
Урізноманітнення форм із 
застосуванням засобів ІТ. 

Форми та методи 
навчання зазначаються в 

робочій програмі з 
дисципліни, яку 

затверджує завідувач 
кафедри і декан. 

Розробляючи НМК, 
викладач вільний у виборі 

методів викладання 
відповідно до навчальних 
завдань. (Положення про 

організацію освітнього 
процесу НУБіП України).

Адміністрацією 
університету постійно 

проводяться перевірки 
занять НПП, однак під час 

перевірок зауважень 
щодо форм, або методів 

від перевіряючих не 
поступало. 

Діють семінари з 
підвищення кваліфікації, 

на яких знайомлять із 
сучасними методиками 

викладання. 

Як ЗВО забезпечує те, що Ви вільно обираєте форми та методи навчання та 
викладання за ОП %
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Порушень академічної доброчесності не було. Мені такі випадки не відомі. 

Чи були випадки виявлення порушення академічної доброчесності на ОП, та які 
заходи в цьому разі були вжиті %



Існує багато нормативних актів та 
документів забезпечення 
впровадження принципів 

академічної доброчесності. Закон 
України "Про вищу освіту", Закон 

"Про професійну освіту".

Відповідно до Закону України 
"Про вищу освіту" в НУБіП 
України розроблено та діє 

"Положення про академічну 
доброчесність у НУБіП України" 

від 28.02.2018 р. 

Мені не відомо. Так.

На Вашу думку, чи достатньо в нормативних актах та документах унормована 
реакція за порушення академічної доброчесності %



повторне проходження 
оцінювання (КР, іспит, 

залік). 

відрахування із закладу освіти. позбавлення 
академічної стипендії.

позбавлення наданих ЗВО пільг з 
оплати навчання.

Які види реакції можливі в ЗВО на порушення академічної доброчесності (Для 
студентів) %



позбавлення 
присудження 

наукового 
ступеня. 

позбавлення 
присвоєння 

вченого 
звання. 

позбавлення 
права займати 

визначені 
законом посади.

видання НПП, 
які не пройшли 

плагіат, не 
допускаються до 

друку. 

звільнення за 
нестатутні 

відношення.

попередження. повернення 
роботи на 

доопрацювання. 

звільнення за 
хабарництво.

Які види реакції можливі в ЗВО на порушення академічної доброчесності 
(Для викладачів) %



Підвищення 
кваліфікації. 

Стажування за 
кордоном. 

Гідна заробітна 
плата для 

забезпечення 
цих професійних 

потреб.

Удосконалення 
професійного 

рівня, 
поглиблення 

знань. 

 Функціонує ННІ 
неперервної 

освіти і туризму 
НУБіП України, 
який щорічно 

розробляє 
план-графік 
підвищення 
кваліфікації.

Потреба 
займатись 

навчальною 
діяльністю в 

рамках сталого 
переліку 

навчальних 
дисциплін. 

Потреба в часі, 
який можна 
приділити 
самоосвіті. 

Курси з 
вивчення 

іноземних мов. 

Якими є Ваші професійні потреби? Яким чином існуюча в ЗВО система 
професійного розвитку дозволяє їх задовольнити %



Які заходи вживаються для підвищення фаховості викладачів %



Які існують процедури моніторингу рівня професіоналізму викладача %



Ні. Так. На етапі 
створення 

робочих програм з 
дисциплін та 

контролю 
програмних 
результатів 
навчання в 
группах, де 
викладаю.

Як наставник 
групи забезбечую 
якість виховоного 

впливу під час 
аудиторних занять 

та в 
позанавчальний 

час.

Викладаю 
навчальні 

дисципліни у 
межах ОП.

Розробник і 
керівник 

навчальної 
практики в межах 

ОП. 

Дотримуюсь 
вимог з 

академічної 
доброчесності.

Обговорення 
питань 

забезпечення 
якості ОП на 
засіданнях 
кафедри.

Чи залучені Ви до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП? На яких 
етапах %



Рейтингова система оцінювання. Участь у засіданнях кафедри, обговорення 
тактики та стратегії розвитку кафедри та 
факультету та залучення кожного НПП до 

цих процесів. 

Не можу відповісти на це запитання. 

Які інституційні практики підтримують у членів академічної спільноти цінність 
власної залученості до процесів забезпечення якості %



Рейтингова система 
оцінювання рівня 
професіоналізму 

викладача.

Взаємовідвідування 
занять. 

Проведення відкритих 
занять. 

Перевірка, 
проведення занять. 

Відвідування занять 
студентами, як один із 

показників 
професіоналізму 

викладача.

Процедура 
присвоєння звань 

доцента й професора. 

Чи існують у ЗВО процедури моніторингу рівня професіоналізму викладача %



Стипендій для молодих 
учених КМУ.

Рейтингова система. Преміювання. Відзначення здобутків. Заохочення у вигляді 
подяк, грамот. 

Чи існує у ЗВО система заохочення викладачів за досягнення у фаховій сфері або 
інші форми стимулювання (в т. ч. нематеріального характеру) %




