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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти Криворізького національного університету (далі – 

Університет) розроблено на підставі Закону України від 05.09.2017 р. 

№ 2145-VIII «Про освіту», Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про 

вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 р. № 912 

«Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти 

статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу», 

стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління 

якістю. Вимоги», і відповідає рекомендаціям документа «Стандарти та 

рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти й іншим 

нормативним та інформаційним документам.   

1.2. Метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості 

освіти в Україні є:  

− гарантування якості освіти; 

− формування довіри суспільства до системи та закладів освіти, 

органів управління освітою; 

− постійне та послідовне підвищення якості освіти; 

− допомога закладам освіти та іншим суб’єктам освітньої діяльності у 

підвищенні якості освіти. 

1.3. Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:  

− удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, 

моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;  

− підвищення якості контингенту здобувачів вишої освіти;  

− посилення кадрового потенціалу Університету:  

− забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;  

− розвиток інформаційних систем із метою підвищення ефективності 

управління освітнім процесом;  

− забезпечення публічності інформації про діяльність Університету;  

− створення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях працівників і здобувачів вищої 

освіти Університету;  

− участь Університету в національних та міжнародних рейтингових 

дослідженнях закладів вищої освіти.  



2 ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РОЗРОБЛЕННЯ, 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ І ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД 

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ  

 

2.1. Механізм розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм регулюється Положенням про організацію 

освітнього процесу в Криворізькому національному університеті.  

2.2. Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) має 

відповідати вимогам стандарту вищої освіти. Стандарти вищої освіти для 

кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності розробляє і 

затверджує Міністерство освіти і науки України за погодженням із 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.  

2.3. Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та 

оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності.  

2.4. За відсутності затверджених у встановленому порядку стандартів 

вищої освіти Університет розробляє тимчасові стандарти вищої освіти, що 

затверджуються рішенням Вченої ради університету та вводяться в дію 

наказом ректора. 

2.5. Освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми 

Університету відкриваються за ліцензованими спеціальностями задля 

забезпечення потреб держави (суспільства) у висококваліфікованих фахівцях, 

а громадян України – в освітніх послугах гарантованої якості, виконання 

замовлення ринку праці та регуляторних органів (зокрема за прямими 

угодами), забезпечення професійної успішності випускників, зростання ролі 

Університету в наданні освітніх послуг на міжнародному рівні (зокрема, 

шляхом розширення участі в міжнародних програмах академічної 

мобільності). 

2.6. Розроблення проєкту освітньої програми можуть ініціювати 

кафедри та/або науково-дослідні й дослідницькі підрозділи Університету, а 

також окремі штатні науково-педагогічні працівники. Для розроблення 

проєкту програми ініціатори формують проєктну групу, мінімальні вимоги 

до кадрового складу якої визначають Ліцензійні умови провадження 

освітньої діяльності закладів освіти та чинні документи, що регламентують 

питання акредитації освітніх програм. 

2.7. Відкриття освітніх програм складається з таких етапів: 

1) обґрунтування необхідності відкриття освітньої програми (формування 

пояснювальної записки); 2) попереднє погодження Вченою радою 

структурного підрозділу; 3) розроблення проєкту опису освітньої програми 

та проєкту навчального плану; 4) експертиза проєктних матеріалів 



(пояснювальної записки, опису освітньої програми та проєкту навчального 

плану): внутрішнє оцінювання на рівні структурного підрозділу, зовнішня 

фахова експертиза, внутрішнє оцінювання на рівні Університету; 

5) затвердження проєкту освітньої програми. 

2.8. Прийняття рішення щодо відкриття та закриття будь-якої освітньої 

програми в Університеті здійснюється за таких умов: 1) дотримання 

принципу прозорості; 2) проведення консультацій усіх зацікавлених сторін 

(науково-педагогічні працівники, адміністрація, здобувачі вищої освіти, 

роботодавці); 3) оцінювання необхідного методичного, кадрового та 

матеріального забезпечення; 4) здійснення оцінювання ризиків та 

економічної доцільності; 5) проведення зовнішньої експертизи; 

6) забезпечення відкритого розгляду освітньої програми (проєкту освітньої 

програми) і результатів оцінок та експертиз. Рішення про відкриття або 

закриття освітньої програми ухвалює Вчена рада Університету з урахуванням 

Концепції освітньої діяльності, Стратегії розвитку Університету, а також 

результатів проведеного оцінювання (зокрема економічної доцільності) та  

експертиз.  

2.9. Безпосереднє керівництво освітньою програмою за рівнями вищої 

освіти здійснює гарант освітньої програми. Вимоги щодо кваліфікації гаранта 

освітньої програми визначаються Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності закладів освіти. Один науково-педагогічний працівник 

може бути гарантом тільки однієї освітньої програми. Гарант освітньої 

програми несе персональну відповідальність за забезпечення якості 

викладання та навчання на освітній програмі, своєчасне надання інформації 

із моніторингу програми, її акредитацію та конкурентоспроможність. 

Призначення гарантів освітніх програм, за поданням Вчених рад відповідних 

структурних підрозділів або Вченої ради Університету, здійснюється наказом 

ректора Університету. Відсутність в освітньої програми гаранта є 

формальною підставою для її припинення (закриття). 

2.10. Навчальний план складається окремо для кожної спеціальності та 

форми здобуття освіти, а також за різним терміном навчання. Робочий 

навчальний план на навчальний рік формується з навчального плану для 

кожної форми здобуття освіти за курсами (роками навчання) для кожної 

освітньої програми.  

2.11. Навчальні програми дисциплін розробляються згідно з вимогами 

відповідних освітніх програм підготовки фахівців. З метою забезпечення 

цілісності освітнього матеріалу, забезпечення професійної спрямованості 

змісту навчання, попередження дублювання, врахування міждисциплінарних 

зв’язків, навчальні програми розглядаються методичною комісією того 



факультету, для спеціальностей якого розроблено відповідну навчальну 

програму. Після ухвалення навчальної програми методичною комісією 

факультету вона затверджується рішенням вченої ради факультету, який є 

замовником навчальної програми.  

2.12. Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього 

моніторингу. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, 

формулюються як у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними 

працівниками, здобувачами вищої освіти, випускниками та роботодавцями, 

так і внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства.  

 

3 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 

Криворізькому національному університеті та Положення про порядок 

створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для здобувачів вищої 

освіти.  

3.2. Система оцінювання результатів навчання включає вхідний, 

поточний, семестровий, ректорський (деканський) контроль знань та 

атестацію здобувачів вищої освіти.  

3.3. Вхідний контроль проводиться на початку навчання в Університеті 

з метою виявлення рівня підготовки, необхідного для засвоєння конкретної 

дисципліни та надання практичної індивідуальної допомоги здобувачам у 

набутті необхідних знань. Проводить його науково-педагогічний працівник, 

якому доручено викладати відповідну дисципліну. Підсумки контролю 

обговорюються на кафедрі, а також плануються заходи щодо підвищення 

рівня знань здобувачів вищої освіти.  

3.4. Поточний контроль здійснюється упродовж семестру під час 

проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять і 

оцінюється сумою набраних балів. Основна мета поточного контролю – 

забезпечення зворотного зв’язку між науково-педагогічними працівниками та 

здобувачами вищої освіти в процесі навчання. Поточний контроль 

проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю.  

3.5. Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену, 

диференційованого заліку або заліку, визначених навчальним планом у 

терміни, передбачені графіком освітнього процесу, та в обсязі навчального 

матеріалу, регламентованого програмою навчальної дисципліни.  



3.6. Критерії оцінювання є обов’язковою складовою програми 

навчальної дисципліни. На початку семестру науково-педагогічний 

працівник, який викладає дисципліну, повинен ознайомити здобувачів вищої 

освіти зі змістом, структурою, формою екзаменаційної (залікової) роботи, а 

також із системою і критеріями її оцінювання.  

3.7. Ректорський (деканський) контроль якості підготовки здобувачів 

вищої освіти з дисципліни дозволяє оцінити рівень набутих знань, умінь та 

навичок, може проводитися за темами дисципліни, що була вивчена в 

попередньому семестрі, або за програмою всієї дисципліни – як для 

перевірки готовності здобувачів вищої освіти до підсумкового контролю, так 

і для перевірки залишкових знань.  

3.8. Ректорський (деканський) контроль якості підготовки здобувачів 

вищої освіти здійснюється згідно з Положенням про проведення 

ректорського, директорського, деканського контролю у Криворізькому 

національному університеті.  

3.9. За підсумками проведення ректорського (деканського) контролю 

знань здобувачів вищої освіти навчально-методичним відділом здійснюється 

його детальний аналіз, результати якого розглядаються на засіданнях кафедр, 

методичних комісій факультетів, Науково-методичної ради університету, 

вчених радах факультетів та доводяться до відома ректора.  

3.10. Атестація здобувачів вищої освіти, які отримують ступінь 

бакалавра, магістра  – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти.  

3.11. Для проведення атестації здобувачів вищої освіти наказом ректора 

на факультетах створюються Екзаменаційні комісії. Терміни проведення 

атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та 

графіком освітнього процесу. Атестацію проходить кожен здобувач вищої 

освіти після повного виконання ним відповідного навчального плану. 

Екзаменаційна комісія оцінює якісний рівень науково-теоретичної та 

практичної підготовки випускників, а також розробляє пропозиції щодо 

вдосконалення освітнього процесу та поліпшення якості освітньо-

професійної підготовки фахівців в Університеті.  

3.12. Завданнями Екзаменаційної комісії є:  

− комплексна перевірка й оцінювання теоретичної та практичної 

фахової підготовки студентів-випускників відповідного ступеня з метою 

встановлення відповідності кваліфікаційного рівня вимогам стандартів вищої 

освіти, освітньо- професійних програм та навчальним планам;  



− прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної 

кваліфікації та про видачу документів про вищу освіту – дипломів (дипломів 

з відзнакою з урахуванням рекомендації випускової (их) кафедри (кафедр).  

3.13. Атестація випускників здійснюється відповідно до вимог 

стандарту вищої освіти й освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

в формі державного екзамену та/або захисту кваліфікаційної роботи 

(проєкту), згідно з Положенням про порядок створення та організації роботи 

екзаменаційної комісії у Криворізькому національному університеті. 

 

4 ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

4.1. Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 

Криворізькому національному університеті та Положення про проведення 

практики у Криворізькому національному університеті.  

4.2. Мета практики – набуття здобувачами вищої освіти професійних 

компетентностей для подальшого їх використання у реальних виробничих 

умовах.  

4.3. Зміст і послідовність проходження практики визначається 

програмою практики, яка розробляється відповідною кафедрою (кафедрами) 

за участю представників роботодавців та студентства.  

4.4. Практика здобувачів проводиться на університетських та зовнішніх 

базах практики, які мають відповідати вимогам програми. Із зовнішніми 

базами практики (підприємствами, організаціями, установами) Університет 

укладає договори на її проведення.  

4.5. Рівень проведення практики залежить від якості кадрового та 

методичного забезпечення.   

4.6. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а 

загальні підсумки підбиваються на вчених радах факультетів не менше 

одного разу упродовж навчального року.  

4.7. Моніторинг якості організації практики забезпечують щорічні 

опитування здобувачів вищої школи, випускників, потенційних 

роботодавців, а також за допомогою системи студентського моніторингу 

якості освітнього процесу.  

 

5 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО СКЛАДУ  

 

5.1. Процедура відбору та призначення на посаду науково-педагогічних 

працівників визначається Положенням про порядок проведення конкурсного 



відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Криворізького національного університету та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів).  

5.2. Планування роботи та звітування науково-педагогічних 

працівників:  

5.2.1. Основним документом планування та обліку роботи науково-

педагогічних працівників Університету є індивідуальний план роботи 

науково-педагогічного працівника. В індивідуальному плані зазначають усі 

види робіт, що плануються на навчальний рік, та за якими науково-

педагогічний працівник звітує із заповненням відповідної графи. Основними 

видами робіт є навчальна, методична, наукова та організаційна. Індивідуальні 

плани розглядаються на засіданні кафедри й затверджуються завідувачем 

кафедри. Індивідуальний план завідувача кафедри затверджує декан 

факультету.  

5.2.2. Щорічно наприкінці навчального року на засіданні кафедри 

обговорюється виконання науково-педагогічними працівниками 

індивідуальних планів. Науково-педагогічний працівник зобов’язаний 

скласти письмовий звіт, який заслуховується на засіданні кафедри. Завідувач 

кафедри робить висновок про виконання науково-педагогічним працівником 

індивідуального плану роботи. Висновок затверджується на засіданні 

кафедри.  

5.2.3. Перед закінченням контракту проводиться звітування науково-

педагогічного працівника. Звіт розглядається на засіданнях кафедри та вченої 

ради факультету, які роблять висновок щодо подальшої роботи науково-

педагогічного працівника або приймають рішення про його невідповідність 

посаді, що обіймають, унаслідок недостатньої кваліфікації.  

5.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових 

працівників:  

5.3.1. Метою підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних і наукових працівників Університету є вдосконалення 

професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення 

професійних компетентностей.  

5.3.2. Працівники Університету підвищують кваліфікацію в Україні та 

за кордоном.  

5.3.3. Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування 

науково- педагогічних і наукових працівників не рідше одного разу на п’ять 

років із збереженням середньої заробітної плати. Підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників і наукових працівників 

організовується та проводиться згідно з Положенням про підвищення 



кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Криворізького національного університету.  

 

6 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ПІДТРИМКИ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

6.1. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та 

підтримки здобувачів вищої освіти в Університеті відповідає ліцензійним та 

акредитаційним вимогам.  

6.2. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу:  

6.2.1. Матеріально-технічна база Університету пристосована для 

підготовки фахівців. Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, 

лабораторних корпусах, на базах практик.  

6.2.2. Проведення освітнього процесу належним чином забезпечено 

комп’ютерами. Заняття зі здобувачами вищої освіти проводяться в 

комп’ютерних класах за розкладом. В Університеті створено умови для 

доступу до мережі Інтернет, в корпусах Університету створено зони WiFi.  

6.2.3. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та 

науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам 

центральної наукової бібліотеки, діяльності видавництва та веб-ресурсам 

Університету.  

6.3. Підтримка здобувачів вищої освіти в Університеті забезпечується 

розвиненою соціальною інфраструктурою, яка складається з:  

− гуртожитків для здобувачів;  

− спортивних споруд;  

− пунктів громадського харчування;  

− власної бази відпочинку;  

− Палацу молоді і студентів.  

6.4. Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та 

підтримки здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом соціологічних 

опитувань здобувачів вищої освіти та студентського моніторингу освітнього 

процесу.  

6.5. За результатами аналізу рівня забезпечення ресурсами освітнього 

процесу та підтримки здобувачів вищої освіти в Університеті здійснюються 

заходи щодо розширення та оновлення матеріально-технічної бази.  

 

 



7 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  

 

7.1. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в 

Університеті сприяють електронна система збирання й аналізу інформації та 

система електронного документообігу.  

7.2. Складовими системи збирання та аналізу інформації є бази даних із 

основних напрямів діяльності Університету:  

− формування контингенту здобувачів вищої освіти та організація 

освітнього процесу;  

− кадрове забезпечення освітньої та наукової діяльності;  

− науково-дослідна діяльність;  

− ресурсне забезпечення освітнього процесу та науково-дослідної 

роботи.  

7.3. Система електронного документообігу передбачає наявність 

університетського стандарту документообігу, підсистеми електронного 

підпису, шаблонів електронних документів та системи їхнього редагування, 

програмного забезпечення електронного документообігу.  

7.4. Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості 

діяльності Університету та прийняття ефективних управлінських рішень 

щодо її покращення.  

 

8 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО 

ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ  

 

8.1. Публічність інформації про діяльність Університету забезпечується 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. № 166 

«Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних 

закладів», а також відповідно до Положення про інформаційний супровід 

веб-ресурсів Криворізького національного університету.  

8.2. На офіційному сайті Університету розміщєно нормативні 

документи:  

8.2.1. Статут Криворізького національного університету, Положення 

про організацію освітнього процесу в Криворізькому національному 

університеті.  

8.2.2. Положення про колегіальні органи та їхній персональний склад: 

Регламент Ученої ради університету, Положення про Наглядову раду, а 

також Положення про структурні підрозділи університету.  



8.2.3. Загальні аналітичні матеріали про діяльність Університету, звіти 

ректора, річні звіти з різних напрямів діяльності.  

8.2.4. Інформація з кадрових питань: склад керівних органів 

Університету, перелік вакантних посад, штатний розпис на поточний рік.  

8.2.5. Інформація та документи, пов’язані з організацією освітнього 

процесу: перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими проводиться 

підготовка фахівців, освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) 

програми, Положення про планування роботи, звітування й оцінювання 

науково-педагогічних працівників, відомості про аспірантуру та 

докторантуру.  

8.2.6. Інформація для вступників: Правила прийому до університету на 

поточний рік та зміни до них, перелік спеціальностей та спеціалізацій, на які 

оголошено прийом, розмір плати за навчання та за надання додаткових 

освітніх послуг.  

8.2.7. Інформація для здобувачів вищої освіти: відомості про діяльність 

студентського самоврядування, участь здобувачів у конкурсах і олімпіадах, 

організацію студентського дозвілля, зразки документів.  

8.2.8. Інформація про наукову діяльність Університету: напрями 

наукової діяльності та наукові проєкти; конференції, семінари, конкурси та 

виставки, що проводяться в Університеті; наукові видання, спеціалізовані 

вчені ради, діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих учених.  

8.2.9. Інформація щодо фінансової діяльності Університету: кошторис 

Університету на кожний рік та зміни до нього, річний фінансовий звіт з 

урахуванням інформації про надходження та використання коштів, 

інформація про використання коштів у розрізі програм, інформація щодо 

проведення тендерних процедур.  

8.2.10. Інформація про участь Університету в національних і 

міжнародних рейтингах закладів вищої освіти.  

8.3. На веб-сайтах структурних підрозділів розмішується така 

інформація:  

8.3.1. Інформація про структурний підрозділ (факультет, інститут, 

центр, кафедру, відділ): напрями діяльності, керівництво та персональний 

склад працівників, Положення про структурний підрозділ.  

8.3.2. Наукові матеріали: електронні версії публікацій, опис наукових 

досягнень, матеріали наукових конференцій, відомості про наукову роботу 

здобувачів вищої освіти.  



8.3.3. Навчальні матеріали: навчальні плани, навчально-методичні 

комплекси, розклад занять на поточний семестр, графіки проведення 

відкритих занять.  

8.4. На веб-сайтах розміщуються проєкти документів для громадського 

обговорення.  

8.5. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті 

Університету та факультетів, систематично оновлюється. 

 

9 ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО 

ПЛАГІАТУ В НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРАЦЯХ 

ПРАЦІВНИКІВ І ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

9.1. Заходи із запобігання та виявлення плагіату здійснюються у 

відповідності до Положення про академічну доброчесність у Криворізькому 

національному університеті.  

9.2. 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).  

9.3. Система запобігання та виявлення академічного плагіату включає 

процедури та заходи зі: 

− створення умов, що унеможливлюють академічний плагіат;  

− виявлення академічного плагіату в наукових статтях, монографіях, 

дисертаціях, підручниках, навчальних виданнях;  

− притягнення до відповідальності за академічний плагіат.  

9.4. Система запобігання та виявлення академічного плагіату 

поширюється на наукові та навчальні праці науково-педагогічних, наукових 

та інших працівників Університету, здобувачів вищої освіти та осіб, 



прикріплених до Університету з метою здобуття ступеня доктора філософії 

(кандидата наук) поза аспірантурою.  

9.5. Заходи щодо дотримання академічної доброчесності в 

Університеті:  

− формування, видання та розповсюдження мететодичних матеріалів із 

визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані в 

наукових і навчальних працях матеріали;  

− ознайомлення здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних, 

наукових та інших працівників Університету з документами, що 

унормовують запобігання академічного плагіату та встановлюють 

відповідальність за академічний плагіат;  

− введення до освітніх програм і навчальних планів підготовки 

фахівців з вищою освітою навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування загальних компетентностей із дотримування етичних норм і 

принципів, коректного менеджменту інформації при роботі з первинними та 

вторинними інформаційними ресурсами й об’єктами інтелектуальної 

власності;  

− сприяння органам студентського самоврядування, первинній 

профспілковій організації, здобувачам вищої освіти, науковому товариству 

здобувачів та молодих учених в ознайомленні з правилами наукової та 

академічної етики;  

− включення до виховної роботи факультетів, кафедр заходів із 

формування у здобувачів вищої освіти етичних норм, що унеможливлюють 

академічний плагіат;  

− розміщення на вебсайтах Університету періодичних видань, де  

поширюються етичні норми публікування та рецензування статей.  

9.6. Заходи, що спрямовано на виявлення плагіату при підготовці та 

оприлюдненні наукових творів (окрім дисертацій і фахових видань 

Університету) та навчальних видань:  

9.6.1. Усі підготовлені до друку наукові твори та навчальні видання 

розглядаються на засіданнях (наукових семінарах) кафедр, інших 

структурних підрозділів, у яких працюють автори творів.  

9.6.2. При наданні науковому твору рекомендації до друку, він має бути 

перевірений на відсутність академічного плагіату.  

9.7. Заходи, що спрямовано на виявлення плагіату при підготовці та 

оприлюдненні наукових періодичних видань Університету: перед поданням 

на розгляд ученої ради факультету періодичного наукового видання 

Університету редакційна колегія перевіряє прийняті до опублікування статті 

на відсутність академічного плагіату.  



9.8. Заходи, що спрямовано на виявлення плагіату при рекомендації до 

захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів:  

9.8.1. При розгляді дисертації, виконаної в Університеті, на науковому 

семінарі (засіданні кафедри) проводиться перевірка дисертації та 

автореферату на відсутність академічного плагіату.  

9.8.2. Перед прийняттям дисертації, поданої для захисту до 

спеціалізованої вченої ради університету, проводиться перевірка дисертації 

та автореферату на відсутність академічного плагіату.  

9.9. Відповідальність науково-педагогічних, наукових та інших 

працівників Університету за академічний плагіат визначається їхніми 

посадовими інструкціями та Правилами внутрішнього розпорядку 

Університету.  

9.10. Для технічної підтримки перевірки наукових та навчальних праць 

на наявність академічного плагіату на офіційному сайті Університету 

розміщується посилання на сервіси з перевірки наукових праць на наявність 

плагіату.  

 

10 УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА 

МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Університет бере участь у національних і міжнародних дослідженнях з 

визначення рейтингів університетів. Метою участі в рейтингах є порівняння 

діяльності Університету з роботою провідних університетів світу та України 

для визначення заходів із підвищення якості підготовки фахівців з вищою 

освітою та наукових кадрів, зміцнення наукового підґрунтя освітньої 

діяльності, інтернаціоналізації освітньо-наукового процесу, врахування 

думки академічних експертів і роботодавців. 


