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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення про організацію освітнього в ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»» регулює організацію 

освітнього процесу і забезпечує якість освітньої діяльності та якості вищої 

освіти у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

НАМН України». 

Положення розроблене на основі Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій», Статуту ДУ «Інститут 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», 

Колективного договору та інших локальних нормативно-правових актів з 

використанням Рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення 

якості, Методичних рекомендацій для закладів вищої освіти з підтримки 

принципів академічної доброчесності. 

 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

автономія закладу вищої освіти - самостійність, незалежність і 

відповідальність закладу вищої освіти 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; 

академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та 

визначених Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими законами 

України правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під 

час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 

метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень; 

академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 

іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза 

її межами; 

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; 

акредитація освітньої програми - оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на 

предмет забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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галузь знань - гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти широка предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей; 

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; 

здобувачі вищої освіти - особи, які навчаються у закладі вищої освіти 

на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації; 

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 - здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, 

провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної 

комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, 

інших особистих якостей; 

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; 

ліцензування - процедура визнання спроможності юридичної особи 

провадити освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності; 

освітня діяльність - діяльність закладів вищої освіти, спрямована на 

організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу; 

освітня (освітньо-наукова) програма - єдиний комплекс освітніх 

компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою 

програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної  

освітньої   або  освітньої   та   професійної    (професійних)    кваліфікації  

(кваліфікацій). Освітня програма може визначати єдину в її межах 

спеціалізацію або не передбачати спеціалізації; 

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  
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завершення освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих 

освітніх компонентів; 

спеціалізація - складова спеціальності, що може визначатися закладом 

вищої освіти та передбачає одну або декілька профільних спеціалізованих 

освітніх програм вищої або післядипломної освіти; 

спеціальність - гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує 

споріднені освітні програми, що передбачають спільні вимоги до 

компетентностей і результатів навчання випускників; 

якість вищої освіти - відповідність умов провадження освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 

вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а 

також потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується 

шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення 

якості. 

 

3. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

3.1.Науково-педагогічні та наукові працівники ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»  

Науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем 

роботи у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

НАМН України» проводять навчальну, методичну, наукову та організаційну 

діяльність. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час 

виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та 

інших трудових обов’язків.  

Наукові працівники - це особи, які за основним місцем роботи у ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

та відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють 

наукову, науково-технічну або науково-організаційну діяльність та мають 

відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або 

вченого звання. Робочий час наукового працівника включає час виконання 

ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної 

роботи та інших трудових обов’язків.  

Статут ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

НАМН України» встановлює відповідно до законодавства вимоги до осіб, які 

можуть займати посади науково-педагогічних та наукових працівників.  

3.2. Права науково-педагогічних та наукових працівників 

Науково-педагогічні та наукові працівники ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» мають право: 

на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та 

людства загалом; 

на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 

на захист професійної честі та гідності; 
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обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 

навчального процесу; 

на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 

професійного рівня, встановлених законодавством, нормативними актами ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України», умовами індивідуального трудового договору та колективного 

договору; 

безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 

послугами навчальних, наукових, культурно-освітніх підрозділів ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України»; 

на захист права інтелектуальної власності; 

на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять 

років; 

брати участь в об’єднаннях громадян; 

Науково-педагогічні та наукові працівники ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» мають також інші права, 

передбачені законодавством і статутом ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України». На науково-

педагогічних і наукових працівників закладів вищої освіти поширюються всі 

права, передбачені законодавством для наукових працівників наукових 

установ. 

3.3. Обов’язки науково-педагогічних і наукових працівників 

Науково-педагогічні та наукові працівники ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» зобов’язані: 

забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 

методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 

спеціальністю, провадити наукову діяльність; 

підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 

кваліфікацію; 

дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, 

які навчаються у закладах вищої освіти, прищеплювати їм любов до України, 

виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції 

України та державних символів України; 

дотримуватися в освітньому процесі та науковій діяльності академічної 

доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти; 

розвивати в осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, самостійність, 

ініціативу, творчі здібності; 

дотримуватися статуту ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П.Філатова НАМН України», законів, інших нормативно-правових 

актів. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


[Введите текст] 
 

9 
 

3.4. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових 

працівників  

Науково-педагогічні та наукові працівники ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» підвищують 

кваліфікацію та проходять стажування в Україні та за кордоном.  

Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування 

враховуються: 

1) під час проведення атестації наукових працівників; 

2) під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового 

договору з науковими та науково-педагогічними працівниками. 

3.5. Здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України» 
Аспірант – особа, зарахована до ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» для здобуття ступеня доктора 

філософії.  

Докторант - особа, зарахована або прикріплена до ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»  для здобуття 

ступеня доктора наук. 

До інших осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, належать: 

Інтерн - особа, яка має ступінь магістра медичного спрямування і 

навчається в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

НАМН України» з метою отримання кваліфікації лікаря певної спеціальності 

відповідно до переліку спеціальностей резидентури. 

Лікар-резидент - особа, яка має ступінь магістра медичного 

спрямування, навчається в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМН України» з метою отримання кваліфікації лікаря певної 

спеціальності відповідно до переліку спеціальностей резидентури. 

3.6. Права  осіб, які навчаються у ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України 

Особи, які навчаються у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П.Філатова НАМН України», мають право на: 

вибір форми навчання під час вступу до ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»; 

безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

трудову діяльність у поза навчальний час; 

додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним  

місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 

законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; 

безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною та науковою базами ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»; 

забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк 

навчання у порядку, встановленому законодавством; 
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участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 

для публікації; 

участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, громадської 

діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому 

законодавством порядку; 

участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального 

процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації 

дозвілля, побуту, оздоровлення; 

внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 

участь у громадських об’єднаннях; 

участь у роботі ради молодих вчених, вченої ради ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»; 

вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 

освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш 

як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного 

рівня вищої освіти; 

навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої 

освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету; 

академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 

зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на 

денній формі навчання у закладах вищої освіти, аспірантурі, докторантурі, 

інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків; 

академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих 

прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки; 

участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права 

або принижують їх честь і гідність; 

канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів 

на навчальний рік; 

оскарження дій органів управління ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» та їх посадових осіб, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

3.7. Зобов’язання осіб, які навчаються у ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

 Особи, які навчаються у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П.Філатова НАМН України», зобов’язані: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15
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дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього 

розпорядку ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

НАМН України»; 

виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального 

навчального плану, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати 

визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

4.1. Освітній процес 

Освітній процес в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМН України»  –  система науково-методичних і 

педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом 

формування та застосування її компетентностей.  

Освітній процес відбувається на базі ДУ «Інституту очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова», а також в межах реалізації права на 

академічну мобільність – на базі інших закладів вищої освіти (наукових 

установ) в Україні та за її межами.  

4.2.Мова освітнього процесу в ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

Мовою освітнього процесу в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» є державна мова. Застосування мов  

у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України» визначається законами України»  та «Про освіту». 

 ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

НАМН України» має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох  

або всіх дисциплін, виконання індивідуальних завдань та проведення 

контрольних заходів англійською мовою, за умови що усі здобувачі освіти, 

які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою. У разі 

якщо є письмове звернення від одного чи більше студентів, ДУ «Інститут 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

забезпечує переклад державною мовою. Для іноземців, які навчались в ЗВО з 

російською мовою - мова викладання російська. 

4.3. Форми здобуття освіти в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

Очна форма здобуття вищої освіти - це спосіб організації навчання 

здобувачів вищої освіти, що передбачає проведення навчальних занять та 

практичної підготовки не менше 30 тижнів упродовж навчального року. 

Заочна форма здобуття вищої освіти - це спосіб організації навчання 

здобувачів вищої освіти шляхом поєднання навчальних занять і контрольних 

заходів під час короткочасних сесій та самостійного оволодіння освітньою 

програмою в період між ними. Тривалість періоду між навчальними 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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заняттями та контрольними заходами не може бути меншою, ніж один 

місяць. 

4.4. Форми організації освітнього процесу та види навчальних 

занять 

Освітній процес у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМН України» здійснюється за такими формами: 

навчальні заняття; 

самостійна робота; 

контрольні заходи. 

4.4.1. Навчальні заняття 

Основними видами навчальних занять у закладах вищої освіти є лекції, 

практичні та індивідуальні заняття, консультації.  

Лекція − логічно завершений, науково обґрунтований і 

систематизований виклад навчального, наукового матеріалу. Лекція, як 

правило, є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний 

матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни.  

Практичне заняття − вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного  

Застосування шляхом індивідуального виконання здобувачем відповідно 

сформульованих завдань.  

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому науково-

педагогічний працівник організовує дискусію з попередньо визначених  

проблем, до яких здобувач вищої освіти готуються заздалегідь відповідно до 

плану семінарських занять. На семінарському занятті науково-педагогічний 

працівник оцінює виступи i активність здобувач вищої освіти у дискусії, 

уміння формулювати й відстоювати свою позицію тощо.  

Індивідуальне заняття - проводять з окремим аспірантом (здобувачем) та 

групами аспірантів (здобувачів) для підвищення рівня їхньої підготовки, 

роз’яснення фрагментів змісту навчальної дисципліни та розкриття 

індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні заняття організовують за 

окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану 

аспіранта (здобувача). Види індивідуальних занять, їхній обсяг, форми та 

методи проведення, форми та методи контролю визначає робоча програма 

навчальної дисципліни. У випадку реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії аспіранта/здобувача семінарські, практичні та лабораторні заняття 

можуть проводитись за індивідуальним графіком.  

Консультація − вид навчального заняття, на якому аспірант отримує 

відповіді від викладача на конкретні питання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування; 

Інші види навчальних занять можуть бути введені рішеннями вченої 

ради ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України».  
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Перелік тем лекційних, лабораторних, практичних та семінарських 

занять передбачено робочою програмою навчальної дисципліни.  

4.4.2. Самостійна робота 
Самостійна робота аспіранта є основним засобом оволодіння 

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

Навчальний час, відведений для самостійної роботи аспіранта, 

регламентується навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не 

більше 2/3 загального обсягу навчального часу аспіранта, відведеного для 

вивчення конкретної дисципліни.  

Зміст самостійної роботи аспіранта щодо вивчення конкретної 

дисципліни визначається робочою навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота аспіранта забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни: підручники, навчальні посібники та методичні матеріали, 

конспекти лекцій викладача тощо. 

Навчальний матеріал, передбачений робочою програмою навчальної 

дисципліни, для засвоєння аспірантом у процесі самостійної роботи, 

виноситься на поточний (проміжний) чи підсумковий контроль поряд з 

навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних 

занять. 

4.4.3. Контрольні заходи 

Контрольні заходи включають вхідний, поточний (проміжний) та 

підсумковий контроль.  

Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою 

визначення рівня підготовки здобувачів. За результатами вхідного контролю 

розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги, коригування 

навчального процесу з відповідного курсу. Вхідний контроль може 

здійснюватися на першому занятті, але не є обов’язковим, і не впливає на 

загальний рейтинг з дисципліни. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекцій, 

практичних, та семінарських занять у формі опитування, виступів на 

семінарських та практичних заняттях, експрес-контролю тощо, перевірки 

результатів виконання різноманітних індивідуальних завдань, контролю 

засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання 

здобувачем, уміння публічно чи письмово представити певний матеріал 

(презентацію).  

Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки 

аспірантів до виконання конкретної роботи. Його основна мета – 

забезпечення зворотного зв'язку між викладачами та здобувачами вищої 

освіти у процесі навчання, здійснення управління навчальною мотивацією 

аспірантів. Форми проведення поточного контролю та їх оцінювання в балах 

визначаються організаційно-методичним відділом і зазначаються у робочій 

програмі відповідної навчальної дисципліни. Результати поточного контролю 
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реєструються науково-педагогічним працівником у відомості обліку 

успішності здобувача, який є невід’ємною частиною індивідуального плану.   

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на окремих його завершальних етапах або на певному рівні вищої 

освіти та включає проміжний контроль і атестацію. Підсумковий контроль з 

освітньої складової програми здійснюється за ЄКТС з врахуванням сумарної 

кількості кредитів та рівень засвоєння кожного навчального курсу. При 

вивченні кожної конкретної навчальної дисципліни оцінюванню в балах 

підлягає рівень знань, умінь і навичок здобувача, що визначається під час 

проведення контрольних заходів у ході освітнього процесу згідно з 

відповідними критеріями. Результати підсумкового контролю реєструються  

науковим працівником у відомості обліку успішності здобувача, який є 

невід’ємною частиною індивідуального плану.   

Підсумковий контроль з наукової складової програми здійснюється 

науковим керівником двічі на рік (піврічна та річна атестації). Аспіранти 

двічі на рік звітують про виконання освітньо-наукової  програми на засіданні 

наукового відділу. 

Підсумковий контроль з освітньої складової програми включає 

семестровий контроль та атестацію здобувача с освітньої програми та 

здійснюється у формах екзамену та диференційованого заліку. Перелік та 

терміни складання екзаменів та заліків контролю визначається робочим 

навчальним планом зі спеціальності, графіком та розкладом. 

Екзамен проводиться як комплексна перевірка знань здобувача вищої 

освіти з дисциплін, передбачених навчальним планом. До складання 

підсумкового екзамену допускаються здобувачі, які виконали всі вимоги 

навчального плану. Створюються комісія з прийому іспиту, до складу якої 

входять голова і члени комісії: директор вищого навчального закладу або 

заступник директора з наукової роботи, завідувач відділення або його 

заступник, завідувачі наукових відділень, професори, провідні наукові 

працівники. Екзамен відбувається в формі співбесіди індивідуально з кожним 

здобувачем та оцінюється за національною шкалою (відмінно, добро, 

задовільно, незадовільно), в ECTS, та 100 бальній системі. Результати 

екзамену реєструються науковим працівником у відомості обліку успішності 

здобувача, який є невід’ємною частиною індивідуального плану. Результати 

іспиту також вносяться в протокол засідання комісії з прийому іспиту, який 

підписується головою та членами комісії. Протокол затверджується 

директором інституту та здається і науковий відділ.      

Диференційований залік полягає в оцінці засвоєння здобувачем 

навчального матеріалу виключно на підставі виконання індивідуальних 

завдань. Залік проводить викладач певної дисципліни в формі співбесіди 

індивідуально з кожним здобувачем та оцінюється за національною шкалою 

(відмінно, добро, задовільно, незадовільно), в ECTS, та 100 бальній системі. 

Результати диференційного заліку реєструються науково-педагогічним 
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працівником у відомості обліку успішності здобувача, який є невід’ємною 

частиною індивідуального плану.      

Здобувачі, які не з'явились на екзамен без поважної причини, вважають 

такими, що одержали незадовільну оцінку. Здобувачі, які під час сесії 

одержали не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати 

академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне 

складання екзаменів чи заліків допускається не більше двох разів з кожної 

дисципліни: один раз викладачу, другий — комісії, призначеній директором. 

Виконання здобувачем усіх видів навчальної діяльності, що зазначені в 

навчальній програмі є обов’язковим. Здобувач, який не виконав освітню 

програму не допускається до захисту дисертації. Здобувач, який при 

складанні підсумкового екзамену отримав незадовільну оцінку вважається 

таким, що не виконав ОП, відраховується з вищого навчального закладу і 

йому видається академічна довідка за його вимогою.  

4.5. Критерії та процедури оцінювання 

Оцінювання студентів – один із найважливіших складників освітнього 

процесу. Оцінювання дає корисну інформацію про ефективність викладання. 

У зв’язку з цим навчальні досягнення кожного здобувача вищої освіти 

належить оцінювати, керуючись оприлюдненими критеріями. 

Оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів в ДУ «Інститут 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» 

відбувається згідно з вимогами Європейської кредитної трансферно 

накопичувальної системи, що використовується в Європейському просторі 

вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та 

освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів.  

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються 

за національною шкалою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно" 

та за шкалою ЄКТС з зазначенням отриманих балів, а заліків - за двобальною 

національною шкалою ("зараховано", "не зараховано") та за шкалою ЄКТС із 

зазначенням балів. Результати підсумкового контролю вносяться в протоколи 

комісій з прийому іспитів та у відомості обліку успішності здобувача, який є 

невід’ємною частиною індивідуального плану.      

Знання здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріям: 

Сума балів Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

оцінка залік 

90-100 A Відмінно Зараховано 

 82-89 B Добре 

74-81 C 

64-73 D Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно Не зараховано 

1-34 F  

«відмінно» – здобувач вищої освіти твердо засвоїв теоретичний 

матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні 
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положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно 

мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при  

аналізі практичного матеріалу, висловлює своє становлення до тих чи інших 

проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

«добре» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, 

володіє основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої  

міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних  

неточностей і помилок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 

практичного; 

«задовільно» – здобувач вищої освіти в основному опанував теоретичні 

знання навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних 

знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності 

у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою 

діяльністю;  

 «незадовільно» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний 

матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не 

орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутнє 

наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

4.6. Порядок оскарження процедури проведення та результатів 

контрольних заходів у ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМН України» України 

Здобувач вищої освіти має  право на оскарження процедури проведення 

та результатів контрольних заходів.   

Порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних 

заходів: 

В разі оскарження процедури проведення або результату контрольного 

заходу з навчальної дисципліни (апеляції), здобувач візує заяву у керівника 

наукового відділу та подає її на ім’я директора установи особисто в день 

процедури проведення або оголошення результату контрольного заходу. 

Апеляційна заява, подана не в установлені терміни, розгляду не підлягає. 

Розпорядженням директора створюється апеляційна комісія, до складу 

якої входять голова, члени комісії (не менше двох осіб), секретар комісії. 

Головою апеляційної комісії призначається керівник наукового відділу, в 

якому навчається здобувач. Членами апеляційної комісії призначаються: 

керівник наукового відділу, за якою закріплена навчальна дисципліна, 

науковий працівник, який є фахівцем з відповідної навчальної дисципліни, 

але не брав участі у процедурі проведення або оголошенні результату 

контрольного заходу з цієї навчальної дисципліни, та представник ради 

молодих вчених. З числа членів апеляційної комісії обирається секретар 

комісії. 
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Заява здобувача має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не 

пізніше наступного робочого дня після її подання. Здобувач повинен бути 

присутнім на засіданні апеляційної комісії. Під час розгляду заяви секретар 

апеляційної комісії веде протокол, де записує всі зауваження членів комісії та 

відповідні висновки. Здобувачеві надається можливість повторно скласти 

контрольний захід членам апеляційної комісії. 

Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол із висновками 

щодо оцінювання відповідей здобувача підписується всіма членами 

апеляційної комісії. Результати апеляції оголошуються здобувачеві відразу 

після закінчення розгляду його роботи, про що здобувач особисто робить 

відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії. 

Рішення апеляційної комісії приймаються більшістю голосів від 

загального складу комісії. Результатом розгляду заяви (апеляції) є прийняття 

апеляційною комісією одного з двох рішень: 

‒ «попереднє оцінювання знань здобувача на контрольному заході 

(екзамен, діф. залік) відповідає рівню якості знань здобувача з даної 

навчальної дисципліни і не змінюється»; 

‒ «попереднє оцінювання знань здобувача на контрольному заході 

(екзамену, діф. заліку) не відповідає рівню якості знань здобувача з даної 

навчальної дисципліни і заслуговує іншої оцінки (вказується нова оцінка 

відповідно до діючої в установі шкали оцінювання результатів навчання)», 

але не нижчої за отриману на контрольному заході (екзамені, залік). 

Нова оцінка фіксується у відомості обліку успішності в індивідуальному 

плані здобувача а підписується головою апеляційної комісії. Протокол 

апеляційної комісії зберігається в науковому відділі (вчений секретар).  

Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає. 

5. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти та освітніх програм. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється 

постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого 

навчального закладу чи наукової установи, акредитованою Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного 

захисту наукових досягнень у формі дисертації або опублікованої 

монографії, або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або 

міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої 

вченої ради.  

Аспірант допускається до захисту дисертації тільки після засвоєння 

освітньої програми.  

До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані 

здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту 
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дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови 

у присудженні відповідного наукового ступеня. 

Дисертація – це творча самостійна науково-дослідна робота, яка 

виконується аспірантом під керівництвом наукового керівника. Дисертація 

має бути результатом закінченої творчої розробки і свідчити про те, що автор 

володіє сучасними методами досліджень та спроможний самостійно 

вирішувати професійно-наукові задачі, які мають теоретичне та практичне 

значення в галузі охорони здоров’я.  

Дисертація викладається українською або англійською мовами, містить 

чіткі, зрозумілі формулювання положень, отриманих результатів, тощо.  

За всі відомості, викладені в дисертації, порядок використання 

фактичного матеріалу та іншої інформації під час її написання, 

обґрунтованість висновків та положень, які в ній захищаються, несе 

відповідальність безпосередньо аспірант – автор дисертації.  

Оформлення дисертації має відповідати діючим вимогам.  

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації 

(або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у 

вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних 

та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають 

ступінь доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на 

офіційних веб-сайтах відповідних закладів вищої освіти (наукових установ) 

відповідно до законодавства. 

Виявлення академічного плагіату у захищеній дисертації (науковій 

доповіді) є підставою для скасування рішення спеціалізованої вченої ради 

про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома. Якщо 

дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була 

захищена у постійно діючій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник 

(консультант), офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про 

наукову роботу, та голова відповідної спеціалізованої вченої ради 

позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад 

строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) позбавляється 

акредитації відповідної постійно діючої спеціалізованої вченої ради та права 

створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на один рік. Якщо 

дисертація (наукова доповідь), в якій виявлено академічний плагіат, була 

захищена у разовій спеціалізованій вченій раді, науковий керівник, члени цієї 

ради та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про наукову 

роботу, позбавляються права брати участь у роботі спеціалізованих вчених 

рад строком на два роки, а заклад вищої освіти (наукова установа) 

позбавляється права створювати разові спеціалізовані вчені ради строком на 

один рік. 

Скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження 

наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату здійснюється 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за поданням 
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Комітету з питань етики у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, та може бути оскаржене відповідно до законодавства. 

 

6. ЗМІСТ ОСВІТИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ АСПІРАНТІВ  
Зміст освіти, як науково обґрунтовану систему дидактично та методично 

оформленого навчального матеріалу для третього (освітньо- наукового)  

рівня, визначають стандарти вищої освіти, освітньо-наукові програми 

спеціальності, навчальні плани спеціальності, індивідуальні плани 

аспірантів/докторантів, робочі програми навчальних дисциплін. 

6.1. Стандарти вищої освіти 

Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням 

пропозицій галузевих державних органів, що забезпечують формування і 

реалізують державну політику у відповідних сферах, галузевих об’єднань 

організацій роботодавців і затверджує їх за погодженням з Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

6.2. Освітньо-наукова програма (далі – ОНП)  
Освітньо-наукова програма визначає передумови доступу до навчання, 

орієнтацію та основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний 

для здобуття освітньо-наукового ступеню доктора філософії, перелік 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, нормативний і 

варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах 

результатів навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти.  

Освітня програма розробляється проектною групою на основі 

затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та 

рівнем вищої освіти (з урахуванням вимог професійних стандартів у 

відповідній професійній галузі).  

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною 

спеціальністю та рівнем вищої освіти, програмні результати навчання мають 

відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного 

кваліфікаційного рівня. ОСН ухвалюється Вченою радою Державної 

установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

Національної академії медичних наук України» та затверджується указом 

директора. 

Проектна група – визначена наказом директора інституту група 

науково-педагогічних та/або наукових працівників, які відповідальні за 

започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на третьому рівні вищої 

освіти і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними 

умовами.  Для освітньо-наукового ступеня доктора філософії у складі 

повинні бути не менш як три особи, які мають науковий ступінь та вчене 

звання, з них не менше двох докторів наук та/або професорів.  

Гарант освітньої програми – керівник робочої проектної групи з 

розроблення, реалізації, моніторингу та перегляду освітньої програми. 
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Керівником проектної групи (гарантом освітньої програми) призначається 

один з її членів, який має науковий ступінь і стаж науково-педагогічної 

та/або наукової роботи не менш як десять років для освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії. 

Робоча група зі спеціальності – група науково-педагогічних та/або 

наукових працівників, які входять до складу проектних груп освітніх програм 

в межах відповідної спеціальності. 

Етапи розробки та ствердженя ОНП: 

формування проектної групи та призначення гаранта освітньої 

програми; 

аналіз актуальності ОНП та оцінювання достатності наявних ресурсів;  

визначення профілю ОНП;  

опис мети програми та кінцевих результатів навчання;  

визначення загальних і фахових компетентностей;  

розроблення навчального плану;  

розроблення робочих програм;  

визначення підходів до викладання, навчання та методів оцінювання;  

розроблення системи оцінювання якості освітньої програми з метою її 

удосконалення 

визначення складу викладачів зі штату наукових та науково-

педагогічних працівників для подання на розгляд вченої ради.  

Основним критерієм відбору викладачів для осівтньо-наукової програми 

є наукова спрямованість і кваліфікація (наукова та професійна) наукового 

працівника достатня для успішної реалізації освітньо-наукової програми. 

ОНП реалізується відповідно Положення про порядок підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

Державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 

Філатова Національної академії медичних наук України». 

Освітня складова освітньо-наукової програми формується з 

обов’язкової та елективної складових. Обов’язкова частина освітньої 

складової ОНП містить перелік обов’язкових навчальних дисциплін. 

Елективна частина містить професійно орієнтовані дисципліни для певної 

спеціальності та спеціалізації, перелік яких визначають особливості 

спеціальності, наукових шкіл, потреби ринку праці у фахівцях певної 

спеціальності та спеціалізації, вимоги працедавців тощо, та дисципліни за 

вибором здобувачів, які обираються з урахуванням напрямку дисертаційного 

дослідження здобувача, його індивідуальних професійних та наукових 

потреб. Зміст освітніх компонентів ОНП підлягає регулярному перегляду та 

оновленню в установленному в інституті порядку.  

Обсяг освітньої складової ОНП  підготовки доктора філософії становить 

від 30 до 60 кредитів ЄКТС залежно від спеціальності.  

Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх 

логічну послідовність; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
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виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти. 

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення 

власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових 

керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. 

6.3. Навчальний план 

Навчальний план – це нормативний документ ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних 

наук України», що регламентує навчання на третьому (освітньо-науковому) 

рівні за певною спеціальністю, який затверджується рішенням вченої ради 

Державної установи «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 

Філатова Національної академії медичних наук України» та затверджується 

директором установи та іншими закладами вищої освіти/установами, які 

участвують в реалізації ОНП.  

Навчальний план є складовою освітньо-наукової програми. Його 

розробляє організаційно-методичний відділ інституту, який відповідає за 

підготовку здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня з 

відповідної спеціальності, відповідно до ОНП. Навчальний план визначає 

перелік та обсяг обов’язкових і селиктивних навчальних дисциплін, 

послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та  

їхній обсяг, графік навчального процесу, план навчального процесу, форми 

проведення поточного та підсумкового контролю.  

План навчального процесу включає обов’язкові і елективні навчальні 

дисципліни. Обов’язкові навчальні дисципліни – не більше 75%. Обсяг 

дисциплін за вибором аспіранта повинен становити не менше як 25 % 

загальної кількості кредитів ЄКТС.  

6.4. Індивідуальний навчальний план здобувача 

Індивідуальний навчальний план – є окремим документом, який 

розробляється на основі освітньо-наукової програми, затверджується 

рішенням вченої ради Державної установи «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук 

України» та вводиться у дію наказом директора.  

 Індивідуальний план наукової роботи здобувача визначає зміст 

(освітній та науковий), строки виконання та обсяг наукових робіт, а також 

запланований строк захисту дисертації протягом часу підготовки в  

аспірантурі та використовується для оцінювання рівня теоретичної та 

практичної підготовки і успішності виконання запланованої наукової роботи. 

Індівідуальний план також містить відомість обліку успішності здобувачі. 

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його 

науковим керівником та затверджується вченою радою інституту протягом 

двох місяців з дня зарахування здобувача до аспірантури. 

Формування індивідуального навчального плану аспіранта (здобувача) 

за певною спеціальністю передбачає можливість індивідуального вибору ним 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-
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науковою програмою та робочим навчальним планом (в обсязі, що становить 

не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС).  

Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання 

здобувачем вищої освіти. Усі здобувачі незалежно від форми навчання 

зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного 

та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом 

аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури інституту. 

Відповідальним за виконання індивідуального навчального плану є 

здобувач вищої освіти.  

Результати виконання аспірантом освітньої складової навчального плану 

затверджуються вченою радою інституту. 

Контроль за виконанням індивідуального навчального плану здобувача 

вищої освіти здійснює науковий керівник, гарант освітньо-наукової програми 

та організаційно-методичний відділ. 

Індивідуальний план наукової роботи завершується захистом дисертації.  

6.5. Робочі програми навчальних дисциплін 

Робочі програми навчальних дисциплін містять виклад змісту окремих 

навчальних дисциплін (циклів), послідовність та обсяг. Робочі програми 

затверджуються на засіданні вченої ради та директором ДУ «Інститут очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних 

наук України». 

 

7. ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ (НАУКОВІ СТУПЕНІ) 

Документ про вищу освіту (науковий ступінь) видається особі, яка 

успішно виконала відповідну освітню - наукову програму та пройшла 

атестацію. 

Встановлюються такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) 

за відповідними ступенями: 

диплом доктора філософії; 

диплом доктора наук. 

У дипломі доктора філософії, доктора наук зазначається інформація про 

здобутий особою науковий ступінь, галузь знань, спеціальність, з якої 

здобуто відповідний ступінь, назва закладу вищої освіти (наукової установи), 

в якому здійснювалася підготовка, назва закладу вищої освіти (наукової 

установи), у спеціалізованій вченій раді якого захищено наукові досягнення. 

Невід’ємною частиною диплома доктора філософії є додаток до диплома 

європейського зразка, що містить структуровану інформацію про завершене 

навчання. У додатку до диплома міститься інформація про результати 

навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані 

оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну 

систему вищої освіти України. 

Документ про вищу освіту видається ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук 

України» лише за акредитованою освітньою програмою. У документі про 
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вищу освіту зазначається найменування органу акредитації, а в додатку до 

документа про вищу освіту - інформація про видані ним відповідні 

акредитаційні сертифікати, рішення. 

Документи про вищу освіту для осіб, які навчаються за державним 

замовленням, виготовляються ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України» та 

видаються за рахунок коштів державного бюджету, а для осіб, які навчаються 

за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, вартість документів про 

вищу освіту включається у вартість навчання. Перелік обов’язкової 

інформації, яка повинна міститися у документі про вищу освіту, 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

У разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між закладами 

вищої освіти (науковими установами), у тому числі іноземними, освітніми 

програмами ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

Національної академії медичних наук України» виготовлє та видає спільний 

(подвійний) документ про вищу освіту за зразком, визначеним спільним 

рішенням вчених рад таких закладів вищої освіти (наукових установ). 

Інформація про видані дипломи вноситься закладами вищої освіти, крім 

вищих військових навчальних закладів, до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти. 

 

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Система внутрішнього  забезпечення якості вищої освіти ДУ «Інститут 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії 

медичних наук України» розроблена згідно з наступними принципами:  

постійне поліпшення якості вищої освіти; 

відповідності європейським та національним стандартам якості вищої 

освіти; 

відповідальність за якість своїх освітніх послуг та забезпечення цієї 

якості;  

система забезпечення якості має студентоцентрований характер та 

враховує усіх інших залучених сторін та суспільства.  

8.1. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм проводиться з 

метою удосконалення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.  

У ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

Національної академії медичних наук України», моніторинг зазвичай 

здійснює проектна група та організаційно-методичний відділ за участі 

здобувачів вищої освіти, представників ради молодих вчених, випускників, 

роботодавців, академічної спільноти та інших заінтересованих сторін. 

Моніторинг програми та її компонентів здійснюється шляхом опитування 

здобувачів вищої освіти і працівників з метою оцінювання викладання, 

навчання та оцінювання, а також вихідної інформації відповідно до 
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показника успішності. Моніторинг може проводитися в різний спосіб – 

анкетування, опитування, інтерв’ювання, моніторинг досягнутих результатів, 

оцінювання ОНП на відповідність критеріям забезпечення якості освітніх 

програм тощо. Мають бути використані також дані про час завершення та 

результати оцінювання програм та їх компонентів. Анкета ОНП 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.  

Систему обов’язкових методів і засобів моніторингу визначає 

організаційно-методичний відділ інституту. 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.  

Діючу, затверджену, освітню програму переглядають щонайменше 1 раз 

у терміни її дії не пізніше ніж за 1 семестр до її завершення. Перегляд 

освітніх програм з метою її удосконалення здійснюють у формах оновлення 

або модернізації.  

Підставою для оновлення ОНП можуть виступати ініціатива і пропозиції 

гаранта освітньої програми, вченої ради, або викладачів програми, які її  

реалізують, результати оцінювання якості ОНП або об'єктивні зміни 

інфраструктурного, кадрового характеру і / або інших ресурсних умов 

реалізації освітньої програми. Підставою для перегляду також може бути 

наявність висновків про недостатньо високу якість освітньої програми за 

результатами оцінки якості освітньої програми та наявність недоліків та 

зауважень за результатами самооцінювання освітньої програми та освітньої 

діяльності.  

Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОНП 

(навчальному плані, матрицях, робочих програмах навчальних дисциплін, 

програмах практик та ін.).  

Навчальні плани підлягають моніторингу та періодичному перегляду (не 

рідше одного разу на повний курс навчання за освітньою програмою). 

Підставою для розроблення нових навчальних планів є постанови Кабінету 

Міністрів України щодо нового переліку спеціальностей або внесення змін 

до чинного переліку, затвердження нових галузевих стандартів вищої освіти, 

та внесення змін до циклу дисциплін елективного вибору здобувача вищої 

освіти (за рішенням Вченої ради інституту).  

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. ОНП також може бути 

модернизована з ініціативи проектної групи з метою врахування змін, що 
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відбулися в науковому професійному полі, в яких реалізується ОНП, а також 

змін ринку освітніх послуг або ринку праці. 

Модернізація ОНП може проводитися з: ініціативи керівництва ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної 

академії медичних наук України» у разі незадовільних висновків про її якість 

в результаті самообстеження або аналізу динаміки набору здобувачів вищої 

освіти; ініціативи керівника освітньої програми та/або вченої ради за 

відсутності набору вступників на навчання; ініціативи проектної групи з  

метою врахування змін, що відбулися в науковому професійному полі, в яких 

реалізується ОНП, а також змін ринку освітніх послуг або ринку праці; 

наявності висновків про недостатньо високу якість за результатами різних 

процедур оцінки якості ОП  

Повторне затвердження освітніх програм відбувається з ініціативи 

проектної групи, що реалізує таку ОНП, в разі її значного оновлення. 

Значним вважають оновлення ОНП (складу дисциплін, практик і їх обсягу в 

кредитах ЄКТС) більш ніж на 50 %. 

Модернізована ОНП разом з обґрунтуванням внесених до неї змін має 

бути затверджена вченою радою. Після перегляду та затвердження освітньої  

програми вона розміщується проектною групою на офіційному веб-сайті 

інституту. 

Відповідальні за впровадження та виконання: організаційно-методичний 

відділ.  

8.2. Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і науковиих працівників та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань  

Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної 

академії медичних наук України» включає вхідний, поточний, проміжний, 

підсумковий контролі,  атестацію, захист дисертації. У навчальних програмах 

визначині критерії та процедури оцінювання знань за результатами навчання 

з усіх видів навчальних занять й виконання індивідуальних завдань, 

дисертаційних робіт. Поточний контроль відбувається у формі піврічного та 

річного звіту відповідно до індивідуального плану. У звіті відображаються 

рівень підготовки фахівців з напряму підготовки (спеціальності) і 

характеристика знань, умінь та компетентностей випускників, якість 

виконання проектів (робіт), актуальність їх тематики та відповідність 

сучасному стану науки, техніки і виробництва. Вказуються недоліки, 

допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації 

роботи державної комісії тощо. У ньому даються пропозиції щодо 

поліпшення якості підготовки фахівців. Звіти обговорюються на засіданні 

вченої ради ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

Національної академії медичних наук України», оприлюднюються на 

інформаційних стендах вченої ради та знаходяться в обліковому запису 
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здобувача в науковому відділі та доступна на вимогу. Результати поточного і 

підсумкового контролю відображається у індивідуальному плані здобувача. 

Система оцінювання результатів навчання також включає апробацію 

результатів досліджень на наукових конференціях та публікацію результатів 

досліджень у фахових наукових виданнях (не менше однієї у виданні, що  

входять до наукометричної бази Scopus або іншої міжнародної бази, 

визначеної Науково-методичною радою МОН України).  

Процедура відбору та призначення на посаду науково-педагогічних і 

наукових працівників здійснюється згідно з чинним законодавством та 

Статутом ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

Національної академії медичних наук України». 

Щорічне оцінювання наукових працівників здійснюється згідно з 

Статутом та Положення про атестацію наукових працівників, забезпечує 

об'єктивний аналіз якості та слугує активізації їхньої професійної діяльності. 

Оцінювання наукових працівників здійснюється шляхом щорічних звітів в 

рамках щорічних звітів о науковій діяльності установи, які обговорюються та 

затверджуються вченою радою.  

Відповідальні за впровадження та виконання: вчений секретар, 

організаційно-методичний відділ, відділ кадрів. 

8.3. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників 

Метою підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і 

наукових працівників ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова» є вдосконалення професійної підготовки шляхом 

поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей. 

Працівники ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. 

Філатова Національної академії медичних наук України» підвищують 

кваліфікацію в Україні і за кордоном. 

Підвищення кваліфікації та стажування враховується при обранні на 

посади науково-педагогічних працівників. 

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників здійснюється, зазвичай, у таких формах: 

- довгострокове підвищення кваліфікації: курси, школи, стажування; 

- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-

практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо. 

Відповідальні за впровадження та виконання: організаційно-методичний 

відділ, заступник директора з наукової роботи.  

8.4. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 

кожною освітньою програмою 

Освітній процес відбувається на базі ДУ «Інституту очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова», а також в межах реалізації права на 

академічну мобільність – на базі інших закладів вищої освіти (наукових 

установ) в Україні та за її межами. 
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Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки 

здобувачів вищої освіти в ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова» має відповідати ліцензійним та акредитаційним вимогам. 

Матеріально-технічна база інституту пристосована для підготовки фахівців. 

Освітній процес здійснюється в наукових відділах, лабораторіях. Наукові 

дослідження проводяться у 10 наукових відділах та 7 науково-дослідних 

лабораторіях. В наявності в інституті 9 клінічних відділень. Забезпеченість 

навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, 

мультимедійним обладнанням  відповідає потребі. В наявності в інституті 

комп’ютерна мережа з безлімітним доступом до мережі Інтернет, Wi-Fi.  

ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова» 

забезпечує навчальною, методичною та науковою літературою на паперових 

та електронних носіях. Здобувачі мають вільний доступ до загального фонду 

наукової бібліотеки. Згідно п.1.3 договору від 04.11.2016р. з ОНМедУ про 

співробітництво з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо- 

науковому) рівні передбачається користування бібліотечним фондом 

університету.  

Наявна необхідна соціально-побутова інфраструктура. Здобувачі, які 

навчаються в установі, забезпечуються гуртожитком.  

Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та 

підтримки здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом соціологічних 

опитувань здобувачів та моніторингу освітнього процесу, проведення 

щорічного аналізу відповідними структурами. 

За результатами аналізу рівня забезпечення ресурсами освітнього 

процесу та підтримки здобувачів вищої освіти в установі здійснюються 

заходи з розширення та оновлення матеріально-технічної бази. 

Відповідальні за впровадження та виконання: організаційно-методичний 

відділ, заступник директора з наукової роботи, керівники відділів та 

лабораторій.  

8.5. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом 

ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова» 

збирає, аналізує і використовує відповідну інформацію для ефективного 

управління освітнім процесом та іншою діяльністю. Інформаційне 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідає 

технологічним вимогам до ліцензійних умов щодо цього виду діяльності. 

ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова» має 

офіційний вебсайт, на якому розміщено основну інформацію про її 

діяльність, а також електронний ресурс, який містить лекції зі спеціальності 

(канал «Філатовські читання», «Королевські читання»). Лектори 

використовують мультимедійні технології під час викладання навчальних 

дисциплін – і на лекційних, і на практичних заняттях.  

Відповідальні за впровадження та виконання: організаційно-методичний 

відділ, відділ науково-медичної інформації 
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8.6. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації 

Публічність інформації про діяльність установи забезпечується згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. № 166 «Деякі 

питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних 

закладів». 

На офіційному сайті ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова»  розміщуються: 

інформація про ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова»  і його діяльність, Статут ДУ «Інституту очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова», Положення про організацію освітнього  

процесу у Вищому державному навчальному закладі ДУ «Інституту очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова»; 

загальні аналітичні матеріали про діяльність ДУ «Інституту очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова», річні звіти з різних напрямів 

діяльності; 

інформація з кадрових питань: склад керівних органів ДУ «Інституту 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова», перелік вакантних посад, 

призначення на які здійснюється на конкурсних засадах, штатний розпис на 

поточний рік; 

інформація та документи, пов'язані з організацією освітнього процесу: 

освітні програми, відомості про аспірантуру та докторантуру; 

інформація для вступників: правила прийому до ДУ «Інституту очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова»  на поточний рік та зміни до 

них, спеціальність, на яку оголошено прийом, розмір плати за навчання та за 

надання додаткових освітніх послуг; 

інформація про наукову діяльність ДУ «Інституту очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова»: напрями наукової діяльності і наукові 

проекти; конференції, семінари, конкурси та виставки, що проводяться в 

установі; наукові видання, спеціалізована вчена ради, рада молодих вчених; 

інформація про участь ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії 

ім. В.П.Філатова»  в національних і міжнародних рейтингах вищих 

навчальних закладів; 

інші відомості про діяльність ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова», які належать до публічної інформації; 

доступ до публічної інформації про діяльність ДУ «Інституту очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова» обмежується, якщо такі дані 

відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим 

доступом; 

інформація про структурний підрозділ: напрями діяльності, керівництво 

та персональний склад працівників; 

інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті ДУ 

«Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова», систематично 

оновлюється. 
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доступ до публічної інформації про діяльність ДУ «Інституту очних 

хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова» забезпечується через: 1. 

Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації; 2. 

Розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті ДУ «Інституту 

очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова»; 3. Надання інформації за 

запитами на інформацію. 

Відповідальні за впровадження та виконання: організаційно-методичний 

відділ, відділ кадрів, керівники відділів, вчений секретар установи. 

8.7. Забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у 

тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату 

Система запобігання та виявлення академічного плагіату спрямована 

на запобігання та виявлення таких різновидів плагіату: 

копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як 

своєї; 

дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) 

чужої роботи у свою без належного оформлення цитування; 

внесення незначних правок у скопійований матеріал 

(переформулювання речень, зміна порядку слів у них тощо) та без 

належного оформлення цитування; 

парафраза — переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту; 

сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних зворотів 

або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці 

(збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі — 

розміщеної в мережі Інтернет). 

Система запобігання та виявлення академічного плагіату включає 

процедури та заходи з: 

створення умов, що унеможливлюють академічний плагіат; 

виявлення академічного плагіату в наукових статтях, монографіях,  

дисертаціях, підручниках, навчальних виданнях; 

притягнення до відповідальності за академічний плагіат. 

Система запобігання та виявлення академічного плагіату 

поширюється на наукові та навчальні праці науково-педагогічних, 

наукових та інших працівників ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної 

терапії ім. В.П.Філатова», здобувачів вищої освіти та осіб, прикріплених 

до ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова» з 

метою здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук) поза 

аспірантурою. 

Усі підготовлені до друку наукові твори та навчальні видання 

розглядаються науковим відділом, рецензуються та затверджується до друку 

заступником директора з наукової роботи.  

Заходи, спрямовані на виявлення плагіату при рекомендації до захисту 

дисертацій на здобуття наукових ступенів включають: 
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перевірка дисертації та автореферату на відсутність академічного 

плагіату при розгляді дисертації, виконаної ДУ «Інституту очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова»; 

перевірка дисертації та автореферату на відсутність академічного 

плагіату перед прийняттям дисертації, поданої для захисту до спеціалізованої 

вченої ради ДУ «Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова» 

Дисертації (монографії) та автореферати дисертацій осіб, які здобувають 

ступені доктора філософії (кандидата наук), доктора наук, а також відгуки 

опонентів оприлюднюються на веб-сайті установи.  

Відповідальні за впровадження та виконання: організаційно-методичний 

відділ, спеціалізована рада, відділ науково-медичної інформації 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

Це Положення узгоджується вченою радою ДУ «Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України» і затверджується 

наказом директора ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. 

В.П.Філатова НАМН України».  

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом 

затвердження Положення в новій редакції.  

Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення 

втрачає юридичну силу. 

 

 


