підвищення кваліфікації НПП є 
вдосконалення професійної підготовки особи шляхом 
поглиблення й розширення її професійних знань, умінь і 
навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових 
завдань та обов'язків у межах спеціальності для 
формування якісного науково-педагогічного персоналу 
Університету та його відокремлених підрозділів – інститутів 
та коледжів, що спрямоване на розв’язання кадрових 
проблем, реалізацію механізмів кар’єрного росту НПП, їх 
мотивації до якісної професійної діяльності та соціального 
захисту тощо. Поряд з цим, підвищення кваліфікації – це 
набуття професійних навичок НПП Університету з числа 
випускників магістратури та аспірантури, а також тих, які не 
мають досвіду практичної роботи в аграрному секторі, 
вивчення ними сучасного виробництва, ознайомлення з 
найновішими досягненнями науки й техніки, технологій і 
перспектив їх розвитку, а також надання науково-технічної 
допомоги НДГ Університету.   

1.8. Основними завданнями підвищення кваліфікації 
НПП є: 

– оновлення та розширення фахових знань, 
формування професійної компетентності в психолого-
педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській 
діяльності; 

– набуття сучасного досвіду формування змісту 
навчання з урахуванням його цільового спрямування, 



                                                                                                                    

 

посадових обов'язків працівників, здобутої освіти, досвіду 
практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і 
потреб; 

– вивчення передового педагогічного досвіду, 
сучасного виробництва, методів управління, ознайомлення 
з досягненнями науки, техніки і виробництва та 
перспективами їх розвитку; 

– розроблення пропозицій щодо удосконалення 
освітнього процесу, впровадження в практику навчання 
кращих досягнень науки, техніки й виробництва; 

– засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та 
засобів навчання, застосування досвіду реалізації змісту 
навчання, що передбачає його диференціацію, 
індивідуалізацію, запровадження дистанційних, 
інформаційно-комунікативних технологій навчання. 

1.9. Підвищення кваліфікації НПП здійснюється на 
підставі договорів, що укладаються між Університетом та 
організацією-виконавцем. Контроль за якістю підвищення 
кваліфікації НПП Університету (складанням планів, їх 
неухильним виконанням і звітністю) здійснюють завідувачі 
кафедр, загальну організацію й затвердження порядку 
проходження підвищення кваліфікації – декани факультетів 
та директори ННІ, ННІ післядипломної освіти, затвердження 
результатів підвищення кваліфікації – атестаційна комісія.  

 
II. Види, форми та організація підвищення кваліфікації 

працівників 
 

2.1. Підвищення кваліфікації НПП здійснюється за 
такими видами: 

–  довгострокове підвищення кваліфікації в ННІ ПО 
(108 годин – з видачею посвідчення про підвищення 
кваліфікації); 

– стажування на виробництві (підприємствах, 
організаціях, установах) (144 години – з видачею 
посвідчення про підвищення кваліфікації); 

– короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, 
семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, 



                                                                                                                    

 

тренінги, вебінари, "круглі столи" тощо – не менше 24 годин, 
з видачею довідки, сертифікату). 

2.2. Підвищення кваліфікації НПП здійснюється 
відповідно до затвердженого проректором з навчальної і 
виховної роботи плану-графіка за денною, заочною та 
дистанційною формами навчання. Форми навчання 
визначаються кафедрами Університету залежно від 
потреби, і спрямовуються на підвищення якості організації 
освітнього процесу. 

2.3. Підвищення кваліфікації НПП здійснюється за 
навчальними планами та програмами, розробленими 
кафедрами, погодженими деканами факультетів 
(директорами ННІ), схваленими ННІ післядипломної освіти 
та затвердженими проректором з навчальної і виховної 
роботи.  

Якщо підвищення кваліфікації здійснюється в 
організаціях та на підприємствах, навчальні плани та 
програми визначаються договором між Університетом і 
організацією-виконавцем (погоджуються організацією-
виконавцем). 

2.4. Організація підвищення кваліфікації НПП 
здійснюється ННІ післядипломної освіти, який: 

– завчасно інформує НПП, інші структурні підрозділи 
про організації-виконавці та програми підвищення 
кваліфікації чи стажування; 

– розміщує відповідну інформацію на інформаційних 
стендах, офіційному веб-сайті; 

– спільно з деканами факультетів (директорами ННІ) та 
відділом кадрів веде облік працівників, які мають пройти 
підвищення кваліфікації; 

– розробляє щороку плани-графіки підвищення 
кваліфікації; 

– здійснює інші організаційні заходи щодо підвищення 
кваліфікації НПП. 

2.5. НПП, які відповідно до плану-графіка будуть 
проходити підвищення кваліфікації, подають до ННІ 
післядипломної освіти такі документи: 



                                                                                                                    

 

– заяву на ім’я ректора про направлення на підвищення 
кваліфікації чи стажування за формою, згідно з додатком 1, 
погоджену завідувачем кафедри; 

– витяг з протоколу засідання кафедри щодо 
підвищення кваліфікації; 

– направлення на підвищення кваліфікації НПП за 
формою, згідно з  додатком 2; 

– індивідуальний план підвищення кваліфікації за 
формою, згідно з  додатком 3, що містить інформацію про 
мету, завдання, строк, зміст навчання, очікувані результати; 

– картку слухача.  
Обробка персональних даних працівників здійснюється 

відповідно до вимог Закону України "Про захист 
персональних даних". 

2.6. Направлення та зарахування на підвищення 
кваліфікації здійснюється за наказом ректора Університету, 
який вноситься ННІ післядипломної освіти на підставі 
документів, зазначених в п. 2.5 цього Положення. 

2.8. Керівник організації-виконавця погоджує слухачам 
програму підвищення кваліфікації НПП, організовує і 
контролює її виконання та погоджує звіт НПП про виконання 
програми підвищення кваліфікації. Безпосереднє 
керівництво підвищенням кваліфікації НПП здійснюється 
профільними фахівцями організації-виконавця, 
визначеними її керівником. 

 
III. Підвищення кваліфікації 

у відокремлених підрозділах НУБІП України 
 

3.1. Місцями підвищення кваліфікації НПП є 
відокремлені підрозділи (ВП) Університету − навчально-
дослідні господарства (НДГ) та дослідні станції: 

– ВП НУБІП України „Агрономічна дослідна станція”; 
– ВП НУБІП України „Боярська лісова дослідна 

станція”;   
– ВП НУБІП України „Великоснітинське НДГ 

ім. О.В. Музиченка”; 
– ВП НУБІП України  „НДГ „Ворзель”;   



                                                                                                                    

 

– НДГ ВП НУБІП України „Ніжинський агротехнічний 
інститут”;  

– НДГ ВП НУБІП України „Немішаївський агротехнічний 
коледж”; 

– ВП НУБІП України „Заліщицький агарний коледж ім. 
Є. Храпливого”. 

 
IV. Планування підвищення кваліфікації 

 
4.1. Завідувачі кафедр  спільно з деканами факультетів 

(директорами ННІ) визначають передові підприємства, 
організації та установи України і надсилають їм листи для 
отримання письмової згоди на проходження підвищення 
кваліфікації НПП. 

4.2. Завідувачі кафедр розробляють графіки підвищення 
кваліфікації НПП  на осінній і весняний семестри 
навчального року, неухильно забезпечуючи виконання 
графіка освітнього процесу. 

4.3. Графік підвищення кваліфікації НПП факультету 
(ННІ) на осінній і весняний семестри навчального року за 
погодженням декана факультету (директора ННІ) подається 
щорічно до 1 жовтня та 15 лютого в ННІ післядипломної 
освіти Університету, після чого затверджується 
проректором з навчальної і виховної роботи. 

4.4. Затверджені графіки підвищення кваліфікації НПП 
знаходяться в ННІ післядипломної освіти. 

 
V. Організація підвищення кваліфікації 

 
5.1. Підставою для виїзду НПП на підвищення 

кваліфікації є затверджений проректором з навчальної і 
виховної роботи графік підвищення кваліфікації 
відповідного факультету (ННІ).  

5.2. Керівники підприємств, організацій та установ 
призначають науково-педагогічному працівнику керівника 
підвищення кваліфікації із числа провідних фахівців, які 
обіймають відповідні посади.    



                                                                                                                    

 

5.3. Керівник підвищення кваліфікації від виробництва 
погоджує програму  підвищення кваліфікації та забезпечує її 
виконання. 

5.5. Персональну відповідальність за своєчасність і 
повноту виконання програми підвищення кваліфікації несуть 
НПП і завідувач відповідної кафедри. 

 
VІ. Зміст підвищення кваліфікації НПП,  

їх терміни та періодичність 
 

6.1. Довгострокове підвищення кваліфікації НПП 
передбачає оволодіння, оновлення та поглиблення 
викладачами фахових та загальних компетентностей, 
зокрема науково-методичних, педагогічних, соціально-
гуманітарних, психологічних, правових, економічних та 
управлінських, що забезпечують вивчення вітчизняного та 
зарубіжного досвіду для якісного виконання ними своїх 
посадових обов'язків, розширення їх компетенцій тощо. 

6.2. Підвищення кваліфікації за короткостроковими 
програмами (семінари, семінари-практикуми, семінари-
наради, семінари-тренінги, тренінги, вебінари, "круглі 
столи") передбачає комплексне опанування сучасними та 
актуальними науковими проблемами в галузі освітнього 
менеджменту, науки, педагогіки, відповідними нормативно-
правовими актами, вітчизняним та зарубіжним досвідом і 
забезпечує підвищення рівня професійної культури НПП. 

Навчальні програми семінарів-тренінгів та тренінгів 
спрямовані на формування, розвиток та вдосконалення 
особистісних організаторських, творчих, лідерських, 
комунікативних умінь, які забезпечують підвищення 
ефективності професійної діяльності в галузі освіти. 

6.3. Стажування на виробництві здійснюється з метою 
практичного формування й закріплення професійних 
компетентностей, здобутих у результаті теоретичної 
підготовки, щодо виконання завдань і обов'язків на займаній 
посаді або посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та 
зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для 
виконання професійних завдань на новому, більш високому 
якісному рівні в межах певної спеціальності. 



                                                                                                                    

 

6.4. Зміст навчальних планів та програм формується з 
урахуванням галузевої специфіки та наукового спрямування 
НПП і визначається: 

– актуальними вимогами суспільства щодо 
забезпечення ВНЗ висококваліфікованими фахівцями; 

– сучасними вимогами щодо форм, методів і засобів 
професійної діяльності НПП; 

– стандартами освітньої діяльності та стандартами 
вищої освіти; 

– новітніми досягненнями за напрямами соціальної, 
психологічної, управлінської, економічної, правової, 
технологічної підготовки тощо. 

Загалом підвищення кваліфікації забезпечує поєднання 
окремих блоків теоретичної підготовки з практичною 
спрямованістю щодо вирішення конкретних завдань і 
проблем розвитку Університету. 

6.5.1. Терміни підвищення кваліфікації НПП 
визначаються навчальними планами та програмами, 
обсягом навчального часу (в академічних годинах, 
національних кредитах та кредитах ЄКТС) і 
встановлюються Університетом відповідно до вимог 
законодавства й залежно від форм та видів навчання. 

6.5.2. Строк довгострокового підвищення кваліфікації 
за обсягом годин навчальної програми становить не менше 
108 академічних годин, з яких 72 години аудиторних, або в 
іншому співвідношенні в межах від однієї третини до двох 
третин загального обсягу академічних годин. 

Періодичність довгострокового підвищення кваліфікації 
встановлюється Університетом залежно від потреби, але не 
рідше ніж один раз на п'ять років. 

6.5.3. Строки виробничого стажування НПП 
визначаються Університетом з урахуванням обсягу годин 
навчальної програми, її мети та завдання за погодженням з 
керівником закладу-виконавця і становить не більше 144 
академічних годин, з яких аудиторних – від однієї третини 
до двох третин загального обсягу академічних годин. 

6.5.4. Періодичність короткострокового підвищення 
кваліфікації установлюється Університетом з урахуванням 
пропозицій відповідних кафедр. 



                                                                                                                    

 

VІІ. Звітність за підвищення кваліфікації 
 

7.1. НПП за результатами виконання програми 
підвищення кваліфікації складають звіт за формою, 
наведеною у додатку 4, який затверджується керівником 
організації-виконавця. 

7.2. Звіт про підвищення кваліфікації заслуховується на 
засіданні кафедри, на якому розглядається питання про 
його затвердження або відхилення та подається витяг із 
засідання кафедри для інформування вченої ради 
факультету (ННІ) та допуску до заслуховування звіту на 
засіданні атестаційної комісії. При цьому головним 
критерієм є практичне значення результатів підвищення 
кваліфікації для удосконалення освітнього процесу, 
забезпечення його зв’язку з виробництвом. 

7.3. Інформація про виконання програми підвищення 
кваліфікації НПП доводиться до відома вченої ради 
факультету (ННІ) за поданням відповідної кафедри (без 
обов’язкового заслуховування НПП).  

7.4. Для проведення звіту про підвищення кваліфікації 
НПП в Університеті наказом ректора створюється 
атестаційна комісія, до складу якої входять голова та члени 
– НПП Університету, представники ННІ післядипломної 
освіти, відділу кадрів, навчального та навчально-
методичного відділів. Атестаційна комісія приймає рішення 
щодо затвердження звіту про виконання програми 

підвищення кваліфікації (за необхідності  про його 
доопрацювання), а також дає рекомендації з використання 
одержаних результатів для забезпечення  підвищення 
якості освітнього процесу. 

7.5. На підставі рішення атестаційної комісії (витягу з 
протоколу засідання), за наказом ректора університету на 
основі поданих документів (додатки 5-8) ННІ 
післядипломної освіти видає документ про підвищення 
кваліфікації НПП, які виконали програму підвищення 
кваліфікації. 

 
 



                                                                                                                    

 

7.6. Копії документа про підвищення кваліфікації 
подаються начальнику відділу кадрів та завідувачу кафедри. 
Вони зберігаються на кафедрах та в особовій справі НПП і 
використовуються для підготовки звіту про проведену 
роботу за результатами календарного року, підготовки 
ліцензійних та акредитаційних справ тощо. 

 

  



                                                                                                                    

 

 
Додаток 1  

до Положення про підвищення кваліфікації  
НПП НУБіП України  

у провідних підприємствах,  
організаціях і установах України  

 
 
 

 Ректорові  НУБіП України 
________________________________________ 
________________________________________ 
  (прізвище та ініціали, посада науково-педагогічного 
працівника) 

 
 

ЗАЯВА  
про направлення на підвищення кваліфікації  

 
 
Прошу направити мене відповідно до плану-графіка на підвищення 

кваліфікації  
 в ________________________________________________________________ 
 (найменування підприємства, організації, вищого навчального закладу, наукової, навчально-
наукової установи) 
___________________________________________________________________ 
 
з "___" _________20__ року по "___" _________20__ року. 

 
Мета підвищення кваліфікації ______________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

До заяви додаються: витяг з протоколу засідання кафедри (іншого структурного 
підрозділу). 

 
 
 
"___" _________20__ року 

 
 
 
 
 

________________  
(підпис) 

 



                                                                                                                    

 

 

Додаток 2   
до Положення про підвищення кваліфікації  

НПП НУБіП України  
у провідних підприємствах,  

організаціях і установах України  
 
 

____________________________________  
(найменування закладу, в якому 
здійснюватиметься  підвищення кваліфікації 
(стажування)) 

 
НАПРАВЛЕННЯ  

на підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника 
Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________ 
який/яка працює в (на) ______________________________________________ 
                                                                                           (найменування структурного підрозділу) 
___________________________________________________________________ 
                                                                    (найменування вищого навчального закладу) 
Науковий ступінь _____________________________________________________ 
Вчене звання________________________________________________________ 
Посада ____________________________________________________________ 
Перелік навчальних дисциплін, що викладає 
науково-педагогічний працівник ________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Загальний стаж роботи ______________________________________________ 
Науково-педагогічний стаж ___________________________________________ 
Аспірантура (докторантура) ___________________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу, рік закінчення) 
Інформація щодо попереднього підвищення кваліфікації ___________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Місце проживання, телефон ___________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Просимо прийняти для підвищення кваліфікації  з "___" __________20__ року  
по "___" ____________20__ року. 
 
 
 
Ректор  ______________  

(підпис) 
_____________________  

(прізвище, ініціали) 
М. П.   

 



                                                                                                                    

 

 

Додаток 3   
до Положення про підвищення кваліфікації  

НПП НУБіП України  
у провідних підприємствах,  

організаціях і установах України  
ПОГОДЖЕНО 

_____________________________________________ 
(керівник організації-виконавця) 

_________________  ___________________  
             (підпис)                            (прізвище та ініціали) 
"____" ________________20__ року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Ректор НУБіП України  

 
________________  ______________  
             (підпис)             (прізвище та ініціали) 
"____" ________________20__ року 

 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН  
підвищення кваліфікації  

___________________________________________________________________ 
                                                              (прізвище та ініціали працівника) 
___________________________________________________________________ 
                                                               (посада, найменування кафедри), 
___________________________________________________________________ 
                                               (іншого структурного підрозділу, науковий ступінь, вчене звання) 
___________________________________________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу, в якому працює науково-педагогічний  працівник) 
в _________________________________________________________________  
       (найменування установи, в якій здійснюватиметься підвищення кваліфікації (стажування)) 
Строк підвищення кваліфікації  з "_______" ___________20_____ року  
по "_____" ____________20__ року. 
Мета підвищення кваліфікації ____________ _____________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
Виконання завдань індивідуального плану роботи 

№ 
з/п 

Зміст завдання Очікувані результати 
виконання завдання 

   

   

Завдання індивідуального плану розглянуто на засіданні ___________________ 
                                                                                                                                         (найменування 
предметної  (циклової) комісії, кафедри, іншого структурного підрозділу) 

 
"___" ______________20__ року, протокол № _____. 
 
Науково-педагогічний працівник  

______________  
(підпис) 

 
________________  
(прізвище та ініціали) 

Завідувач кафедри, керівник  
структурного підрозділу 

 
 

______________  
(підпис) 

 
 

________________  
(прізвище та ініціали) 



                                                                                                                    

 

 
Додаток 4   

до Положення про підвищення кваліфікації  
НПП НУБіП України  

у провідних підприємствах,  
організаціях і установах України 

 
 

ЗВІТ  
про підвищення кваліфікації НПП 

 
Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________ 
Науковий ступінь ____________________________________________________ 
Вчене звання_______________________________________________________ 
Посада ____________________________________________________________ 
Кафедра (інший структурний підрозділ) __________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Найменування закладу (установи), в якій здійснювалось підвищення 
кваліфікації  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Терміни підвищення кваліфікації  
з "_____" ___________20____ року по "___" _________20__ року  
відповідно до наказу від "___" __________20__ року № ___. 
Відомості про виконання навчальної програми підвищення кваліфікації 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Мета підвищення кваліфікації _________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Результати підвищення кваліфікації ____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

 
 

Керівник організації-виконавця 
_______________________________________ 

 
 

____________  
(підпис) 

 
 

__________________  
(прізвище та ініціали) 



                                                                                                                    

 

Висновки та напрямки використання результатів підвищення 
кваліфікації (розглядаються на засіданні 
кафедри)____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Пропозиції щодо використання результатів підвищення кваліфікації  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Розглянуто і затверджено на засіданні __________________________________ 
                                                                найменування кафедри (іншого структурного підрозділу) 
___________________________________________________________________  
 
"___" ______________20__ року, протокол № _____. 

 

 
  
 

 
 
 

Завідувач кафедри (керівник  
структурного підрозділу) 

 
 

____________  
(підпис) 

 
 

__________________  
(прізвище та ініціали) 

 Голова комісії 
Розглянуто і затверджено на засіданні 

атестаційної комісії 
"___" ______________20__ року, 
протокол № _________________. 

 

 
 

____________  
(підпис) 

 
 

__________________  
(прізвище та ініціали) 



                                                                                                                    

 

Додаток 5 
 

До свідоцтва: реєстраційний №  

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 

 І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

“ПОГОДЖЕНО” “ЗАТВЕРДЖУЮ” 
Декан факультету  
Директор ННІ  
 

     Директор ННІ ПО  

  
___________________________ 
М.Кулаєць 

“_______” ____________20__ р. “_______” _________________20__ р. 
 

П Р О Г Р А М А   С Т А Ж У В А Н Н Я 
 

(прізвище, 23м.’я по батькові) 

 
(вчене звання, ступінь, посада, ВНЗ) 

 

 
Структурний підрозділ НУБіП, де буде проходити стажування 

(ННІ, ННЦ, кафедри) 

 

 
Термін стажування 

 
Науковий керівник стажування 

 
 

 

№ 
п/п 

Зміст стажування Строки 
виконання 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



                                                                                                                    

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Стажист Науковий керівник 
           

(дата) (підпис) (прізвище, 24м.’я по 

батькові) 

(дата) (підпис) (прізви

ще, 

24м.’я 

по 

батьк

ові) 

 
Програма розглянута на засіданні кафедри в 
НУБіП 

 

 протокол №  від   

  
Завідувач кафедри    

 (підпис) ( прізвище, 24м.’я по батькові) 

 
 
 
 



                                                                                                                    

 

Додаток 6 
ВІДЗИВ 

ПРО РОБОТУ СТАЖИСТА  
 

(прізвище, 25м.’я по батькові) 

 
(вчене звання, ступінь, посада, ВНЗ) 

 

 
Структурний підрозділ НУБіП, де проходило стажування  

(ННІ, ННЦ, кафедри) 

 

 
Термін стажування 

 
Науковий керівник стажування  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науковий керівник:   
( підпис) 

 
 
 



                                                                                                                    

 

Додаток 7 
ЗВІТ 

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключення кафедри про результати стажування   
                                (прізвище, ім’я по батькові стажиста) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Завідувач кафедри    

    (підпис)                                                                                                                                                                                 (прізвище, 27м.’я по батькові)                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                    

 

Додаток 8 
 

Проректору з навчальної  
                                                                                                        і виховної роботи 
     Кваші С.М. 

 
 
 
 

Службова записка 
 

ННІ, (факультет)_____________________________________________________ 
 
кафедра ____________________________________________________________ 
 
має можливість прийняти на стажування ________________________________ 
 

 
в період «_____»__________ «______» р.    по     «______»_________ «_____» р. 
 
і забезпечити обсяг підготовки з _______________________________________ 
                                                                                       (назва дисципліни) 

і назначити керівника_________________________________________________    
                                  ( П.І.Б., вчене звання, ступінь, посада) 

 
 
 
 
 
 

Завідувач кафедри __________________ (_______________) 
                                             (підпис) 

 
 
 



                                                                                                                    

 

1.18. Правила призначення академічних стипендій 
у НУБіП України 

(наказ про введення в дію від 2.01.2019 р. № 3) 
 

1. Загальні положення 
 

1. Правила призначення академічних стипендій у 

Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України (далі – Правила) розроблено 

відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 

липня 2004 р. № 882 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050), постанови  

Кабінету Міністрів України від 25 січня    2017 р. № 32 «Про 

внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів Україниз 

питань стипендіального забезпечення», Примірного порядку 

формування рейтингу успішності студентів, курсантів 

невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) 

для призначення академічних стипендій (далі – Примірний 

порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20 лютого 2017 р. № 261. 

2. Правила призначення академічних стипендій у 

Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України (далі − Університет) 

затверджуються його вченою радою за погодженням з 

органом студентського самоврядування та первинною 

профспілковою організацією студентів і аспірантів, а також 

оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку 

навчального семестру. 

3. Академічні стипендії в підвищеному розмірі 

призначаються: 

- студентам, які досягли особливих успіхів у навчанні; 

- студентам, які навчаються за спеціальностями 

(спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей 



                                                                                                                    

 

(спеціалізацій), затвердженим у встановленому порядку 

(для старших курсів - з урахуванням Акту узгодження 

переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем)). 

 4. Ці Правила не стосуються академічних стипендій 
осіб: 

– які навчаються згідно з угодами, укладеними між 
Університетом та фізичними або юридичними особами, 
стипендії яким можуть виплачуватися за рахунок коштів 
таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди; 

– які є іноземцями і навчаються в Університеті згідно з 
угодами про міжнародну академічну мобільність, виплата 
стипендій яким може здійснюватися за рахунок власних 
надходжень Університету. 

5. Університет має право відступити від положень 

цього Порядку і врегулювати відповідні питання самостійно 

за умови дотримання положень Закону України «Про вищу 

освіту» та відповідних актів Кабінету Міністрів України. 

 
ІІ. Стипендіальний фонд 

 
1. Університет розраховує обсяг коштів, необхідних 

для забезпечення виплати академічних стипендій на основі 

рейтингу успішності студентів у помісячному розрізі з 

урахуванням: 

– розмірів академічних стипендій, затверджених у 
встановленому порядку Кабінетом Міністрів України 
(додаток 1);   

– видатків на виплату академічних стипендій, 
затверджених Університету у встановленому порядку; 

– затвердженого ректором Університету реєстру осіб, 
яким в установленому порядку призначені академічні 
стипендії за результатами останнього навчального 
семестру та їх успішності; 



                                                                                                                    

 

– реєстру осіб, які відповідно до рішення ректора 
Університету протягом певного періоду зберігають право на 
отримання академічних стипендій; 

− необхідності здійснювати індексацію академічних 

стипендій у встановленому законодавством порядку; 

− інших визначених законодавством випадків. 

2. Помісячний обсяг коштів, затверджений 
Університету у встановленому порядку, повинен 
забезпечувати виплату академічних стипендій: 

− встановленому згідно з пунктом 13 Примірного 

порядку ліміту стипендіатів, включаючи осіб, які займають 

найвищі рейтингові позиції і мають право на призначення 

академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, а 

також, студентів, які відповідно до законодавства мають 

право на отримання академічних стипендій одночасно з 

соціальними; 

− за особливі успіхи у навчанні, що засновані 

Президентом України, Верховною Радою України, 

Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок 

призначення яких визначаються окремими нормативно-

правовими актами; 

− особам, призваним на військову службу у зв’язку з 

оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на 

військовій службі та після поновлення в установленому 

порядку на навчання на строк до місяця завершення 

першого після поновлення на навчання семестрового 

контролю включно або завершення навчання − у розмірі, 

встановленому за результатами навчання в останньому 

перед призовом навчальному семестрі; 

− особам, які протягом попереднього навчального 

семестру отримували академічну стипендію і внаслідок 

тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою 

закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль 

у строк, визначений навчальним планом; а також, 

перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у 



                                                                                                                    

 

повному обсязі в разі її призначення після ліквідації 

академічної заборгованості після припинення тимчасової 

непрацездатності; 

− особам, які реалізували право на академічну 

мобільність, і щодо яких стипендіальною комісією прийнято 

позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі 

академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період 

їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому 

навчальному закладі на території України чи поза її межами 

відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Примірного 

порядку; 

– особам, які переводяться з інших ВНЗ чи 

поновлюються на навчання за державною формою та за 

результатами навчання в попередньому семестрі, 

відображеними в академічній довідці, отримали рейтинг не 

нижче найнижчого рейтингу студента відповідного курсу, 

спеціальності (напряму підготовки), який за результатами 

останнього семестрового контролю отримав академічну 

стипендію; 

− особам, які є іноземцями, навчаються в Університеті 

відповідно до міжнародних договорів України або актів 

Кабінету Міністрів України, виплата стипендій яким 

здійснюються відповідно до зазначених документів, у разі 

якщо такими документами передбачена виплата 

академічних стипендій. 

Крім того, обсяг коштів, зазначений в абзаці першому 

цього пункту, повинен забезпечувати здійснення індексації 

академічних стипендій у встановленому законодавством 

порядку та виплату академічних стипендій в інших 

визначених законодавством випадках. 

3. Стипендіальний фонд для призначення академічних 
стипендій на основі рейтингу успішності студентів 
Університету розраховується щомісячно з урахуванням: 

– видатків на стипендіальне забезпечення, 
затверджених Університету у встановленому порядку; 



                                                                                                                    

 

– раніше сформованих зобов’язань з виплати 
академічних стипендій студентам; 

– зобов’язань з виплати академічних стипендій 
студентам, сформованих у поточному місяці. 

4. До раніше сформованих належать зобов’язання з 
виплати академічних стипендій студентам: 

– раніше сформовані на основі рейтингу успішності 
студентів; 

– перед особами, які є іноземцями і навчаються в 
Університеті відповідно до міжнародних договорів України 
або актів Кабінету Міністрів України, і виплата стипендій 
яким здійснюються відповідно до зазначених документів; 

– перед особами, призваними на військову службу у 
зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку 
перебування на військовій службі, яким виплачується 
стипендія у розмірі, встановленому за результатами 
навчання в останньому перед призовом навчальному 
семестрі; 

– перед особами, яка протягом попереднього 
навчального семестру отримували академічну стипендію і 
внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої 
довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий 
контроль у строк, визначений навчальним планом, а також в 
разі призначення академічної стипендії після ліквідації 
академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок 
коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за 
попередні місяці; 

– перед особами, які реалізували право на академічну 
мобільність, щодо яких прийнято позитивне рішення 
стипендіальної комісії про виплату в повному обсязі 
стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання 
за програмою академічної мобільності в іншому 
навчальному закладі на території України чи поза її межами 
відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Примірного 
порядку; 

– щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не 
була виплачена на початок поточного місяця. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page4?text=%EC%EE%E1%B3%EB#w12


                                                                                                                    

 

При розрахунку стипендіального фонду враховується 
припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій 
студентам у встановлених законодавством випадках. 

5. До зобов’язань з виплати академічних стипендій 
студентам, сформованих у поточному місяці, належать: 

– сформовані в поточному місяці на основі рейтингу 
успішності студентів за результатами семестрового 
контролю до місяця, в якому закінчується складання 
наступного семестрового контролю або закінчення 
навчання включно, або на поточний місяць; 

– сформовані в поточному місяці перед особами, які 
мають право на призначення академічної стипендії після 
ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому 
закінчується складання наступного семестрового контролю 
або закінчення навчання включно, або на поточний місяць; 

– сформовані в поточному місяці перед особами, які 
були раніше призвані на військову службу у зв’язку з 
оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було 
призначено академічну стипендію за результатами 
семестрового контролю, який передував перериванню 
навчання, до місяця завершення наступного семестрового 
контролю включно або завершення навчання, а також в 
інших випадках, передбачених законодавством. 

 
ІІІ. Ліміт стипендіатів 

 
1. Ліміт стипендіатів визначає відсоток студентів денної 

форми навчання, які навчаються за державним 
замовленням на певному факультеті чи в навчально-
науковому інституті (далі - ННІ), курсі за певною 
спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на 
призначення академічної стипендії на строк до місяця 
завершення наступного семестрового контролю включно 
або завершення навчання. 

Вчена рада Університету у встановленому 
законодавством порядку визначає: 

– загальний ліміт стипендіатів − відсоток стипендіатів, 

яким призначається академічна стипендія на основі 

здобутого ними рейтингового бала (включаючи академічну 
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стипендію за особливі успіхи в навчанні) − однаковий для 

всіх факультетів, ННІ, курсів та спеціальностей (напрямів 

підготовки); 

− ліміт стипендіатів, яким призначатиметься 

академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на 

основі здобутого ними рейтингового бала, − може бути 

різним для факультетів, ННІ, курсів та спеціальностей 

(напрямів підготовки); 

− ліміт стипендіатів з числа осіб, які зараховані на 

перший рік навчання і яким до першого семестрового 

контролю буде призначатися академічна стипендія на 

підставі конкурсного бала, здобутого під час вступу до 

навчального закладу. 

Ліміти стипендіатів встановлюються вченою радою 
Університету перед початком підведення підсумків кожного 
семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів 
встановлюється до 1 липня попереднього навчального року. 

2. Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у 
відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості 
студентів денної форми навчання, які навчаються за 
державним замовленням на певному факультеті (ННІ), курсі 
за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на 
перше число місяця, наступного за датою закінчення 
семестрового контролю згідно з навчальними планами для 
відповідних факультетів (ННІ), курсів та спеціальностей 
(напрямів підготовки). 

3. Конкретна кількість стипендіатів, які навчаються на 

певному факультеті (ННІ), курсі за певною спеціальністю 

(напрямом підготовки) і яким на наступний навчальний 

семестр буде призначена академічна стипендія (включаючи 

академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні − 

рейтинговий бал не нижче 90-100), визначається 

стипендіальною комісією шляхом округлення до цілого 

числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів, 

визначеного відповідно до  пункту 1 розділу ІІІ Правил, на 

фактичну кількість студентів, курсантів денної форми 



                                                                                                                    

 

навчання, які навчаються за державним (регіональним) 

замовленням на певному факультеті (ННІ), курсі за певною 

спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше 

число місяця, наступного за датою закінчення семестрового 

контролю або приступили до навчання через десять днів 

після його початку (для студентів першого року навчання). 

У разі одночасної наявності на певному факультеті 

(ННІ), курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) 

студентів, які навчаються за повним та скороченим 

строками навчання, конкретна кількість стипендіатів 

встановлюється окремо для кожної з таких категорій 

відповідно до визначеного згідно з пунктом 1 розділу ІІІ 

Правил. 

Стипендіальна комісія може приймати рішення щодо 
встановлення єдиного ліміту стипендіатів для студентів, які 
навчаються на різних курсах та/або факультетах (ННІ) за 
певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо такі 
особи навчаються за однаковими навчальними планами. 

За рішенням стипендіальної комісії може бути 
розраховано окремо ліміт стипендіатів факультету (ННІ) 
одного курсу, за певною спеціальністю (напрямом 
підготовки) для студентів, які складали семестровий 
контроль за різними навчальними планами. 

У разі наявності тільки чотирьох осіб на одному 

факультеті (ННІ), курсі за певною спеціальністю (напрямом 

підготовки) встановлюється, що кількість стипендіатів 

складає одну або дві особи за рішенням стипендіальної 

комісії. У разі наявності тільки двох осіб на одному 

факультеті (ННІ), курсі за певною спеціальністю (напрямом 

підготовки) встановлюється, що кількість стипендіатів 

складає одну особу. У разі наявності тільки однієї особи 

кількість стипендіатів встановлюється стипендіальною 

комісією залежно від рівня її успішності. 

 

 



                                                                                                                    

 

4. В межах коштів, затверджених Університету на 

виплату академічних стипендій, стипендіальна комісія може 

приймати рішення про збільшення раніше встановлених 

лімітів стипендіатів (у межах діапазону ліміту стипендіатів, 

встановлених абзацом сімнадцятим пунктом 13 Примірного 

порядку). 

5. Студентам, які навчаються на останньому курсі за 

спеціальностями (напрямами підготовки), для яких 

навчальними планами не передбачено семестрового 

контролю в останньому навчальному семестрі, академічні 

стипендії призначаються за результатами попереднього 

навчального семестру до закінчення навчання. 

6. Рейтинг успішності студентів першого року навчання 

усіх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) для 

призначення академічних стипендій до підведення підсумків 

першого семестрового контролю, формується на підставі 

конкурсного бала, отриманого ними під час вступу на 

навчання. 

У разі зарахування на навчання на другий (третій) курс 

освітнього ступеня «Бакалавр» за державним замовленням 

вступників на базі здобутого ОКР «Молодшого спеціаліста» 

рейтинг їх успішності для призначення академічних 

стипендій до підведення підсумків першого семестрового 

контролю, формується окремо, на підставі конкурсного 

балу, отриманого ними під час вступу на навчання у 

діапазоні до 45 % фактичної кількості. 

У разі зарахування на навчання на другий (третій) курс 

освітнього ступеня «Бакалавр» за державним замовленням 

вступників на базі здобутого ОКР «Молодшого спеціаліста» 

тільки чотирьох осіб на одному факультеті (ННІ), курсі за 

певною спеціальністю (напрямом підготовки) 

встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну або 

дві особи за рішенням стипендіальної комісії. У разі 

зарахування тільки двох осіб на одному факультеті (ННІ), 



                                                                                                                    

 

курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) 

встановлюється, що кількість стипендіатів складає одну 

особу. У разі зарахування тільки однієї особи, кількість 

стипендіатів встановлюється стипендіальною комісією на 

підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до 

університету. 

7. Перевищення лімітів стипендіатів припускається в 
разі призначення академічної стипендії після ліквідації 
академічної заборгованості, повернення до навчання 
студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по 
закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з 
догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову 
службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки 
призначення академічних стипендій цим категоріям 
студентів не може бути підставою для перегляду рішень про 
призначення академічних стипендій іншим особам. 

 
ІV. Рейтинг успішності 

 
1. Рейтинг успішності студентів першого року навчання 

всіх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) для 
призначення академічних стипендій до підведення підсумків 
першого семестрового контролю, формується на підставі 
конкурсного балу, отриманого ними під час вступу на 
навчання.  

Якщо два чи більше студентів, які вступили на 
навчання за державним замовленням на одну спеціальність 
у рейтинговому списку для призначення академічних 
стипендій мають однакову кількість конкурсних балів, вища 
позиція надається: 

- особі з більшим значенням середнього балу атестату 
про повну загальну середню освіту чи додатка до диплома 
молодшого спеціаліста чи  додатка до диплома бакалавра; 

- особі з більшим значенням балу за результатами ЗНО 
з профільної дисципліни.  

2. Рейтинги успішності студентів для призначення 
академічних стипендій на наступні навчальні семестри, 
складаються за результатами останнього семестрового 
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контролю на кожному факультеті (ННІ), курсі і за кожною 
спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі 
підсумкових оцінок з навчальних дисциплін (складання 
екзаменів і заліків), захистів курсових робіт (проектів) та 
звітів з практики, з урахуванням участі у науковій, науково-
технічній діяльності, громадському житті та спортивній 
діяльності (додаток 3).  

Перелік показників оцінювання навчальних досягнень 
включає всі екзаменаційні та залікові оцінки з обов’язкових 
дисциплін, а також може включати екзаменаційні та залікові 
оцінки з вибіркових дисциплін, оцінки за диференційовані 
заліки, курсові роботи (проекти), захисти звітів з практик 
тощо. Перелік таких показників встановлюється вченою 
радою факультету (ННІ) не пізніше одного місяця з початку 
семестру.  

Рейтинги успішності студентів для призначення 
академічних стипендій за результатами першого 
семестрового контролю 2016-2017 навчального року 
формуються за середнім балом семестрового контролю, що 
включає всі екзаменаційні та залікові оцінки з дисциплін, а 
також оцінки за курсові роботи (проекти), захисти звітів з 
практик за 100-бальною шкалою, з округленням до сотих 
значення числа (другого знаку після коми). 

4. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які 
навчаються за певною спеціальністю (напрямом підготовки) 
та курсі в межах одного факультету (ННІ) за денною 
формою навчання, крім осіб, які: 

– протягом навчального семестру до початку 
семестрового контролю або під час семестрового контролю 
отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились 
на контрольний захід без поважної причини з будь-якої 
навчальної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), 
звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного 
складання контрольного заходу з метою покращення 
отриманої раніше оцінки; 

– до дати завершення семестрового контролю, 
визначеної навчальним планом та графіком навчального 
процесу, не склали семестровий контроль з будь-якої 
навчальної дисципліни, курсової роботи (проекту), практики, 



                                                                                                                    

 

крім випадку, передбаченого абзацом п’ятим пункту 2 
розділу ІІ цих Правил; 

− виконали навчальне навантаження в кредитах 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (далі - ЄКТС) за поточні навчальний рік, 

навчальний семестр або з початку навчання в обсязі, 

меншому ніж мінімальний норматив, встановлений 

(робочим) навчальним планом для відповідного факультету 

(ННІ), семестру та спеціальності (напряму підготовки). 

5. Рейтинговий бал студента Rстуд  визначається за 100-
бальною шкалою як сума двох складових: 

– середнє арифметичне значення рейтингів R усіх 
видів атестації за 100-бальною шкалою − складання заліків, 
екзаменів, захисту курсових робіт чи проектів, звітів за 
навчальну чи виробничу практику − за результатами 
навчання в останньому семестрі та складання 
екзаменаційної сесії (складає 90 % рейтингового бала 
студента); 

– додаткові бали b за участь у науковій, науково-
технічній діяльності, громадському житті, творчій та 
спортивній діяльності (складає 10 % рейтингового бала 
студента) . 

Визначений рейтинговий бал студента Rстуд  
округлюється до сотих значень числа (другого знаку після 
коми).  

Рейтинговий бал студента розраховується за 
формулою:   

                                                     
                    R1+ R2 + … + Rn 

        Rстуд = -----------------------  0,9 + b ,                         (1) 
                                  n 
 
де R1 , R 2 , … Rn  − рейтинги усіх видів атестацій за 

100-бальною шкалою в останньому семестрі і під час 
складання екзаменаційної сесії; 

n − кількість атестацій в останньому семестрі і під час 
складання екзаменаційної сесії; 



                                                                                                                    

 

b – додаткові бали (від 0,1 до 10,0) призначаються за 
участь у науковій, науково-технічній діяльності, 
громадському житті, творчій та спортивній діяльності. 

Для розрахунку додаткових балів “b” сформовано 
перелік основних досягнень, що враховуються в рейтингу і 
не належать до показників успішності у навчанні, та 
визначено кількість балів, які надаються за кожне з таких 
досягнень студентам (додаток 3). 

 Додаткові бали є єдиними для всіх студентів 
Університету  і встановлюються стипендіальною комісією 
Університету.  Факультети (ННІ) з урахуванням рівня 
досягнень та особистого внеску студента у суспільне життя 
нараховують додаткові бали студентам за видами 
суспільно-корисної діяльності студентів.  

Додаткові бали призначаються у межах  від 0,1 до 10,0: 
- найвищі бали − від  10,0 до 7,00 підтверджуються 

підписами керівників наукового відділу, ННЦ виховної 
роботи та соціального розвитку, завідувачів кафедр 
фізичної культури та культурології, голови студентської 
організації університету, деканів факультетів (директорів 
ННІ); 

-  бали від 6,99 до 4,0 підтверджуються підписами 
відповідальних за спортивно-масову та культурологічну 
роботу на факультетах (ННІ), заступників деканів 
факультетів (директорів ННІ), голів студентських організацій 
факультетів (ННІ); 

- бали від  3,99 до 0,1  підтверджуються  підписами 
відповідальних за спортивно-масову, культурологічну 
роботу студентських організацій факультетів (ННІ), голів 
студентських рад гуртожитків, завідувачів гуртожитків, 
заступників деканів факультетів (директорів ННІ).  

Якщо сума додаткових балів студента за участь у 
науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, 
творчій та спортивній діяльності перевищує максимально 
допустиме значення 10 балів, то його додатковий бал 
встановлюється рівним максимальному значенню. 

Формування додаткових балів  відбувається шляхом 
особистого занесення студентом даних про свої здобутки до 
відповідної електронної бази, яку старости академічних груп 



                                                                                                                    

 

отримують в деканатах факультетів (дирекціях ННІ) і 
передають кожному студенту особисто. 

Студенти зобов’язані занести інформацію про свої 
здобутки до електронної бази, а староста, спільно з 
наставником академічної групи, узагальнити та перевірити її. 
Перевірену інформацію староста передає в деканат 
факультету (дирекцію ННІ). 

Додаткові бали студентів денної форми навчання 
факультету (ННІ), кожного курсу і кожної спеціальності 
(напряму підготовки), здобуті  у осінньому (весняному) 
семестрі певного навчального року, розглядаються та 
затверджуються рішенням стипендіальної комісії 
факультету (ННІ) до початку екзаменаційної сесії. 

Стипендіальна комісія Університету має право внести 
корегування у перелік додаткових балів (додаток 3)  за 
поданням стипендіальних комісій факультетів  (ННІ). 

Рейтинг успішності студентів денної форми навчання 
факультету (ННІ), кожного курсу і кожної спеціальності 
(напряму підготовки) за результатами осіннього (весняного) 
семестру певного навчального року розглядається та 
затверджується рішенням стипендіальної комісії факультету 
(ННІ) (додаток 2). 

6. Рейтинговий бал студента за результатами першого 
семестрового контролю 2016-2017 навчального року 
визначається як середнє арифметичне значення рейтингів 
R усіх видів атестації за      100-бальною шкалою − 
складання заліків, екзаменів, захисту курсових робіт чи 
проектів, звітів за навчальну чи виробничу практику − за 
результатами навчання в останньому семестрі та 
складання екзаменаційної сесії.  

Визначений рейтинговий бал студента округлюється до 
сотих значень числа (другого знаку після коми).  

7. Рейтинговий список студентів формується за 

рейтинговим балом від більшого до меншого. 

У разі важливості розташуванні студентів у рейтингу 
для призначення академічних стипендій, вища позиція 
надається особі з більшим значенням складової за 
навчальні досягнення.  



                                                                                                                    

 

Якщо два чи більше студентів одного курсу та 
спеціальності (напряму підготовки), які навчаються на 
одному факультеті (ННІ) за денною формою навчання, у 
рейтинговому списку отримали однакову кількість балів за 
навчальні досягнення, вище розташовується особа, у якої 
більший середній рейтинг за результатами складання 
екзаменів за 100-бальною шкалою під час останньої 
екзаменаційної сесії.  

Формула для розрахунку середнього рейтингу за 
результатами складання екзаменів:   

 

                                                (2) 
 

де R1 , R 2 , … Rn  − екзаменаційні оцінки за 100-бальною 
шкалою, отримані особою під час складання останньої 
екзаменаційної сесії; 

n − кількість екзаменів, складених в останній 
екзаменаційної сесії. 

Середній рейтинг особи за результатами складання 
екзаменів за 100-бальною шкалою під час останньої 
екзаменаційної сесії в таких випадках зазначається в 
примітці до рейтингу успішності студентів (додаток 2).  

8. Рейтинговий список студентів оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті факультетів (ННІ), Університету не 
пізніше ніж через три робочих дні після його затвердження 
стипендіальною комісією. 

Наказ про призначення стипендії (далі – наказ-реєстр) 
формується для кожної групи студентів окремо, згідно з 
прийнятою в Університеті формою (додаток 4). В наказі-
реєстрі зазначаються всі студенти групи в алфавітному 
порядку,  як бюджетники так і контрактники. 

На візування та підпис ректору подається Рейтинговий 
список курсу спеціальності (напряму підготовки) та накази-
реєстри всіх груп цього курсу. 

9. Особам, зазначеним абзацами п’ятим та шостим 
пункту другого розділу ІІ цих правил стипендія 
призначається у наступних випадках:  



                                                                                                                    

 

– особі, яка протягом попереднього навчального 
семестру внаслідок тимчасової непрацездатності, 
підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не 
склала семестровий контроль визначений навчальним 
планом у строк та якій наказом ректора встановлений 
індивідуальний термін складання семестрового контролю, 
після його успішного складання призначається академічна 
стипендія у разі якщо її особистий рейтинг становить не 
нижче (більше або дорівнює) найнижчого рейтингу студента 
відповідного курсу, спеціальності (напряму підготовки), який 
за результатами останнього семестрового контрою отримав 
академічну стипендію; стипендія призначається з першого 
числа наступного місяця, що настає за результатами 
семестрового контролю; 

– особі, яка протягом попереднього навчального 
семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок 
тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою 
закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль 
у строк, визначений навчальним планом, а також в разі 
призначення академічної стипендії після ліквідації 
академічної заборгованості, здійснюється перерахунок 
коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за 
попередні місяці; 

– особі, яка реалізувала право на академічну 
мобільність у період проведення семестрового контролю та 
якій наказом ректора встановлено індивідуальний термін 
складання семестрового контролю, після його успішного 
складання призначається академічна стипендія у разі якщо 
її особистий рейтинг становить не нижче (більше або 
дорівнює) найнижчого рейтингу студента відповідного курсу, 
спеціальності (напряму підготовки), який за результатами 
останнього семестрового контрою отримав академічну 
стипендію; стипендія призначається з першого числа 
наступного місяця, що настає за результатами 
семестрового контролю.  



                                                                                                                    

 

Додаток 1 
 

Приклад для розрахунку стипендії 
 

Вчена (педагогічна) рада вищого навчального закладу 
визначає відсоток студентів, які мають право на отримання 
академічних стипендій загалом, і відсоток студентів, які 
мають право на отримання підвищених академічних 
стипендій, виходячи з умови балансу стипендіального 
фонду: 

 LSkLVkKKSF es  )1()( 10 , 

де: 
F  – розмір місячного стипендіального фонду після 

вирахування стипендій аспірантам та докторантам; 

0K  – загальна кількість студентів, які навчаються за 

державним (регіональним) замовленням на денній формі 
навчання, окрім студентів, які навчаються за 
спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови 
кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року; 

1K  – загальна кількість студентів, які навчаються за 

державним (регіональним) замовленням на денній формі 
навчання за спеціальностями, переліченими в додатку до 
Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 
2016 року (яким виплачується стипендія в підвищеному 
розмірі); 

s  -  місячний розмір звичайної академічної стипендії 
(1100 грн. для студентів, які навчаються у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації; 830 грн. - для студентів, які навчаються у ВНЗ І-
ІІ рівнів акредитації); 

ek  – коефіцієнт підвищення стипендії за особливі успіхи 

у навчанні  ( 455,1ek ); 

sk  – коефіцієнт підвищення стипендії для студентів,  які 

навчаються за спеціальностями, переліченими в додатку до 
Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 
2016 року (яким виплачується стипендія в підвищеному 
розмірі), 



                                                                                                                    

 

2727,1
1100

1400
sk  для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, 

2723,1
830

1056
sk  для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 

 
LS - загальний ліміт стипендіатів; 
LV  – ліміт стипендіатів-відмінників; 
Алгоритм розрахунку для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 
1. Встановлюється LS - загальний ліміт стипендіатів; 

має бути в межах від 0,4 до 0,45. 

2. LV  – ліміт стипендіатів-відмінників, які отримують 
підвищену за особливі успіхи у навчанні: 
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або з урахуванням конкретних числових значень  
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 . 

У формулі передбачається, що ліміт першокурсників-
стипендіатів встановлюється на рівні загального ліміту 
стипендіатів. 

У разі від’ємного значення ліміту стипендіатів-
відмінників необхідно скорочувати загальний ліміт 
стипендіатів. 

 
 



                                                                                                                    

 

Додаток 2 

Міністерство освіти і науки України 
Національний університет біоресурсів  

і природокористування України 
 

ПРОТОКОЛ  
засідання стипендіальної комісії факультету (ННІ) 

________________________________________________________________________________  
від «__»___________20__ р. 

 
 

РЕЙТИНГ  
успішності студентів  ____  курсу* 

спеціальності (напряму підготовки)___________________________________________ 
денної форми навчання за результатами осіннього (весняного) навчального семестру  

20__-20__ навчального року, складений на підставі успішності  
з кожної навчальної дисципліни 

 

№ п/п 
Прізвище 

ім’я по батькові 

Рейтинговий бал успішності студента 
(за 100-бальною шкалою) 

Наявність пільг 
(які саме) 

Примітка 

Рейтинговий 
бал 

студента 
(всього, 

до 100 балів) 
 

Бали за 
навчальні 

досягнення 
(до 90 балів) 

 

Додаткові 
бали 

(до10 балів) 
 

Студенти, які навчаються за державним замовленням 

       

       

       

Студенти, які навчаються за умов договору 

       

       

       

 
 
* - у рейтингу успішності зазначаються всі (100 %) студентів кожного курсу, спеціальності чи напряму 
підготовки.  
Рейтинг успішності студентів складається для кожного курсу, кожної спеціальності чи напряму підготовки 
окремо. 
 

Голова стипендіальної комісії                                       ___________________                  ПІБ 
 
Члени стипендіальної комісії : 
 
                                                                                            ___________________                  ПІБ 
   
                                                                                            ___________________                  ПІБ 
   
                                                                                            ___________________                  ПІБ 
  
                                                                                            ___________________                  ПІБ 



 

 

   

Додаток 3 
 

Перелік основних досягнень студентів у науковій, 
науково- технічній діяльності, громадському житті, 

творчій та спортивній діяльності, що враховуються для 
розрахунку додаткових балів при формуванні рейтингу 

успішності 
(додаткові бали) 

 

Рейтинг успішності студента, за його активністю в житті університету 

№ 
ПП 

Критерій оцінки 
Кількість 

Балів 

Блок 1. Участь у діяльності органів студентського самоврядування та 
соціальна 

Блок 1.1. Студентська організація (СО) 

1 Голова СО університету 10,00 

2 Заступники голови СО університету 8,00 

3 Секретар СО університету, керівники ВІДДІЛІВ СО університету, 

керівники клубів за інтересами 
6,25 

4 Голови СО на факультеті (ННІ) 6,00 

5 Члени Вченої ради Університету 4,70 

6 Заступники голови СО на факультеті (ННІ) 4,50 

7 Керівники ВІДДІЛІВ СО на факультеті (ННІ) 3,50 

8 Секретар СО факультету (ННІ) 3,00 

9 Старости академічних груп 0,00-4,00 

10 Член Вченої ради факультету 1,75 

11 Члени СО Університету 4,00 

12 Члени СО факультету (ННІ), голова та секретар ЦВК університету 2,50 

13 Одноразова участь студента в організації заходів, що проводить 

СО Університету*, член ЦВК по виборах голови студентської 

організації 

0,75 

14 Одноразова участь студента в організації заходів, що проводить 

СО факультету (ННІ)* 
0,50 

15 
Неявка голови студентської організації (ради) на організаційні 

збори СО. невиконання ним поставленого СО завдання 
-1,0 

16  Заступник старости академічної групи ** 0,00-1,50 

17 
Отримання призових місць на фестивалі «Аграрна Республіка» (II - 
1,50; III – 1,00) 

2,00 

18 
Одноразова допомога студента в організації заходів, що проводить 

CO Університету* 
1,00 

19 
Одноразова допомога студента в організації заходів, що проводить 

CO факультету (ННІ)* 
0,75 

20 Член ЦВК по виборах голови студентської організації університету 0,90 

21 
Голова та секретар ЦВК по виборах голови студентської 

організації університету 
1,50 

22 Створення Положення одноосібно 1,50 



                                                                                                                    

 

23 Створення Положення в співавторстві 0,75 

24 Редакція існуючого Положення 0,50 

 ** за результатами роботи  

Блок 1.2. Студентська рада (СР) гуртожитку 

1  Голова об’єднаної студентської ради гуртожитків  8,00 

2 Голови СР гуртожитків 6,00 

3 Заступник голови СР Гуртожитку 4,50 

4 Секретар СР Гуртожитку, керівники відділів СР Гуртожитку 3,50 

5 Старости які відвідають за декілька блоків 3,75 

6 Старости поверхів (блоків) 2,00 

7 Члени СР гуртожитку 1,50 

8 Заступник старости поверхів 1,10 

9 Комісія при поселенні в гуртожиток 0,75 

10 
Одноразова допомога в організації заходів, що проводить СР 

Гуртожитків* 
0,50 

Блок 1.3. Студентське профбюро 

1 Голова профбюро факультету (ННІ) 5,00 

2 Заступник голови профбюро факультету (ННІ) 4,00 

3 Секретар голови Профбюро (ННІ) 3,00 

4 Керівники відділів Профбюро 2,50 

5 Профорг групи 1,00 

6 Одноразова допомога в організації заходів, що проводить 

Профбюро факультетів (ННІ)* 

0,25 

Блок 1.4. Соціальна робота 

1 Членство у волонтерському зареєстрованому об'єднанні 4,25 

2 Курсант автошколи НУБіП України 3,50 

3 Участь в акції "День донора" в НУБіП України 3,15 

4 Членство у громадському формуванні "Університетська варта” 2,30 

5 Одноразова участь у заходах, що проводить соціальний відділ СО 

НУБІП України* 

0,25 

6 Одноразова участь у заходах, що проводить соціальний відділ на 

факультетах (ННІ)* 

0,50 

7 Одноразова участь у благоустрою території Голосіївського району* 0,40 

8 Участь у заходах на факультеті (ННІ), в університеті, 

облаштування гуртожитку та прилеглої території* 

0,40 

9 Вчинення порушення, що передбачає дисциплінарне стягнення у 
вигляді зауваження, догани, не поселення в гуртожиток з 
наступного навчального року, розірвання договору найму на 
проживання. Свідоме ігнорування та невиконання розпоряджень 
керівництва факультету (ННІ), університету. Свідоме розміщення 
недостовірної інформації щодо отриманих балів 

-10,00 

10 За відмову від участі у змаганнях в складі збірної команди НУБіП 
України за кожний тур, гру, зустріч - за поданням викладачів 
кафедри фізичного виховання відповідальних за підготовку збірних 
команд університету з видів спорту і списків збірних команд 
університету затверджених проректором університету 

-5,00 

Блок 2. Навчально-наукова робота 

Блок 2.1. Особисті досягнення 

1 Переможці і призери міжнародних олімпіад 10 

2 Переможці II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (1 місце) 10 



                                                                                                                    

 

Переможці II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (2 місце) 9,5 

Переможці II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (3 місце) 9 

3 Отримання студентом патенту на винахід (корисну модель) 
(одноосібно) 

10 

Отримання студентом патенту на винахід (корисну модель) (у 
співавторстві з НПП) 

7 

4 4 Переможці І етапу студентської Всеукраїнської олімпіади (1 
місце) 

7,25 

Переможці І етапу студентської Всеукраїнської олімпіади (2 місце) 6,75 

Переможці І етапу студентської Всеукраїнської олімпіади (3 місце) 6,00 

5 Призери II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (1 місця) 4,00 

Призери II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (2 місця) 3,75 

Призери II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад (3 місця) 3,25 

6 Учасник II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад 2,90 

7 Участь в олімпіадах Університетського рівня 1,50 

8 Публікація статті (одноосібно) 8,50 

Публікація статті (із співавторством НПП) 4,00 

Публікація статті( із співавторством із студентами на кожного) 2,50 

9 Кращий читач наукової бібліотеки (ІІ-1,75; ІІІ -1,50) 2,00 

10 Публікація тез конференції (одноосібно) 4,00 

Публікація тез конференції (у співпраці з НПП) 2,00 

Публікація тез конференції (із співавторством із студентами на 1,50 

Блок 2.2 Конференції 

1 Виступ на конференціях що проходять за межами території 

України (на іноземній мові) 
7,50 

2 Виступ на конференціях, що проходять в Україні 4,50 

3 Виступ на конференціях на рівні Університету 2,50 

4 Участь на конференціях, що проходять за межами території 

України (на іноземній мові) 

4,00 

5 Участь на конференціях що проходить на рівні України 1,50 

6 Участь на конференціях на рівні Університету 0,50 

Блок 2.3 Інтелектуальні конкурси 

1 
Перемога в Інтелектуальних битвах між академічними групами (II- 

7,50; ІІІ-7,00) 

5,00 (ІІ-
4,00 ІІІ-

3,00) 

2  Зайняте місце в Інтелектуальних битвах між академічними групами 
(IV-6,50 V-6,00 VI-5,50) 

6,50 

3  Зайняте місце в Інтелектуальних битвах між академічними групами 
(VII-5,00 VIII-4,50) 

5,00 

4  

 

Зайняте місце в Інтелектуальних битвах між академічними групами 

(VIII-XVI) 
4,00 

5  Перемога в "Агродебатах" "Агро -2019" "Нове зернятко" та заходів 
клубу за інтересами (II- 7,50 III- 7,00)* 

8,00 

6 Участь у ректорському проекті «Школа лідера НУБіП України» 1,00 

7  Отримання сертифікату учасника у ректорському проекті «Школа 
лідера НУБіП України» 

4,00 

8  Розробка проектів у рамках ректорської «Школи лідера НУБіП 
України»  

10,00 

9 Участь у заходах що проводять клуби за інтересами* 0,40 



                                                                                                                    

 

10  Участь в інтелектуальних конкурсах на рівні університету* 1,50 

11 Участь в інтелектуальних конкурсах на рівні факультету (ННІ) * 1,00 

12  Участь у інтелектуальних конкурсах нарівні гуртожитку* 0,75 

1 

Вчинення порушення, що передбачає дисциплінарне стягнення у 

вигляді зауваження, догани, не поселення в гуртожиток з 

наступного навчального року, розірвання договору найму на 

проживання. Свідоме ігнорування та невиконання розпоряджень 

керівництва факультету (ННІ), університету. Свідоме розміщення 

недостовірної інформації щодо отриманих балів 

-10,00 

2 

За відмову від участі у змаганнях в складі збірної команди НУБіП 
України за кожний тур, гру, зустріч - за поданням викладачів 
кафедри фізичного виховання відповідальних за підготовку збірних 
команд університету з видів спорту і списків збірних команд 
університету затверджених проректором університету 

-5,00 

Блок 2.4. Профорієнтаційна робота 

Проведення студентом профорієнтаційної робота, за результатами якої залучено: 

1  Абітурієнта до участі в олімпіаді 3,00 

2  Слухача підготовчих курсів Університету 4,00 

3 

 

Абітурієнта до вступу на бакалаврат І студент (II - 8,5; III та більше 

10,00) 
7,00 

4 Абітурієнта з іншого ЗВО до вступу в магістратуру 4,50 

5 Профорієнтаційна робота в школах з результатами (анкета 

абітурієнта, фото, публікація на сайті 
1,00 

6  Член команди Університету з профорієнтаційної роботи 3,50 

* Згідно з наказом ректора НУБіП на зарахування конкретної особи. 

Блок 3. Спортивно масова робота та військово-патріотичне виховання 

Блок 3.1. Членство в збірних 

1 Капітан збірної команди України, МОН Києва 10,00 

2 Капітан збірної Університету 8,50 

3 Член І збірної Університету (Бере участь в 65-70% змагань) 6,25 

4 Член II збірної Університету (Бере участь в 65-70% змагань) 4,00 

5 Керівник університетської варти 7,00 

6 
Член університетської варти (за поданням керівника 

університетської 

4,00 

7 Капітан збірної факультету (ННІ) 4,50 

8 Член збірної факультету (ННІ) (Бере участь в 65-70% змагань) 3,00 

9 Студент, курсант кафедри військової підготовки 2,00 

10 Капітан збірної гуртожитку 3,50 

11 Член збірної гуртожитку (Бере участь в 65-70% змагань) 2,00 

12 
Член спортивної секції (за умови реєстрації і відвідування не 

менше 50%) 

1,75 

Блок 3.2 Особисті здобутки 

1 Перемога збірної університету на рівні України м. Києва (ІІ-5,00 III- 

4,00) 

6,00 (ІІ-

6,00 ІІІ-

4,50) 

2 
Перемога збірної факультету на змагання що проводяться на рівні 

Університету (ІІ-3,50 ІІІ-2,80) 
5,00 

3 Перемога збірної гуртожитку на рівні гуртожитків (ІІ-2,50 ІІІ-1,80) 3,50 

Блок 3.3 Змагання 



                                                                                                                    

 

1 

Перемога в змаганні найспортивніша академічна група (ІІ-7,50 III- 

7,00) 

5,00 (ІІ-

4,00  ІІІ-

3,00) 

2 
Зайняте місце в змаганні найспортивніша академічна група (IV-6,5 

V- 6.0 VI-5.5) 

6.5 

3 Зайняте місце в змаганні найспортивніша академічна група (VII-5,0 5,00 

4 

 

Зайняте місце в змаганні найспортивніша академічна група (VIII- 

XVI) 

3,20 

5 Перемога в спортивних заходах що проводить СО, СР, кафедра 

ФП (II- 2,00 III- 1,75)* 

3,50 

6 Учасник спортивних заходів що проводить СО, СР, кафедра ФП* 0,50 

7 Участь в спортивних заходах на рівні університету* 1,50 

8  Участь в спортивних заходах на рівні факультету (ННІ) 1,0 

9 Участь у спортивних заходах на рівні гуртожитку* 0,75 

7 Організоване вболівання за збірну Університету (факультету)* 0,50 

1 

Вчинення порушення, що передбачає дисциплінарне стягнення у 

вигляді зауваження, догани, не поселення в гуртожиток з 

наступного навчального року, розірвання договору найму на 

проживання. Свідоме ігнорування та невиконання розпоряджень 

керівництва факультету (ННІ), університету. Свідоме розміщення 

недостовірної 

-10,00 

2 

За відмову від участі у змаганнях в складі збірної команди 

України за кожний тур, гру, зустріч - за поданням викладачів 

кафедри фізичного виховання відповідальних за підготовку збірних 

команд університету з видів спорту і списків збірних команд 

університету 

-5.00 

з 

За відмову студента від участі у змаганнях у складі збірної 

команди факультету за кожний тур, гру, зустріч - за поданням 

голови СО факультету 

-1,00 

Блок 3.4. Вболівання 

1 Капітан команди фанатського руху Університету 5,00 

2 
Учасник команди фанатського руху Університету (відвідує не 

менше 75% заходів) 

2,50 

3 Організоване вболівання за збірну Університету (факультету/ ННІ) 

* 

0,20 

Блок 3.5 Кіберспортивні змагання 

1 Капітан збірної Університету з кіберспортивної дисципліни 4,00 

2 Член збірної Університету з кіберспортивної дисципліни 2,50 

3 Капітан збірної факультету (ННІ) з кіберспортивної дисципліни 3,00 

4 Учасник збірної факультету (ННІ) з кіберспортивної дисципліни 1,50 

5 Перемога збірної Університету з кіберспортивної дисципліни на 

рівні України або м. Києва (II - 4,00, III - 3,00) 

5,00 

6 Перемога збірної факультету (ННІ) з кіберспортивної дисципліни 

на рівні Університету (II -1,50, III - 1,00) 

2,50 

7 Участь у кіберспортивному турнірі на рівні Університету * 0,50 

8 Участь у кіберспортивному турнірі на рівні факультету (ННІ) * 0,20 

 * бали нараховуються за кожен етап  

 

 



                                                                                                                    

 

Блок 4.Культурно-мистецька робота 

Блок 4.1. Членство в колективах, командах 

1 Учасник основного складу народного колективу (Бере участь в 75 

% заходів) 

10.00 

(Бере 

участь у 

85% 

заходів) 

2 Учасник основного складу художнього колективу (Бере участь в 

75% заходів) 

8.50 

(Бере 

участь у 

85% 

заходів) 

3 Учасник збірної команди КВН Університету 4.25 

4 Учасник збірної команди КВН факультету (ННІ) 3.25 

Блок 4.2 Участь в культурно-мистецькому житті Університету 

1 

Отримання призового місця на міжнародному рівні (ІІ-7,75 ІІІ -7,25) 8,00 (ІІ-

5,75  ІІІ-

4,25) 

2 Представлення університету на міжнародному рівні 6,75 

3 Отримання призового місця на Всеукраїнському рівні (ІІ-6,00 III- 

5,25) 

6.00 (ІІ-

4,50  ІІІ-

3,75) 

4 Представлення університету на Всеукраїнському рівні  4,50 

5 

 

Отримання гран-прі в заходах що організовує CO Університету, 

кафедра культурології (Голосїівська весна) 

5,00 

6 Отримання призових місць в заходах що організовує CO 

Університету, кафедра культурології (ІІ-3,50 ІІІ-2,50) 

3,50  (ІІ-

2,50  ІІІ-

2,00) 

7 Отримання призових місць в заходах що організовує СО 

Університету, кафедра культурології (ІV-XVI) 

2,15 

8 Участь у мистецьких заходах на рівні університету* 1,50 

9 Участь у мистецьких заходах на рівні факультету (ННІ)* 1,25 

10 Участь у мистецьких заходах на рівні гуртожитку* 1,00 

11 Написання статті на сайт Університету у публіцистичному стилі * 0,20 

Блок 4.3 Мистецькі баталії 

1  Переможці конкурсу "Краса НУБіП” (11-7,50 111-7,00) 5,00 (П-

5,50 

ПІ-4,00) 

2  
Переможці конкурсу "Пісенних Баталій" найспівочішої академічної 

групи (ІІ-7,50 ІІІ-7,00) 

5,00 (ІІ-

4,50 

ІІІ-4,00) 

3  Зайняте місце в конкурсу "Пісенних Баталій"(І\/-6,50 V-5,50 VI-4,5) 6,50 

4 Участь у конкурсі «Краса НУБіП» 3,00 

5  Зайняте місце в конкурсу "Пісенних Баталій" (VII-4,0 VIII-3,50) 3,00 

6  Зайняте місце в конкурсу "Пісенних Баталій" (VIII-XVI) 3,00 

1 Вчинення порушення, що передбачає дисциплінарне стягнення у 

вигляді зауваження, догани, не поселення в гуртожиток з 

наступного навчального року, розірвання договору найму на 

проживання. Свідоме ігнорування та невиконання розпоряджень 

-10,00 



                                                                                                                    

 

керівництва факультету (ННІ), університету. Свідоме розміщення 

недостовірної інформації щодо отриманих балів 

2 

За відмову від участі у змаганнях в складі збірної команди НУБіП 

України за кожний тур. гру, зустріч-за поданням викладачів 

кафедри фізичного виховання відповідальних за підготовку збірних 

команд університету з видів спорту і списків збірних команд 

університету 

-5,00 

3 

За відмову студента від участі у заходах у складі команди 

факультету за кожний тур, захід, зустріч - за поданням голови CO 

факультету 

-1.00 

Блок 5. Порушення 

1 Вчинення порушення, що передбачає дисциплінарне стягнення у 

вигляді зауваження, догани, не поселення в гуртожиток з 

наступного навчального року, розірвання договору найму на 

проживання. Свідоме ігнорування та невиконання розпоряджень 

керівництва факультету (ННІ), університету. Свідоме розміщення 

недостовірної інформації щодо отриманих балів 

-10,00 

2 За відмову від участі у змаганнях в складі збірної команди НУБіП 

України за кожний тур, гру, зустріч-за поданням викладачів 

кафедри 2 фізичного виховання відповідальних за підготовку 

збірних команд -5,00 

3 За відмову студента від участі у заходах у складі команди 
факультету 3 за кожний тур, захід, зустріч - за поданням голови СО 
факультету 

-1,00 

4 Неявка голови студентської організації (ради) на організаційні 

збори СО; невиконання ним поставленого СО завдання* 
-1,00 

 

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ У ПУНКТАХ ІЗ ЗІРОЧКОЮ (*), МОЖНА 
ЗБІЛЬШУВАТИ НА СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ РАЗІВ СТУДЕНТ БРАВ УЧАСТЬ У 
ЗАЗНАЧЕНИХ ЗАХОДАХ 
 



                                                                                                                    

 

Додаток 4 
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів  і природокористування України 
 

Наказ №____   від  «_____» ___________   20___ р. 
 
         Про призначення академічної стипендії        Факультет (ННІ)___________________ (денна форма 
навчання) 

 
 

Нарахувати стипендію з “____” ______  20___р. студентам, які зазначені у реєстрі № ______ 
 

          РЕЄСТР № ____ 
 

осіб із числа студентів _____ курсу, 1 групи (_____), програми підготовки фахівців освітнього ступеня „___________”  факультет (ННІ)_____________ спеціальність 
(напрям підготовки) „________________”, яким призначена стипендія на підставі рішення стипендіальної комісії факультету (протокол № ____від  «___»   _____ 20___ р. 

) 
 

№ 
п/п 

ПІБ 
 

Ідентифікаційни
й номер 

Рейтинг успішності студентів 
 (за 100-бальною шкалою) 

Розмір 
академічної 

стипендії 

Розмір 
соціальної 
стипендії 

   Примітки 
Рейтингови

й бал 
студента 
(всього,  
до 100 
балів) 

Бали за 
навчальні 
досягненн

я 
(до 90 
балів) 

Додаткові 
бали 

(до10 балів) 
 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

Загальна к-ть студентів__ ,  Б/с-__          1100,00 х ___=      грн.,        1400,00 х ___ = _____,00 грн.                    Всього _____,00грн. 

 
Проректор з навчальної і виховної роботи   __________________________________________________________________  
Начальник навчального відділу  ___________________________________________________________________________ 
Головний бухгалтер ______________________________________________________________________________________  
Начальник планово-фінансового відділу ____________________________________________________________________   
Декан факультету   (Директор ННІ)      _______________________________________________________________________  



 

 

1.19. Про порядок призначення і встановлення розмірів 
іменних (персональних) стипендій  
Рад роботодавців НУБіП України 

(затверджено Головою ради роботодавців НУБіП України 
21 березня 2017 р.) 

 
1. Загальна частина 

 
Положення «Про порядок призначення і встановлення 

розмірів іменних (персональних) стипендій Рад 
Роботодавців Національного університету біоресурсів і 
природокористування України» складено за ініціативи Ради 
Роботодавців НУБіП України. 

Однією з іменних (персональних) стипендій 
Національного університету біоресурсів і природо-
користування України є іменна (персональна) стипендія Рад 
Роботодавців факультетів чи навчально-наукових інститутів 
НУБіП України, інших зацікавлених підприємств, організацій, 
установ. 

 
2. Призначення іменних (персональних) стипендій 

 
2.1. Іменні (персональні) стипендії (далі – Іменні 

стипендії) університету призначаються студентам денної 
форми навчання, які навчаються: 

– за рахунок коштів державного бюджету; 
 – за умов договору.  
2.2. Кандидати на отримання Іменних стипендій 

визначаються з числа студентів Національного університету 
біоресурсів і природокористування України (далі – 
Університету) найкращих за напрямом діяльності, які 
особливо відзначились: 

– переможці й призери Міжнародних та ІІ етапу 
Всеукраїнських студентських олімпіад; 

– у навчальній роботі; 
– у науковій та науково-дослідній роботі; 
– беруть активну участь у громадському, спортивному 

та культурному житті університету; 



 

 

– беруть активну участь в роботі органів студентського 
самоврядування; 

– мають високі морально-патріотичні якості.  
2.3. Перелік номінацій та кількість Іменних стипендій в 

Університеті встановлюється Радами роботодавців 
факультетів та ННІ, іншими зацікавленими підприємствами, 
організаціями, установами. 

2.4. Кандидатури студентів на отримання Іменних 
стипендій висуваються вченими радами факультетів чи ННІ 
з урахуванням пропозицій відповідних кафедр, органів 
студентського самоврядування факультетів чи ННІ, 
студентів академічних груп, зацікавленими підприємствами, 
організаціями, установами.  

2.5. Для здобуття Іменної стипендії на розгляд Ради 
Роботодавців факультетів чи ННІ НУБіП України необхідно 
подати такі документи: 

– подання на присудження стипендії від науково-
педагогічних працівників, завідувачів кафедрами, деканів, 
директорів ННІ, інших зацікавлених підприємств, організацій, 
установ; 

– витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету 
чи ННІ про рекомендацію кандидатури для призначення 
Іменної стипендії; 

– витяг із залікової книжки претендента, завірений 
деканом факультету чи директором ННІ; 

– характеристика претендента, завірена деканом 
факультету чи директором ННІ.  

2.6. Рада Роботодавців колегіально розглядає 
матеріали, подані вченими радами факультетів чи ННІ, 
приймає рішення щодо кандидатур студентів на отримання 
Іменних стипендій та передає його на розгляд Вченої ради 
університету.  

2.7. За поданням Ради Роботодавців Вчена Рада 
НУБіП України погоджує список претендентів для 
призначення Іменних стипендій. 

2.8. Ректор наказом по Університету затверджує реєстр 
осіб, яким призначаються Іменні стипендії Ради 
Роботодавців НУБіП України. 



 

 

2.9. Іменні стипендії Університету не відносяться до 
категорії академічних, тому можуть призначатись всім 
студентам бюджетної та контрактної форм навчання, в тому 
числі й студентам, які вже отримують академічну стипендію.  

2.10. Іменні стипендії Ради Роботодавців Університету 
виплачуються в межах коштів Фонду Іменних стипендій, 
сформованого за рахунок благодійних внесків членів Ради 
Роботодавців, інших зацікавлених підприємств, організацій, 
установ у благодійному фонді «Голосіївська ініціатива 
2020».  

Порядок виплат Іменних стипендій регулюється 
окремим договором між Національним університетом 
біоресурсів і природокористування України та благодійним 
фондом «Голосіївська ініціатива 2020». 

2.11. Іменна стипендія може бути разовою, або 
щомісячною протягом навчального семестру. Вид виплати 
стипендії визначається Радами Роботодавців факультетів 
чи ННІ або іншими зацікавленими підприємствами, 
організаціями, установами. 

2.12. Іменні стипендії Рад Роботодавців факультетів чи 
ННІ, що виплачуються впродовж семестру, призначаються з 
першого числа місяця, що настає після закінчення 
підсумкового контролю згідно з навчальним планом на 
період до першого числа місяця, що настає після закінчення 
наступного підсумкового контролю. 

2.13. Розмір Іменних стипендій встановлюється Радою 
Роботодавців Університету або іншими зацікавленими 
підприємствами, організаціями, установами. 

 



 

 

1.20. Про Всеукраїнські олімпіади НУБіП України для 
професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти 
 

(наказ на уведення в дію від 12.04.2017 р. № 330)  
 

1. Загальні питання 
 

1.1. Положення про Всеукраїнські олімпіади Національного 
університету біоресурсів і природо-користування України для 
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 
середньої освіти розроблено на основі наказу Міністерства 
освіти і науки України від 21.12.2016  № 1587 «Про 
затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого 
навчального закладу для професійної орієнтації вступників на 
основі повної загальної середньої освіти», «Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
13 жовтня 2016 р. № 1236 та Правил прийому на навчання до 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України на 2017 рік.  

1.2. Положення про Всеукраїнські олімпіади Національного 
університету біоресурсів і природо-користування України для 
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 
середньої освіти (далі – Положення) визначає порядок 
організації та проведення Всеукраїнської олімпіади (далі – 
Олімпіада) Національного університету біоресурсів і 
природокористування України для професійної орієнтації 
вступників на основі повної загальної середньої освіти на 
окремі спеціальності (додаток 1).  

1.3. Всеукраїнські олімпіади – це різновид інтелектуальних 
змагань на освітньому просторі України, покликаний заохотити 
учнівську молодь до вивчення окремих предметів і забезпечити 
проведення професійної орієнтації вступників на основі повної 
загальної середньої освіти на спеціальності природничо-
математичного та інженерно-технічного спрямування. 

1.4. Основними завданнями Олімпіади є: 
– виявлення, розвиток обдарованих вступників; 
– надання їм допомоги у виборі спеціальності; 
– залучення їх до навчання в Університеті; 

https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u18/pravila_priyomu_2017.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u18/pravila_priyomu_2017.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u18/pravila_priyomu_2017.pdf


 

 

– реалізація здібностей талановитих учнів. 
 

2. Порядок та умови організації Олімпіади 
 

2.1. Організатором та координатором проведення Олімпіад 
є Національний університет біоресурсів і природокористування 
України (далі – Університет).  

На Університет покладається організаційно-методичне 
забезпечення проведення відповідних Олімпіад. 

2.2. Для складання завдань Олімпіад в Університеті 
формуються предметно-методичні комісії, до яких входять 
фахівці відповідної спеціальності; у складі не більше п’яти осіб.  

Члени предметно-методичної комісії забезпечують 
науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до 
моменту оприлюднення.  

2.3. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не 
є членом предметно-методичної комісії, забороняється. 

2.4. Для проведення Олімпіад на належному рівні в 
Університеті створюються оргкомітети, які відповідають за 
організаційне та методичне проведення Олімпіад.  

2.5. До участі в Олімпіадах допускаються особи, які 
отримали повну загальну середню освіту, або є учнями 
випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів, або 
мають право на отримання документа про повну загальну 
середню освіту в навчальний рік проведення Олімпіади. 

2.6. Учасники Олімпіад мають право ознайомитись з 
відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими 
предметно-методичними комісіями, та з попередніми 
результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних 
підсумків. 

2.7. Олімпіади проводяться у два тури - дистанційний та 
очний. 

2.8. Під час проведення дистанційного туру учасники 
Олімпіади ознайомлюються із завданнями, розміщеними на 
веб-сайті Університету, та розв’язують їх. 

2.8. Другий тур проводиться в Університеті. До участі в 
другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 
75 % балів у дистанційному турі. 

2.9. Організаційні комітети Олімпіад зобов’язані не пізніше 
ніж за місяць до проведення другого туру Олімпіад повідомити 



 

 

загальноосвітні навчальні заклади сіл та селищ щодо 
проведення таких Олімпіад. 

2.10. Додаткові бали нараховуються учасникам Олімпіад, 
які набрали не менше, ніж 90 % балів у другому турі. 

2.11. Учасникам другого туру Олімпіад за спеціальностями, 
визначеними переліком, нараховуються додаткові бали до 
одного з предметів сертифіката зовнішнього незалежного 
оцінювання в обсязі від 1 до 20 балів (додаток 2), але не вище 
200 балів за предмет при розрахунку конкурсного балу в 
Університеті.  

 
3. Формування апеляційної комісії 

 
3.1. Для розгляду апеляцій учасників оргкомітетом 

Олімпіад створюється апеляційна комісія.  
3.2. У разі виникнення питань щодо правильності та 

об’єктивності оцінювання виконаних завдань учасники 
Олімпіади мають право після кожного туру Олімпіади подавати 
у письмовій формі заяви до апеляційної комісії, та одержувати 
письмові відповіді до підбиття остаточних підсумків відповідного 
туру.  

3.3. Строки подання апеляції визначаються організаційним 
комітетом, про що повідомляється учасникам перед початком 
змагань. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину 
апеляції. 

3.4. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі 
засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику. 

3.5. Громадські організації мають право вести 
спостереження за проведенням Олімпіад.  

3.6. Університет створює належні умови для присутності 
громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі 
мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно 
після її проведення. 

 



 

 

 
Додаток 1  

Перелік спеціальностей, при вступі на які учасникам ІІ туру 
Всеукраїнських олімпіад НУБіП України для професійної орієнтації 

вступників на основі  
повної загальної середньої освіти 

додаються додаткові бали 
 

Шифр 
галузі 

Галузь знань 
Код 

спеціальності 
Найменування 
спеціальності 

10 Природничі науки 101 Екологія 

13 Механічна 
інженерія 

133 Галузеве 
машинобудування 

14 Електрична 
інженерія 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

15 Автоматизація та 
приладобудування 

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології 

16 Хімічна та 
біоінженерія 

162 Біотехнології та 
біоінженерія 

18 Виробництво та 
технології 

181 Харчові технології 

19 Архітектура та 
будівництво 

192 Будівництво та 
цивільна інженерія 

193 Геодезія та 
землеустрій 

20 Аграрні науки та 
продовольство 

201 Агрономія 

202 Захист і карантин 
рослин 

203 Садівництво та 
виноградарство 

204 Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

205 Лісове господарство 

206 Садово-паркове 
господарство 

207 Водні біоресурси та 
аквакультура 

208 Агроінженерія 

27 Транспорт 275 Транспортні 
технології (за 
видами) 

 



 

 

 
Додаток 2 

Розподіл додаткових балів, що нараховуються до одного з 
предметів сертифіката ЗНО учасникам у ІІ турі Олімпіади 

 

Відсоток балів, набраних 
учасником у ІІ турі 

олімпіади 

Додаткові бали  
(1-20) 

90 1 

91 2 

92 4 

93 6 

94 8 

95 10 

96 12 

97 14 

98 16 

99 18 

100 20 

 
 



 

 

1.21. Про проведення конкурсу  
«Інтелектуальна академічна група НУБіП України» 

 
(наказ на уведення в дію від 12.04.2017 р. № 328)  

 
 

Добрий розум робить легким  
будь-який спосіб життя. 

Г. Сковорода 
 

1. Загальні положення 
 

Інтелектуальний конкурс «Інтелектуальна академічна 
група Національного університету біоресурсів і 
природокористування України» (далі – Конкурс) проводиться 
відповідно до наказу ректора університету серед академічних 
груп факультетів та навчально-наукових інститутів (далі – ННІ) з 
метою вдосконалення в студентів таких компонентів 
інтелектуального розвитку як вдумливість, логіка, знання, 
вміння та навички у відшуканні та оформленні відповідей, 
здобутих із різних джерел інформації.  

Організаторами Конкурсу є ректорат, проректор з 
навчальної і виховної роботи, навчально-науковий центр 
виховної роботи та соціального розвитку, кафедра культурології, 
первинна профспілкова організація співробітників, первинна 
профспілкова організація студентів, студентська організація. 

Мета проведення Конкурсу: виявлення обдарованих 
студентів, стимулювання їх інтелектуальних та пізнавальних 
можливостей, розширення кругозору, популяризація 
маловідомих наукових фактів. 

 
2. Завдання Конкурсу 

 
- пропаганда серед студентської молоді активного 

розвитку інтелектуальних здібностей особистості майбутнього 
фахівця; 

- подальший розвиток уяви, пам’яті, вміння самостійно 
аналізувати факти та приймати колективні рішення; 

- виявлення обдарованих студентів, створення умов для 
реалізації їх творчого потенціалу; 



 

 

- підвищення рівня інтелектуальної культури майбутніх 
фахівців; 

- виховання у студентів почуття відповідальності, 
колективізму; 

- формування патріотичних почуттів, національної 
самосвідомості, гордості за український народ та його внесок у 
скарбницю світової науки. 

 
3. Організація та проведення Конкурсу 

 
3.1. Конкурс є щорічним загально університетським 

масовим заходом. Для організації Конкурсу створюється 
оргкомітет Університету та оргкомітети на факультетах та ННІ 

3.2. До участі у Конкурсі допускаються всі академічні групи 
студентів Університету. Склад команди-учасниці – одна 
академічна група з кількістю студентів не менше 15 осіб. 

3.3. Конкурс проводиться за такими напрямами: 
– індивідуальні змагання (конкурс «Пам’ять»); 
– Судоку (Японська головоломка з числами, заснована 

на логіці. Її рішення не вимагає математичних розрахунків, але 
потребує терпіння і здатності до логічного мислення, а поліпшує 
пам'ять, мислення. Ігрове поле складається з квадрата, 
розміром 9 × 9, розділеного на менші квадрати. Мета 
головоломки - необхідно заповнити вільні клітинки цифрами від 
1 до 9 так, щоб в кожному рядку, в кожному стовпці і в кожному 
малому квадраті 3×3, кожна цифра зустрічалася лише один раз. 
Правильна головоломка має лише одне рішення). 

– Коефіцієнт інтелекту IQ (Кількісна оцінка рівня 
інтелекту людини – відносно рівня інтелекту 
середньостатистичної людини такого ж віку. Тести IQ 
розраховані на оцінку розумових здібностей, а не рівня знань 
(ерудиції) Кожен тест складається з безлічі різних завдань, де 
рівень складності поступово зростає. Серед них тестові 
завдання на логічне та просторове мислення, а також завдання 
інших типів); 

– Швидкість рахування; 
– Конкурс капітанів команд від оргкомітету.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F


 

 

4. Умови проведення Конкурсу 
 

Конкурс проводиться у формі змагання між академічними 
групами факультетів та ННІ. 

У 2017 році Конкурс проводиться  в 2 етапи: 
I етап (з 1 по 14 квітня) – інтелектуальні змагання 

академічних груп  на факультетах та ННІ, результатом якого є 
вихід у фінал 1 студентської групи. 

ІІ етап (19-21 квітня) – фінальні змагання. У фінальних 
змаганнях приймають участь 16 студентських груп – по 1 від 
кожного факультету чи ННІ 

Кожен етап змагання проходить у п’ять турів. 
І тур: конкурс «Пам’ять»;   
ІІ тур: конкурс «Судоку»;   
ІІІ тур: конкурс «Коефіцієнт інтелекту IQ»; 
ІV тур: конкурс «Швидкість рахування»; 
V тур: конкурс «Для капітанів команд від 

оргкомітету».  
   
Кожен тур оцінює журі конкурсу, після закінчення змагань 

відбувається оголошення результатів та нагородження 
переможців.  

Склад команди – повна академічна група (15 осіб). Форму 
заявки наведено у додатку. 

Переможцям, призерам та учасникам Конкурсу надаються 
додаткові бали відповідно до «Правил призначення 
академічних стипендій у національному університеті біоресурсів 
і природокористування України». 

  



 

 

Додаток  

 
Заявочний лист 

факультету (ННІ) ______________________________________ 
спеціальність _______________________, курс ___, група ___  

 

№  
п/п 

ПІБ 

Напрям 
(Матриці Равена, 

Судоку, 
Коефіцієнт 

інтелекту IQ) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

Капітан команди            _________________    _________________      
 



 

 

1.22. Про видання навчальної літератури за рекомендацією 
вченої ради НУБіП України 

(наказ на уведення в дію від 01.03.2019 р. № 189)  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

1.1. Положення про видання навчальної літератури за 

рекомендацією вченої ради Національного університету 

біоресурсів і природокористування України (далі − 

Положення) розроблено відповідно до частин першої та 

другої статті 32 Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-VII.  

1.2. Положення розроблено з метою дотримання 

принципів автономії та самоврядування Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (далі 

− Університет), забезпечення якості надання освітніх послуг, 

забезпечення дисциплін, що викладаються студентам 

Університету, навчальною літературою − підручниками, 

навчальними посібниками, тлумачними 

(термінологічними) словниками, довідниками − та 

стимулювання видавничої діяльності.  

1.3. Положення регламентує порядок подання рукописів 

навчальної літератури та необхідних документів для 

одержання рекомендації вченої ради Університету їх до друку.   

1.4. Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України 

від 17.06.2008        № 537 «Про затвердження Порядку 

надання навчальній літературі, засобам навчання і 

навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства 

освіти і науки України»:  

- підручник − навчальне видання із 

систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), 

що відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене 

як таке;  



 

 

- навчальний посібник − навчальне видання, що 

доповнює або частково замінює підручник та офіційно 

затверджене як таке;  

- тлумачний словник − мовний словник, що 

пояснює значення слів певної мови, дає граматичну, 

стилістичну характеристики, приклади  

застосування та інші відомості;  

- термінологічний словник − словник термінів та 

визначень певної галузі знання;  

- довідник − довідкове видання прикладного 

характеру, побудоване за абеткою назв статей або в 

систематичному порядку.  

1.5. Структура, обсяги та оформлення рукописів 

навчальної літератури мають відповідати вимогам 

Міністерства освіти і науки України та чинних державних 

стандартів України (ДСТУ).  

1.6. Відповідальність за якість навчальної літератури 

покладається на її авторів, рецензентів, членів експертних 

комісій ННІ і факультетів, навчальнометодичну раду та вчену 

раду Університету.   

 

2. Порядок подання рукописів навчальної 
літератури та необхідних документів  

  

2.1. Експертиза рукописів навчальної літератури та 

необхідних документів до них проводиться в чотири етапи:  

- на першому − кафедрою, де працює(ють) автор(и);  

- на другому − вченою радою відповідного навчально-

наукового  

інституту (ННІ);   

- на третьому − навчально-методичною радою 

Університету; - на четвертому − вченою радою Університету.  

2.2.До розгляду подаються:  



 

 

2.2.1. На засідання кафедри:  

- попередньо відредагований рукопис навчальної 

літератури;  

- обґрунтування доцільності видання навчальної 

літератури за підписом завідувача кафедри (який перевіряє 

відповідність наповнення навчальної літератури навчальній 

програмі дисципліни) та декана факультету (який  

перевіряє наявність відповідної дисципліни в навчальному 

плані);  

- програма дисципліни, яку забезпечує навчальна 

література;  

- копія навчального плану підготовки фахівців, де 

передбачена дисципліна, яку забезпечує навчальна 

література.  

2.2.2.  На засідання вченої ради ННІ:  

- попередньо відредагований рукопис навчальної 

літератури;  

- три рецензії фахівців відповідної галузі знань, як 

правило докторів наук (дві з них мають бути зовнішні − 

фахівців інших навчальних (наукових)  

установ);   

- відповідь автора(ів) на зауваження рецензентів (за 

наявності);  

- витяг із протоколу засідання кафедри, де 

працює(ють) автор(и), з рекомендацією навчальної літератури 

до друку;  

- обґрунтування доцільності видання навчальної 

літератури за підписами завідувача кафедри, де працює(ють) 

автор(и), та декана факультету;  

- програма дисципліни, яку забезпечує навчальна 

література;  



 

 

- копія навчального плану підготовки фахівців, де 

передбачена дисципліна (завірена деканом відповідного 

факультету), яку забезпечує навчальна література.  

2.2.3.  На засідання навчально-методичної ради 
Університету:  

- попередньо відредагований рукопис навчальної 

літератури;  

- три рецензії фахівців відповідної галузі знань, як 

правило докторів наук (дві з них мають бути зовнішні − 

фахівців інших навчальних (наукових)  

установ);   

- відповідь автора(ів) на зауваження рецензентів (за 

наявності);  

- витяг із протоколу засідання кафедри, де 

працює(ють) автор(и), з рекомендацією навчальної літератури 

до друку;  

- витяг із протоколу засідання вченої ради 

відповідного навчальнонаукового інституту з рекомендацією 

навчальної літератури до друку (у витягу має бути зазначено, 

за які кошти та яким накладом буде друкуватися);  

- обґрунтування доцільності видання навчальної 

літератури за підписами завідувача кафедри, де працює(ють) 

автор(и), та декана факультету;  

- програма дисципліни, яку забезпечує навчальна 

література;  

- копія навчального плану підготовки фахівців 

(завірена деканом відповідного факультету), де передбачена 

дисципліна, яку забезпечує навчальна література;  

- копія авторського договору про передачу 

електронної версії навчальної літератури до наукової 

бібліотеки Університету (додаток 1). Авторський договір – це 

офіційний дозвіл на передачу електронних копій видань з 

можливістю їхнього розміщення в локальній мережі бібліотеки 



 

 

(університету) чи мережі Інтернет. У авторському договорі 

зазначено, що електронна копія навчальної літератури буде 

доступною через 6 місяців (чи іншого часу) після дати 

затвердження цієї літератури вченою радою Університету;  

- довідка з наукової бібліотеки про позитивне рішення 

перевірки навчального видання на відсутність  плагіату;   

- відомості про автора(ів) (прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь та вчене звання (за наявності), місце роботи 

(назва кафедри), посада) за підписом начальника відділу 

кадрів Університету (додаток 2).  

2.3. Подані рукописи навчальної літератури навчально-

методична рада Університету направляє на закриту 

експертизу експертним комісіям, які сформовані за наказом 

ректора, та:  

- проводять експертизу рукописів навчальної 

літератури;  

- надають навчально-методичній раді університету 

рекомендації до друку чи вмотивовані висновки про їх 

відхилення (не пізніше ніж через 10 днів після отримання 

рукописів для проведення експертизи);   

- залучають за необхідності фахівців з 

вузькопрофільних галузей знань до проведення експертизи 

навчальної літератури, інформуючи про своє рішення 

навчально-методичну раду (у цьому випадку термін 

проведення експертизи може бути продовжено до 14 днів);  

- несуть відповідальність за здійснення експертизи 

навчальної літератури.   

2.4. Після розгляду на засіданні навчально-методичної 

ради Університету ухвалені рукописи навчальної літератури 

та необхідні документи до них (пункт 2.2.3 цього Положення) 

подаються до секретаріату вченої ради Університету.  



 

 

2.5. Після розгляду на засіданні вченої ради 

Університету ухвалені рукописи навчальної літератури 

подаються до друку.  

2.6. На звороті титульного аркуша навчальної літератури 

зазначається: «Рекомендовано до друку вченою радою 

Національного університету біоресурсів і природо-

користування України (протокол № ___  від _________ )».  

 



 

 

Додаток 1  

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР 

про передачу невиключних прав на використання твору 

                                                                                                                                                                                     
 м. Київ                                                                     «____» _________20__ р.            

  

 
ПІБ фізичної особи, автора, співавторів 

 (далі – Автор, Автори), який діє на підставі цивільної правосуб’єктності, з 
одного боку, та Національний  університет  біоресурсів  і 
 природокористування  України  (далі  -   

Університет), який є неприбутковою організацією з 30.08.2004 р., код 

0014, в особі першого проректора Ібатулліна І.І., що діє на підставі 

наданих повноважень, з іншої сторони (в подальшому разом 

іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), керуючись 

Цивільним кодексом України, Законом України № 3792-ХІІ від 

23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (зі змінами),  

уклали цей Договір про наступне:  

 

1.  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Автор – фізична особа, яка своєю  творчою працею створила 

твір.  

Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за 

особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання 

службових обов’язків: наукові та науково-методичні твори: книги, 

брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації 

тощо; ілюстрації, карти,  плани,  ескізи: аудіовізуальні твори,  

аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні 

твори; інші твори, представлені  в електронній (у тому числі цифровій) 

іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. (ст. 433 Цивільного 

кодексу України, ст.8 Закону України „Про авторське право і суміжні 

права”.  

Власник авторських прав — фізична або юридична особа, якій 

належать права інтелектуальної власності на твір відповідно до 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і 

суміжні права», іншого закону чи договору.  

Інституційний репозитарій Університету – інституційний 

репозитарій відкритого доступу, що накопичує, зберігає електронні 

публікації та електронні версії документів (творів), створених 

працівниками та студентами УНІВЕРСИТЕТУ або іншими особами, а 



 

 

також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в 

мережі Інтернет.  

Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет матеріалів, 

доступ до яких дозволено правовласниками всім бажаючим без 

обмежень та у будь-який час.  

 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Автор передає Університету на безоплатній основі 

невиключні права на використання твору 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(назва твору) 

 (далі - Твір), на весь строк дії авторського права, починаючи з 

«____»_________20___р.  

 

 

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1 Університет має право:  

- використовувати Твір в основній діяльності наукової 

бібліотеки Університету, не спрямованій прямо чи опосередковано на 

одержання прибутку;  

- відтворювати Твір чи його частину в електронній формі 

(включаючи цифрову) для використання в Університеті;  

- виготовляти електронні копії Твору для постійного архівного 

зберігання;  

- надавати електронні копії Твору чи його частини 

користувачам наукової бібліотеки Університету за замовленнями для 

ознайомлення у приміщенні бібліотеки;  

- включати електронні копії Твору до повнотекстової 

бази даних електронного каталогу, електронної бібліотеки чи до 

інституційного репозитарію Університету для надання у 

відкритому доступі через 6 місяців після дати затвердження 

Твору вченою радою Університету наступним способом:   

• в локальній мережі наукової бібліотеки Університету;  

• в мережі Інтернет  

3.2 Університет не має права передавати права, передані 

Автором за цим Договором, третім особам.   

3.3 Автор зберігає за собою право використовувати самостійно 

чи передавати аналогічні права на використання Твору третім особам.  

 



 

 

4. ПЕРЕДАЧА ТВОРІВ  

4.1 Передача Твору Автором науковій бібліотеці Університету 

здійснюється протягом 5 днів з моменту підписання цього договору 

шляхом:  

- передачі електронних копій Твору, зазначених у договорі, на 

електронному диску (CD, DVD), flash-носії;  

- передачі електронних копій Твору, зазначених у договорі, 

електронною поштою на адресу: library@twin.nubip.edu.ua  

4.2  Автор гарантує, що на момент передачі  Твору науковій 

бібліотеці Університету:  

− лише йому належать виключні майнові права на Твір, що 

розміщується;   

− майнові права на Твір ні повністю, ні в частині нікому не 

передано (не відчужено);   

− майнові права на Твір ні повністю, ні в частині не є предметом 

застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.   

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

5.1. Автор і Університет зобов’язуються належним чином 

виконувати умови цього договору.  

5.2. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, 

що заявили свої права на Твір, відшкодовує Університету всі витрати, 

спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших 

прав на твір.  

 

6. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ  

6.1. Авторський договір може бути розірваний на вимогу Автора, 

якщо він позбавляється прав інтелектуальної власності на твір, які мав 

на момент укладання цього договору, а також якщо договір містить 

інші умови, обтяжливі для Автора.  

6.2.  Авторський договір розривається з ініціативи Університету, 

якщо автор:  

• позбавляється авторських прав на Твір;  

• визнається не автором Твору у судовому порядку.  

6.3. Усі спори, що виникають при достроковому розірванні 

договору розглядаються у судовому порядку.  



 

 

7. ЗАКЛЮЧНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

7.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні, за 

умови, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані сторонами 

або належним чином уповноваженими на те представниками сторін.   

7.2. Договір складено у двох примірниках, з яких один 

знаходиться у Автора, другий - в науковій бібліотеці Університету.  

 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:  

 

 Університет 

Назва: Національний 

університет      біоресурсів і 

природокористування України  

Україна, 03041, 

м. Київ  вул. 

Героїв Оборони, 

15  

  

  
  ___________________ 

підпис   М. П.  

 

Автор 

 

ПІБ_________________________________________  

Паспорт: серія ________ № ____________________  

Виданий____________________________________ 

«_____» ________________ року, який проживає за 

адресою   

____________________________________________ 

ідентифікаційний код ________________________  

Тел. 

________________________________________  

_______________________підпис  

 

          



 

 

  Додаток 2  

Інформація про авторів підручника «Моделювання та 

прогнозування стану довкілля»  (приклад)  

№  
Прізвище  

ім’я по 
батькові  

Посада  Науковий ступінь  
Вчене 
звання  

Місце роботи   
(кафедра, 

факультет, 
інститут)  

Контактні  

телефони  

1  
Касаткін 
Дмитро 

Юрійович  
доцент  

кандидат 
педагогічних наук  

доцент  

Кафедра 
комп’ютерних 

систем і 
мереж, 

факультет  
інформаційних 

технологій,  

НУБіП України  

 

2  
Ясковець 

Іван Іванович  
професор  

доктор 
фізикоматематичних 

наук  
професор  

Кафедра 
комп’ютерних 

систем і 
мереж, 

факультет  
інформаційних 

технологій, 
НУБіП України  

  

3  
Матус Юрій  

Володимирович  

старший  

викладач  
  ̶   ̶ 

Кафедра 
комп’ютерних 

систем і 
мереж, 

факультет  
інформаційних 

технологій, 
НУБіП України  

  

  
     Начальник відділу кадрів _________________ М. Михайліченко  

  МП                 (підпис)  

 

 


