
 

 

 
 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

вул. Ісаакяна, 18, м. Київ, 01135, тел./факс: (044) 236-33-11, 

e-mail: sqe@sqe.gov.ua, сайт www.sqe.gov.ua,  код за ЄДРПОУ 41896851 

 

АКТ 

 

від 26 листопада 2021 року      № 01-12/82-03-06/1 

 

складений за результатами проведення позапланового заходу  

державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання  

вимог законодавства у сфері вищої освіти 

Запорізький державний медичний університет  

 

код згідно з ЄДРПОУ 02010741 

 

місто Запоріжжя,  просп. Маяковського, буд. 26 , 69035 
(місцезнаходження суб’єкта господарювання,  

 

тел. (0612) 33-60-07 (061) 224-64-69, (061) 224-63-37 zsmu@zsmu.zp.ua. 
 

номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти) 

 

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання  

(суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: 

суб’єкт середнього підприємництва, державний заклад вищої освіти,  

незначний ступінь ризику 
 

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю): 

 

Розпорядчий документ, на 

виконання якого проводиться захід 

державного нагляду (контролю),  

від 17.11.2021 № 01-12/82 

Посвідчення (направлення)  

від 17.11.2021 № 01-34/36 

Тип заходу 

державного 

нагляду 

(контролю): 

 плановий 

+ позаплановий 

Форма заходу державного 

нагляду (контролю): 

+ перевірка 

 ревізія 

 обстеження 

 огляд 

 інша форма, визначена 

законом _______________  

(назва форми заходу) 
_____________ 

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та 

мають відмітку в паспорті. 

 

http://www.sqe.gov.ua/
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Строк проведення заходу державного нагляду (контролю): 
 

Початок Завершення 

22 11 2021 10 00 26 11 2021 16 00 

число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини 

 

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю): 
 

Плановий Позаплановий 

+ не проводився    + не проводився 

 проводився з .. по 

.. 

Акт перевірки №  

Припис щодо усунення порушень:  

 не видавався;  видавався  

його вимоги:  виконано;  не виконано 

 проводився з .. по 

.. 

Акт перевірки №  

Припис щодо усунення порушень: 

 не видавався;  видавався  

його вимоги:  виконано;  не виконано 

 

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю): 

посадові особи органу державного нагляду (контролю): 

МАКОВСЬКА Олена Анатоліївна – головний спеціаліст департаменту контролю 

у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості 

освіти України(голова комісії); 

СКИДАН Максим Ігорович – головний спеціаліст департаменту контролю у сфері 

вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти 

України. 
 

 Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа: 

 КОЛЕСНИК Юрій Михайлович – заслужений діяч науки і техніки України, 

доктор медичних наук, професор, ректор Запорізького державного медичного 

університету, призначений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

22.11.2018 № 67-0 на посаду ректора на умовах укладеного контракту від 22.11.2018  

№ 12, терміном до 21.11.2023.  
 

Треті особи:  

АКІМОВА Олена Олександрівна – начальник навчально-методичного відділу 

Вищого приватного навчального закладу “Дніпровський гуманітарний університет” (за 

згодою); 

МАЛЕЦЬКА Інна Вячеславівна – проректор з науково-педагогічної та 

методичної роботи Одеського державного аграрного університету (за згодою); 

ШАКОТЬКО Віктор Васильович – заступник директора з навчальної роботи 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка (за згодою). 

 

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався: 

 суб’єктом господарювання 
 засобами аудіотехніки 

 засобами відеотехніки 

 посадовою особою органу державного 

нагляду (контролю) 

 засобами аудіотехніки 

 засобами відеотехніки 

Процес проведення заходу засобами аудіо- та відеотехніки не фіксувався. 
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Запорізький державний медичний університет діє на основі статуту, 

погодженого за поданням Вченої ради Університету конференцією трудового 

колективу Запорізького державного медичного університету від 20.12.2016 протокол 

№ 2, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.05.2017 № 

518.  

В структурі університету 8 факультетів: І-й фармацевтичний факультет, ІІ-й 

фармацевтичний факультет, І-й міжнародний факультет, ІІ-й міжнародний факультет, 

І-й медичний факультет, ІІ-й медичний факультет, ІІІ-й медичний факультет, 

факультет післядипломної освіти; 61 кафедра, медичний фаховий коледж Запорізького 

медичного університету, науково-навчальний медичний центр «Університетська 

клініка». 
Здобувачів вищої освіти, станом на 01.11.2021, нараховується 7947 осіб, з них 

6253 особи денної форми навчання (в тому числі іноземних громадян – 2627 осіб - 
33,1%), та 1694 особи заочної форми навчання ( в тому числі іноземних громадян – 
253 - 14,9%). 

За освітнім рівнем бакалавр навчається 402 особи (денна форма навчання). 
За освітнім рівнем магістр навчається всього 7545 осіб, з них 4665 осіб 

вітчизняних громадян, та 2880 іноземних громадян. 
За окремими спеціальностями: 
221 Стоматологія – 178 осіб іноземних громадян 
222 Медицина –2064 осіб іноземних громадян 
226 Фармація, промислова фармація – 638 (385 денна форма навчання, та 253 

заочна форма навчання). 
Здобувачів освіти із числа іноземних громадян нараховується 2880 осіб. 
За освітнім рівнем магістр за такими спеціальностями навчається: 
221 Стоматологія – 178 осіб іноземних громадян 
222 Медицина –2064 осіб іноземних громадян 
226 Фармація, промислова фармація – 638 (385 денна форма навчання, 253 заочна 

форма навчання). 
Підготовку студентів з числа іноземних громадян забезпечують І-й міжнародний 

факультет та ІІ-й міжнародний факультет.  
І-й міжнародний факультет Запорізького державного медичного університету діє 

відповідно Положення, затвердженого Вченою радою протокол від 15.10.2020 № 3 
введено в дію наказом від 19.10.2020 № 399.  

І-й міжнародний факультет заснований у 1973 році. Іноземні студенти вивчають 
на факультеті українську мову, біологію, математику, фізику, хімію, основи 
інформатики та обчислювальної техніки, країнознавство. Навчання ведуть кандидати 
наук і доценти кафедр мовної підготовки та загальнотеоретичних дисциплін. Багато з 
них пройшли стажування в країнах Африки, Азії та Латинської Америки. 

До складу І-го міжнародного факультету закріплено 3 кафедри: культурології та 
українознавства; медичної фізики, біофізики та вищої математики; мовної підготовки 
та центр підготовки іноземних громадян.  

ІІ-й міжнародний факультет Запорізького державного медичного університету 
діє відповідно Положення, затвердженого Вченою радою протокол від 15.10.2020 № 3 
введено в дію наказом від 19.10.2020 № 399.  

Запорізький державний медичний університет посідає одне з провідних місць в 
Україні за набором іноземних громадян на навчання. З 1974 року за напрямами 
«Медицина» та «Фармація» підготовлено понад 5,5 тисяч іноземних студентів з 101 
країни Європи, Азії, Африки, Америки, 40 випускників закінчили аспірантуру і 
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успішно захистили дисертації. З 2002 року навчання іноземних громадян в ЗДМУ 
ведеться англійською мовою. 

У 1973 р. відкрито підготовчий факультет для іноземних громадян. З 1974 р. 
розпочато їх навчання на лікувальному та фармацевтичному факультетах. 

У вересні 1976 р. створено факультет для підготовки іноземних громадян за 
спеціальностями: «Лікувальна справа», «Фармація», «Педіатрія». 

У вересні 1999 р. факультет підготовки іноземних громадян перейменовано у 
міжнародний факультет. 

До складу ІІ-го міжнародного факультету закріплено 3 кафедри: кафедра 
іноземних мов; суспільних дисциплін; медичної біології, паразитології та генетики. 
Кількість студентів 2875 та кількість викладачів - 45.  

В університеті функціонує підготовче відділення, що діє відповідно до 
“Положення про центр підготовки іноземних громадян Запорізького державного 
медичного університету», затверджене наказом ректора від 29.05.2018, ухвалено 
Вченою радою Запорізького державного медичного університету протокол від 
29.05.2018 р. № 10. У 2021 році на навчання на підготовчому відділенні зараховано  
114 осіб (українська мова навчання). 

Представлені Положення про І-й та ІІ-й міжнародні деканати Запорізького 
державного медичного університету.  

Контингент здобувачів із числа іноземних громадян станом на 22.11.2021 
становить: Азербайджан -2, Болгарія 246, Великобританія -5, Гана -10, Еквадор -106, 
Зімбабве – 13, Ізраїль – 1, Індія – 1310, Ірак – 1, Іспанія – 2, Камерун – 2, Канада – 1, 
Кенія – 1, Киргизстан – 1, Колумбія – 2, Кот-д’Івуар – 2, Ліван – 1, Мадагаскар – 1, 
Мальдіви – 1, Марокко – 952, Намібія – 3, Нідерланди – 1, Нігерія – 253, Німеччина – 
2, Пакистан – 1, Палестина – 1, Росія – 2, Сирія – 7, США – 2, Танзанія – 2, Туніс – 20, 
Туреччина – 11, Туркменістан – 7, Узбекистан – 14. 

Аналіз динаміки контингенту іноземних студентів протягом 2017-2021 років 
показав, що має місце зростання кількості громадян Індії, які навчаються в 
університеті. Так у 2017 році навчалось 784 ( 37,5%) громадян  Індії , а у 2020 році їх 
кількість зросла до  1221 (45,5%) осіб. 

Кількість студентів-іноземців, громадян Марокко також зростає, але в 
процентному відношенні зменшується: 2017 рік – 649 (31,06%), 2020 рік – 
713(26,56%). 

Кількість громадян Туркменістану, які навчаються в університеті починає 
зменшуватись: 2017 рік – 32(1,5%), 2020 рік 11(0,40%). 

В 4-х гуртожитках університету забезпечено можливість проживання 1581 
студента-іноземця (55% від загального числа студентів денної форми навчання). 

Із зазначеної кількості студентів-іноземців 2875, у гуртожитках університету 
проживає 1027 студентів (36%). 

Іноземні студенти проживають у гуртожитках, що розташовані за адресами: вул. 
Сталеварів 40, гуртожиток №1; вул. Сталеварів 38, гуртожиток №2; вул. Сталеварів 
31-а, гуртожиток №4; пр. Маяковського 24-а, гуртожиток №5. 

Вибірковий огляд комісією гуртожитку №1, 8 поверху. Студенти зазначили, що 
умови проживання в ньому задовільні.  

Оплата за проживання у гуртожитку затверджена наказом ректора ЗДМУ «Про 
затвердження вартості проживання в студентських гуртожитках» від 17.06.2021 №288 
складає в гуртожитку №1 – 1348,47; в гуртожитку №2 – 1142,86; гуртожитку №3 – 
850,20; гуртожитку №4 – 1298,48; гуртожитку №5 – 1004,65. Близько 64% студентів 
проживають у орендованих квартирах по 2-3 особи. 
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Ліцензований обсяг та інформація про акредитацію   

№ 

з/п 

 

 

 

Шифр, 

назва 

галузі 

знань 

 

Код, назва 

спеціальності, освітньої 

програми 

Ліцензований 

обсяг 

(на рік) 

 

Наказ 

(рішення) 

про 

акредитацію 

 

Сертифікат 

про 

акредитацію, 

термін дії 
  

Підготовка бакалаврів 

1 

22 

Охорона 

здоров`я 

224 Технології медичної 

діагностики та лікування, 

Лабораторна діагностика 

(ОПП) 

40 

наказ МОН 

№ 662 від 

20.06.2018 

НД 

08006680 

01.07.2028 

2 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія, Фізична 

терапія, ерготерапія 

(ОПП) 

80 

рішення 

НАЗЯВО 

від 

18.05.2021 

протокол № 

8 

№ 1568 

01.07.2026 

Підготовка магістрів 

1 

22 

Охорона 

здоров`я 

221 Стоматологія, 

Стоматологія (ОПП) 
120 

рішення 

НАЗЯВО 

від 

18.05.2021 

протокол № 

8 

№ 1572  

01.07.2026 

2 
222 Медицина, Медицина 

(ОПП) 
1100 

наказ МОН 

№ 1565 від 

19.12.2016 

НД 0896670 

01.07.2026 

3 

224 Технології медичної 

діагностики та лікування, 

Лабораторна діагностика 

(ОПП) 

50 

наказ МОН 

№13 від 

08.01.2019 

УД 

08006985 

01.07.2024 

4 

226 Фармація, 

промислова фармація, 

Фармація (ОПП) 

710 

наказ МОН 

№ 1565 від 

19.12.2016 

НД 0896672 

01.07.2026 

5 

226 Фармація, 

промислова фармація, 

Технології парфумерно-

косметичних засобів 

(ОПП) 

150 

наказ МОН 

№ 1565 від 

19.12.2016 

НД 0896672 

01.07.2026 

6 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія, Фізична 

терапія, ерготерапія 

(ОПП) 

50 набір 2021 року 
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Відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти та відомостей щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

підготовка здобувачів вищої освіти у Запорізькому державному медичному 

університеті здійснюється за такими спеціальностями: 224 Технології медичної 

діагностики та лікування, 227 Фізична терапія, ерготерапія, 221 Стоматологія, 222 

Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування, 226 Фармація, 

промислова фармація, 226 Фармація, промислова фармація, Технології парфумерно-

косметичних засобів, 228 Педіатрія, 226 Фармація. 

З 2012 року ЗДМУ бере участь у міжнародних проєктах, в т.ч. програмах 

Еразмус+ КА1 академічна мобільність та КА2 Нарощення потенціалу. Академічна 

мобільність також реалізується в рамках міжнародних програм  Мітакс, Фулбрайт, 

асоціацій та договорів про співпрацю з закордонними закладами освіти та медицини. 

7 
228 Педіатрія, Педіатрія 

(ОПП) 
100 

наказ МОН 

№ 1565 від 

19.12.2016 

НД 0896671 

01.07.2026 

8 
226 Фармація, Фармація 

(ОПП) 
860 

наказ МОН 

№ 1565 від 

19.12.2016 

УД 

08006246 

01.07.2026 

Підготовка докторів філософії 

1 

22 

Охорона 

здоров`я 

221 Стоматологія, 

Стоматологія (ОНП) 
3 

рішення 

НАЗЯВО 

від 

30.09.2021 

протокол № 

16 

№ 2245 

  01.07.2027 

2 
222 Медицина, Медицина 

(ОНП) 
50 

рішення 

НАЗЯВО 

від 

30.09.2021 

протокол № 

16 

№ 2244 

01.07.2027 

3 

226 Фармація, 

промислова фармація, 

Фармація (ОНП)  

15 

рішення 

НАЗЯВО 

від 

27.08.2021 

протокол № 

14 

№ 2204 

01.07.2027 

4 
228 Педіатрія, Педіатрія 

(ОНП) 
10 

рішення 

НАЗЯВО 

від 

27.08.2021 

протокол № 

16 

№ 2246 

01.07.2027 



7 

 

 

 

ЗДМУ має 52 міжнародні договори із медичними закладами та закладами освіти, 

5 з яких підписані/оновлені у 2021-2022 рр. У тому числі із закладами Колумбії, 

В’єтнаму, Бразилії, Китаю, Канади. 

Базуючись на результатах анкетування, проведеного серед іноземних студентів, 

було прийняте рішення відносно розробки програм дуальної освіти. У 2020 році 

підписані договори із закладами освіти Польщі, Болгарії, Вірменії, Узбекистану, 

Китаю - щодо подвійного диплому.  

У 2016 р. університет приєднався до Electronic Credentials Verification (ECV) – 

електронної системи підтвердження документів про освіту Комісії з питань освіти 

випускників іноземних медичних навчальних закладів (ECFMG). Комісія оцінює 

готовність випускників медичних закладів світу вступити на програми резидентури 

або ж стипендіальні програми в Сполучених Штатах Америки, які акредитовані Радою 

з питань акредитації вищої медичної освіти (ACGME). Щорічно до університету 

надходить понад 100 запитів про підтвердження дипломів, переважно з таких країн як 

США, Канада, Ізраїль, Індія, ОАЕ, Норвегія, Польща, Чехія, Мароко, Великобританія. 

У 2020 році надісланий запит на визнання диплому ЗДМУ в Іраку та Арабській 

Республіці Єгипет.   

ЗДМУ є членом таких міжнародних та всеукраїнських асоціацій, як: 

Європейське товариство кандидатських досліджень в галузі біомедицини та охорони 

здоров'я (ORPHEUS), Міжнародна стоматологічна студентська Асоціація (IADS), 

Європейська Фармацевтична Студентська Асоціація (EAFP), Студентська національна 

медична асоціація (UMSA). 

З 2020 р. ЗДМУ є повним членом асоціації Європейської студентської медичної 

асоціації (EMSA). 

З 2018 року університет приєднаний до Великої Хартії Університетів, у 2021 

році відбулося онлайн підписання Магна Харта Університетів 2020. 

У 2021 році почався процес приєднання ЗДМУ до Китайсько-Українського 

Університетського Альянсу, в рамках якого планується: дуальна зайнятість викладача, 

короткострокові та довгострокові студентські обміни між Китаєм та Україною, 

розвиток онлайн-освіти між Китаєм та Україною, спільні наукові дослідження. 

Проводиться робота з залучення іноземних науково-педагогічних кадрів до 

освітнього процесу ЗДМУ.  

У 2021 році ЗДМУ відвідали представники Автономного університету Нижньої 

Каліфорнії (Мексика), прочитали лекції в галузі ортодонтії для студентів, інтернів та 

викладачів ЗВО.  

У 2021 році реалізуються спільні проєкти обміну досвідом з Литовською 

республікою за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Канадою. 

Затверджено фінансування для приїзду професора, лікаря-онколога, за проєктом 

Фулбрайт (Америка),  професора фармакології за програмою СЕС (Німеччина) у 2021-

2022 н.р.  

Проводиться посилення інформаційно-іміджевої складової: ЗДМУ бере участь у 

рейтинзі Мультиранк. У 2021 р. університет зайняв місце у Топ 25 кращих 

університетів світу з Інноваційних методик оцінювання в медицині, та увійшов у Топ 
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25 зі Спільних публікацій з індустріальними партнерами. З 2012 року університет є 

офіційним представником Канадського коледжу англійської мови (Ванкувер, Канада), 

одним з найвідоміших мовних центрів у світі. Студенти, магістри, аспіранти та 

співробітники університету активно вивчають англійську мову за програмою SMRT. 

Ведеться журнал видачі запрошень з 07.09.2020. Наразі видано 790 запрошень 

іноземним громадянам. 

Відповідно до журналу видачі запрошень станом на 01.11.2021 було видано 1253 

запрошень іноземним громадянам.  

В 2021 році зараховано 644 студента  із числа іноземних громадян. За 

спеціальністю «Медицина» 444 особи (з них 104 особи - осінній набір), 

«Стоматологія» - 26 осіб, «Фармація, фармація промислова» - 174 особи (з них 107 

денна форма, 67 заочна форма). На підготовче відділення у 2021 році зараховано 114 

осіб. 

Встановлено, що: 

- на 1 курсі навчається 634 студента, на даний час отримано 50 свідоцтв 

(7,8%), про визнання документів про попередню освіту; подано 173 

- на 2 курсі навчається 268 студентів, на даний час отримано 112 свідоцтв 

(42%), про визнання документів про попередню освіту; подано 63 

- на 3 курсі навчається 673 студента, на даний час отримано 195 свідоцтв 

(29%), про визнання документів про попередню освіту; подано 290 

- на 4 курсі навчається 527 студентів, на даний час отримано 184 свідоцтва 

(35%), про визнання документів про попередню освіту; подано 302 

- на 5 курсі навчається 528 студентів, на даний час отримано 422 свідоцтва 

(80%), про визнання документів про попередню освіту; подано 26 

- на 6 курсі навчається 244 студента, на даний час отримано 135 свідоцтв 

(44,7%), про визнання документів про попередню освіту; подано 109. 

В Університеті працює 857 науково-педагогічних, педагогічних та наукових 

працівників, з них 787 штатних. Серед штатних науково-педагогічних працівників: 

докторів наук 117, кандидатів наук – 468 осіб. Мають вчене звання професора – 83, 

доцента – 232 співробітника. Серед сумісників: докторів наук 9, кандидатів наук 74, 

мають вчене звання професора 6, доцента 10 осіб.  

Серед науково-педагогічних працівників – 1 дійсний член НАМН України, 1 

член-кореспондент НАН України; 4 заслужених діяча науки і техніки України; 9 

заслужених лікарів України; 2 заслужених працівника освіти України; 1 заслужений 

журналіст України; 2 заслужених тренера; 7 майстрів спорту; 4 лауреата Державної 

премії України; 5 лауреатів премій НАМН України; 2 лауреата премії Президента 

України для молодих учених; 4 лауреата премії КМУ; 7 стипендіатів КМУ для 

молодих учених, 1 стипендіат КМУ за видатні заслуги у сфері вищої освіти; 2 

відмінника освіти; 51 член міжнародних Академій наук і міжнародних наукових 

товариств.  

На І-му міжнародному факультеті працює 57 науково-педагогічних працівників, 

вчений ступінь має 27 викладачів, серед яких 3 доктора наук та 24 кандидата наук. 
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Серед професорсько-викладацького складу факультету 1 член міжнародних Академій 

наук і міжнародних наукових товариств, 3 професора, 16 доцентів.  

На ІІ-му міжнародному факультеті працює 42 науково-педагогічних працівника, 

вчений ступінь має 26 викладачів, серед яких 4 доктора наук та 22 кандидата наук. 

Серед професорсько-викладацького складу факультету 2 члена міжнародних Академій 

наук і міжнародних наукових товариств, 2 професора, 14 доцентів.  

Міжнародний сертифікат рівня володіння англійською мовою мають 211 

викладачів, з них 189 викладача мають сертифікат рівня В2, 19 викладачів - сертифікат 

рівня володіння С1 та 3 викладача -  сертифікат рівня С2. Ще 35 викладачів проходять 

навчання на здобуття міжнародного сертифікату про володіння англійською мовою 

рівня В2, С1, С2.   

Крім того 253 викладача пройшли підготовку на кафедрі іноземних мов з 

англійської мови та отримали посвідчення про достатній рівень володіння для 

викладання фахових дисциплін англійською мовою.  

Надано «Розрахунок вартості денного навчання іноземних громадян з країн 

Латинської Америки за кошти фізичних та юридичних осіб на І-му міжнародному 

факультеті, прийом 2021 р.», затверджено ректором 12.01.2021. Також надано 

розрахунки вартості навчання іноземних громадян за різними категоріями (навчання 

державною мовою, англійською мовою, за спеціальностями «Фармація, промислова 

фармація», «Стоматологія», «Лікувальна справа», «Медицина» тощо). 

Наказом Запорізького державного медичного університету від 12.01.2021 № 04 

“Про затвердження вартості на платні освітні послуги для іноземних громадян у 2021 

році ” визначено  вартість навчання  прийому 2021 року.  

На І-му міжнародному факультеті (підготовчий факультет) вартість навчання 

складає 1400 $ (за один рік) (викладання державною мовою).  

На ІІ-му міжнародному факультеті за спеціальністю “Медицина”, «Педіатрія», 

«Лікувальна справа» вартість навчання І-ІІІ курси складає 3100 доларів США,                                 

на ІV-VІ курсі - 3450 доларів США (за один рік) (викладання державною мовою). 

За спеціальністю “Медицина”, «Педіатрія», «Лікувальна справа» І-ІІІ курси 

вартість навчання складає 4400 доларів США (за один  рік) та ІV-VІ курси - 4800 

доларів США (за один рік) (викладання англійською мовою тощо). 

На сьогодні університет має 15 договорів із юридичними та фізичними особами 

щодо набору іноземних громадян на навчання, зокрема: ПП «Аль-Арабія», ПП «Данія 

Інтерншл», Ніжельська Олена, ТОВ «Інтер Ассістанс», ТОВ «Наука 

Авіцена»,ASSOCIATION "NEO INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND 

TECHNOLOGY LIMITED", ПП «АДВАНТА», TOB «КОННЕКТА ІНТЕРНЕШНЛ», 

ПП «Запорізький центр міжнародної освіти», ТОВ «Study Medicine Europe», ТОВ 

«НЕСТ АКАДЕМІЯ», ТОВ Интер 2019, ТОВ Юридичний центр «АЛЕКС», ТОВ 

«ОРБІС-ГРУП», ТОВ «Ед'юкейшн Ін Юкрейн». 

У 2021 році ЗДМУ приєднався до реалізації експериментального проєкту щодо 

організації набору до ЗВО з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної 

системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти від Міністерства 

освіти і науки України. 
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На II міжнародному факультеті з підготовки іноземних студентів 23.11.2021 

проведено анонімне тестування на визначення рівня володіння мовою навчання 

(українська) студентів із числа іноземних громадян 3-го курсу спеціальностей 

“Фармація, промислова фармація” у кількості 59 осіб (більше 10 % від загальної 

кількості). Також на II міжнародному факультеті з підготовки іноземних студентів 

23.11.2021 проведено анонімне тестування на визначення рівня володіння мовою 

навчання (англійська) студентів із числа іноземних громадян 3-го та 2-го курсів 

спеціальності “Медицина” у кількості 237 осіб (близько 13 % від загальної кількості).  

Також 23.11.2021 проведено анонімне опитування з питань організації 

освітнього процесу студентів-іноземців 2-го та 3-го курсів спеціальності “Медицина” 

та “Фармація, промислова фармація” у кількості 296 осіб (близько 10 % від загальної 

кількості). 

23.11.2021 здійснено анонімне опитування з питань підготовки іноземних 

студентів у закладах вищої освіти України у 75 науково-педагогічних працівників, які 

викладають здобувачам освіти із числа іноземних громадян (біля 43 % від загальної 

кількості). 

Запорізький державний медичний університет – має розвинену матеріально-

технічну базу, наукові лабораторії і комп’ютерні класи, дистанційне навчання з 

телемедициною. Університет має 61 комп’ютерний клас, в навчальному і науковому 

процесі використовується понад 1935 комп’ютерів, які дозволяють виконувати 

навчальну програму, засновану на мультимедійних технологіях. Комп’ютеризовані 

технологічні процеси в бібліотеці, територія студентського містечка є WI-Fi зоною. 

Практичні навички студенти університету опановують в 30 лікувально-

профілактичних закладах, 12 стоматологічних центрах, 107 базових аптеках, а лікарі і 

провізори післядипломної освіти практикують в 303 медико-фармацевтичних закладах 

і в 11 лікувально-діагностичних центрах.   

Університетська клініка має стаціонар на 160 ліжок, поліклініку на 240 

відвідувань у зміну, консультативний центр професорів Університету за 36 медичними 

спеціальностями, сучасну лабораторію патоморфологічної і імуногістохімічної 

діагностики, центр метаболічних розладів, центр геронтології, центр респіраторної 

патології і алергології. У 2012 році відкрито «Діагностичний центр здоров’я», який не 

має аналогів в Україні за діагностичними програмами та профілактичним напрямом 

роботи. 

У 2020 році у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби, спричиненої 

вірусом SARS-CoV-2, було запроваджено безкоштовні, ознайомлювальні  вступні 

курси на платформах MS Teams, Office 365 та Facebook для кандидатів на навчання в 

ЗДМУ з Марокко та Індії. На початку курсів було понад 100 активних учасників з 

Марокко та 150 з Індії, реалізацію курсу було продовжено, і  на листопад 2021 року 

кількість збільшилася до 495 зацікавлених. Учасники, які пройшли ознайомлювальні 

курси та стали студентами ЗДМУ, показали більш високі  показники результатів 

навчання, засвідчили стійку мотивацію та готовність до подальшої роботи.  

В університеті функціонує наукова бібліотека з розгалуженою мережею. 
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Структура бібліотеки упорядкована  і налічує 6 відділів, 6 секторів. До послуг 

користувачів 4 абонементи (2 навчальні, науковий та художній) та 6 читальних залів, в 

т.ч. два комп’ютерні. У студентських гуртожитках працюють філії читальної зали 

бібліотеки. Загальна площа бібліотеки – 1314,2 м2. 

Бібліотека укомплектована технічними засобами: 99 комп’ютерів, в т.ч. - 65 для 

читачів; 16 сканерів штрихкодів, 18 принтерів (в т.ч. 3 термопринтери для читацьких 

квитків), 2 копіри, 4 багатофункціональні пристрої, 2 навчальні комплекси з 3D 

технологіями,  

Загальний фонд бібліотеки налічує понад 1 млн. примірників: на традиційних 

носіях складає 570 920 примірники документів, електронні ресурси налічують більше 

692 500 документів. Щороку фонд поповнюється більше 15000 примірників 

навчальних та наукових видань. Фонд навчальної літератури складає понад 800 тисяч 

примірників, з них англійською мовою понад 90 тисяч (10%), 4000 у цифровому 

форматі. 

Для інформаційного забезпечення навчальної та наукової діяльності університету 

бібліотека пропонує електронні ресурси: Електронний каталог, Електронний 

Репозитарій, Повнотекстові колекції електронних документів власної генерації, Сайт 

бібліотеки з доступом до Електронного каталогу, Повнотекстові бази даних 

віддаленого доступу: Elsevier – ScienceDirect. ScienceDirect, EBSCO, BenthamScience, 

LearningLab, Scopus, Web of Science.  

В останні роки до фонду бібліотеки надійшли підручники з таких дисциплін, як 

неврологія, офтальмологія, хірургія, фтизіатрія, ортопедія та травматологія. Завдяки 

Neo Institute Of Medical Sciences And Technology Ltd фонд бібліотеки поповнився 

виданнями всесвітньовідомих видавництв, таких як Elsevier, Springer, Mc-Graw-Hill, 

Wolters Kluwer, Lippincott Williams&Wilkins, Georg Thieme Verlag, Oxford University 

Press. 

На всій території бібліотеки діє потужний WI-FI. Змонтовані точки 

електроживлення завдяки чому читачі мають можливість користуватися власними 

гаджетами. 

Читальні зали бібліотеки у першому навчальному корпусі, в т.ч. комп’ютерна, 

працюють до 2100, а філії читальної зали у студентських гуртожитках – до 2200. 

Для забезпечення освітнього процесу онлайн у синхронному режимі з повною 

візуалізацією закуплено з березня 2020 по листопад 2021 р. обладнання на суму                   

14 980 189,57 грн.:  

- 5 інтерактивних панелей - 761 910 грн. 

- 208 ноутбуків  - 3 700 148,8 грн. 

- 145 комп’ютерів викладача - 145 2 272 200 грн. 

- 10 комп’ютерних класів – 115500 грн. 

- 15 моноблоків – 299070 грн. 

- 3 навчальні VR лабораторії - 586 000,19 грн. 

- 622 одиниці комп'ютерного обладнання (монітори, документ сканери, 

багатофункціональні пристрої)- 644 448 грн. 

- 72 джерела безперебійного живлення - 823 550,58 грн. 

- 2 системи відображення мультимедійної інформації (відеостіна) - 1 646 400 грн. 

- комп’ютерні комплектуючі: 180 веб камер, 180 мультимед. систем, клавіатури, 

миші, карти пам'яті, жорсткі диски - 769 000 грн. 
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- студійний відеокомплекс для онлайн трансляцій -1 400 006 грн. 

- повнокадровий камкодер з аксесуарами  - 284 166,00 грн. 

- стельовий мікрофонний масив, процесор аудіоконференцзв’язку  - 198 000 грн. 

- 4 сервери - 479 790 грн. тощо. 

Придбано засобів захисту (маски, спецодяг, рукавички, санітайзери, деззасоби та 

інше) на суму 1 161 506,00 грн. Надається медична допомога у Центрі медичної 

реабілітації та профілактики студентам і співробітникам ЗДМУ.  

У ПЛР-лабораторії ЗДМУ, акредитованій МОЗ України, виконано 3437 ПЛР 

тестів на COVID-19, безкоштовних для студентів та співробітників (вартість одного 

тесту 850 грн), майже 2000 тестів IFAX. Закуплено 1000 швидких тестів, виконано 

понад 200. 

Допомога практичній охороні здоров’я. Науковцями ЗДМУ проведено: 

освітній проект з 3 частин - «COVID-19»; освітній проект з 5 відеолекцій - 

«COVID-19»;  семінар-тренінг для слухачів- інфекціоністів; Всеукраїнська нарада-

вебінар  інфекціоністів; тренінг з віртуальним пацієнтом та його відеодемонстрація і 

покрокова інструкція. 

На базі МТЦ проведені симуляційні спеціалізовані тренінги для близько 500 

слухачів: «COVID-19: акушерська тактика в умовах пандемії», «COVID-19: сучасна 

тактика лікаря терапевтичного профілю в умовах пандемії», «COVID-19: Сучасні 

підходи до лікування та реабілітація пацієнтів з постковідним синдромом», 

симуляційні тренінги для медичних працівників мобільних бригад Центрів ПМСД 

Запорізької області, 12 тренінгів для лікарів-інтернів і студентів старших курсів 

(близько 300), надання допомоги школам з моніторингу стану здоров’я учнів та 

педагогів – 150 лікарів-інтернів, близько 60 студентів старших курсів працюють у 

пунктах вакцинації м. Запоріжжя. 

За результатами вивчення організації роботи зі студентами з числа 

іноземних громадян ЗДМУ пропонується: 

Прискорити процес юстування  наказу МОН України щодо пролонгації 

затверджених змін до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців 

та осіб без громадянства та продовження набору до 15 грудня 2021 р.  

 Забезпечити отримання інформації від Посольств країн щодо надання віз для 

іноземних громадян, які отримували запрошення на навчання ЗВО України 

Поширити  досвід розвитку міжнародної співпраці ЗДМУ щодо реалізації 

студентських обмінів, стажувань викладачів у провідних наукових установах та 

університетах, участі у міжнародних академічних консорціумах, пошуку грантів для 

забезпечення освітньої та наукової діяльності. 

Забезпечити обмін досвідом щодо створення медичних освітніх центрів, мережі 

Університетських клінік, використання передових медичних технологій, 

впровадження новітніх розробок в клінічну практику та навчальний процес, створення 

єдиної інформаційної мережі університету, запровадження новітніх інформаційних 

пріоритетних технологій у навчальному процесі. 

Продовжити роботу з підготовки здобувачів та науково-педагогічних 

працівників щодо формування мовних компетенцій відповідно до глобальної шкали 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти встановлено такі рівні володіння 

іноземною мовою на рівні, не нижче середнього рівня другого ступеня B2. 
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ПЕРЕЛІК  

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) 

№ 

з/п 

Питання щодо 

дотримання суб’єктом 

господарювання вимог 

законодавства у сфері 

вищої освіти 

Ступінь ризику 

суб’єкта 

господарювання 

(В, С, Н)* 

Позиція суб’єкта 

господарювання 

щодо 

негативного 

впливу вимоги 

законодавства 

(від 1 до 4 

балів)** 

Відповіді на питання 

Нормативне 

обґрунтування Так ні не 

розглядалося 

І. Загальна характеристика закладу вищої освіти (далі – ЗВО) 

1.1 Організаційні засади 

функціонування  

      

1.1.1 Освітня діяльність закладу 

вищої освіти (далі – ЗВО) 

на підставі ліцензій, 

виданих в установленому 

порядку, провадиться 

В, С, Н  +   Частина перша 

статті 24 Закону 

України «Про 

вищу освіту»      

(далі – ЗУ                      

№ 1556-VІІ) 

1.1.2 Заклади освіти, що 

провадять освітню 

діяльність з підвищення 

кваліфікації працівників, 

обов’язковість якої 

передбачена законом, 

ліцензію на відповідну 

діяльність мають та/або 

відповідні освітні 

програми акредитували 

В, С, Н  +   Частина 

одинадцята статті 

18 Закону України 

«Про освіту»  

(далі – ЗУ                  

№ 2145- VIII) 

1.1.3 Дозвіл центрального 

органу виконавчої влади у 

сфері освіти і науки на 

утворення в Україні ЗВО 

за участю іноземних 

фізичних та юридичних 

осіб, структурного 

підрозділу (або 

структурних підрозділів) 

ЗВО іноземних країн на 

території України 

отримано 

В, С, Н  +   Частина третя 

статті 31 

ЗУ № 1556-VІІ 

1.2 Структура ЗВО       

1.2.1 Основні структурні 

підрозділи ЗВО наявні, 

рішенням вченої ради 

ЗВО утворені 

В  +   Частини друга, 

третя, шоста статті 

33 ЗУ № 1556-VІІ 

1.2.2 Структура ЗВО, статус і 

функції структурних 

підрозділів статутом ЗВО 

та положеннями про 

відповідні структурні 

підрозділи визначаються 

В, С, Н  +   Частина перша 

статті 33 

ЗУ № 1556-VІІ 

1.2.3 У кожному зі створених 

факультетів об’єднано не 

менш як три кафедри 

та/або лабораторії 

В, С, Н  +   Частина четверта 

статті 33  

ЗУ № 1556-VІІ 
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(для державних і 

комунальних ЗВО) 

1.2.4 Кожен з факультетів 

забезпечує підготовку не 

менше 200 здобувачів 

вищої освіти денної 

форми навчання (крім 

факультетів військових 

ЗВО (ЗВО із 

специфічними умовами 

навчання), ЗВО фізичного 

виховання і спорту, ЗВО 

культури та мистецтва) 

(для державних і 

комунальних ЗВО) 

В, С, Н  +   Частина четверта 

статті 33  

ЗУ № 1556-VІІ 

1.2.5 До складу кожної з кафедр 

входить не менше ніж 

п’ять науково-

педагогічних працівників, 

для яких кафедра є 

основним місцем роботи, 

не менше ніж три з яких 

мають науковий ступінь 

або вчене (почесне) 

звання 

(для державних і 

комунальних ЗВО) 

В, С, Н  +   Частина п’ята 

статті 33 

ЗУ № 1556-VІІ 

1.3 Керівник ЗВО:       

1.3.1 на момент обрання 

(призначення) на посаду 

вчене звання та науковий 

ступінь (для ЗВО 

мистецького спрямування 

– вчене звання та 

науковий ступінь або 

ступінь доктора 

мистецтва) і стаж роботи 

на посадах науково-

педагогічних працівників 

не менш як 10 років має 

В   +   Абзац перший 

частини першої 

статті 42 

ЗУ № 1556-VІІ 

1.3.2 обраний за конкурсом у 

встановленому порядку 

(з урахуванням 

особливостей, визначених  

статутами приватних ЗВО, 

закладів вищої духовної 

освіти, та законодавства, 

що визначає діяльність 

вищих військових 

навчальних закладів (ЗВО 

зі специфічними умовами 

навчання), військових 

навчальних підрозділів 

ЗВО) 

В   +   Абзац п’ятий 

частини першої 

статті 27, частина 

третя статті 42 

ЗУ № 1556-VІІ 

1.3.3 на момент обрання 

(призначення) на посаду 

В, С, Н  +   Абзац перший 

частини першої 
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громадянином України є 

(для державних і 

комунальних ЗВО) 

статті 42 

ЗУ № 1556-VІІ 

1.3.4 на посаді керівника 

відповідного ЗВО більше 

ніж два строки не 

перебуває 

(для державних і 

комунальних ЗВО) 

В, С, Н  +   Абзац другий 

частини першої 

статті 42 

ЗУ № 1556-VІІ 

ІІ. Прийом та випуск здобувачів вищої освіти 

2.1 Правила прийому до ЗВО 

(на відповідний рік): 

      

2.1.1 затверджені вченою 

радою відповідно до Умов 

прийому на навчання до 

ЗВО 

В, С, Н  +   Частина п’ята 

статті 44 

ЗУ № 1556-VІІ 

2.1.2 містять перелік 

акредитованих та 

неакредитованих освітніх 

програм, за яким 

здійснюється прийом на 

кожний рівень вищої 

освіти 

В, С, Н  +   Частина восьма 

статті 44 

ЗУ № 1556-VІІ 

2.1.3 ЗВО, що претендує на 

отримання державного 

замовлення на підготовку 

фахівців ступеня 

молодшого бакалавра або 

ступеня бакалавра 

(магістра медичного, 

фармацевтичного або 

ветеринарного 

спрямувань), до Єдиної 

державної електронної 

бази з питань освіти для 

верифікації переліку 

спеціальностей в 

установленому порядку та 

у визначений строк 

подано 

В, С, Н    + Абзац перший 

частини сьомої 

статті 44 

ЗУ № 1556-VІІ 

2.2 Приймальна комісія       

2.2.1 Приймальна комісія як 

робочий орган ЗВО для 

вирішення нею поточних 

питань діяльності ЗВО 

утворена 

В, С, Н  +   Частина перша 

статті 38 

ЗУ № 1556-VІІ 

2.2.2 Відповідно до Положення 

про приймальну комісію 

ЗВО, затвердженого  

вченою радою ЗВО, діє 

В, С, Н  +   Частина третя 

статті 38 

ЗУ № 1556-VІІ 
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2.2.3 Порядок формування 

складу приймальної 

комісії ЗВО вимогам 

Положення про 

приймальну комісію ЗВО 

відповідає 

В, С, Н  +   Частина третя 

статті 38 

ЗУ № 1556-VІІ; 

пункти 2-4 розділу 

І Положення про 

приймальну 

комісію вищого 

навчального 

закладу, 

затвердженого 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 15 

жовтня 2015 року 

№ 1085, 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

04 листопада 2015 

року за 

№ 1353/27798 

2.3 Конкурс 

 

      

2.3.1 Участь у конкурсі за 

результатами вступних 

іспитів з конкурсних 

предметів у межах 

установлених квот 

прийому до ЗВО 

(наукових установ) 

України осіб (за їхнім 

вибором), які мають 

захворювання, що можуть 

бути перешкодою для 

проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання, 

дітей-сиріт та осіб, яких 

законом визнано 

учасниками бойових дій 

та які захищали 

незалежність, суверенітет 

і територіальну цілісність 

України, брали участь в 

антитерористичній 

операції, забезпеченні її 

проведення, у здійсненні 

заходів із забезпечення 

національної безпеки і 

оборони, відсічі і 

стримування збройної 

агресії Російської 

Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, 

забезпеченні їх 

здійснення, у ЗВО 

В, С, Н    + Абзац другий 

частини третьої 

статті 44 

ЗУ № 1556-VІІ 

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1353-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1353-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1353-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1353-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1353-15
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забезпечується 

 

2.3.2 Право осіб, які уклали 

угоду про відпрацювання 

не менше трьох років у 

сільській місцевості або 

селищах міського типу, на 

першочергове 

зарахування до вищих 

медичних і педагогічних 

навчальних закладів за 

державним замовленням 

забезпечується 

В, С, Н    + Абзац четвертий 

частини третьої 

статті 44 

ЗУ № 1556-VІІ; 

абзац перший 

пункту 6 Порядку 

реалізації права на 

першочергове 

зарахування до 

закладів вищої 

медичної і 

педагогічної 

освіти за 

державним 

(регіональним) 

замовленням осіб, 

які уклали угоду 

про 

відпрацювання не 

менше трьох років 

у сільській 

місцевості або 

селищі міського 

типу, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів України 

від 30 травня 2018 

року № 417 

2.3.3 Прийом на навчання для 

здобуття ступеня 

молодшого бакалавра чи 

бакалавра (магістра 

медичного, 

фармацевтичного або 

ветеринарного 

спрямувань) на основі 

повної загальної середньої 

освіти за результатами 

зовнішнього незалежного 

оцінювання знань і вмінь 

вступників та рівня їх 

творчих та/або фізичних 

здібностей з урахуванням 

середнього бала 

документа про повну 

загальну середню освіту 

та бала за особливі успіхи 

(призерам IV етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

базових предметів; 

призерам III етапу 

В, С, Н    + Абзац перший 

частини четвертої 

статті 44 ЗУ  

№ 1556-VІІ  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-2018-%D0%BF#n13
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Всеукраїнського 

конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої 

академії наук України) 

та/або бала за успішне 

закінчення підготовчих 

курсів ЗВО для вступу до 

цього ЗВО на 

природничо-математичні 

та інженерно-технічні 

спеціальності 

здійснюється 

2.3.4 Прийом на основі ступеня 

бакалавра на навчання для 

здобуття ступеня магістра 

(на основі ступеня 

бакалавра чи магістра, 

здобутого за іншою 

спеціальністю, за умови 

успішного проходження 

додаткових вступних 

випробувань з 

урахуванням середнього 

бала документа про вищу 

освіту бакалавра чи 

магістра) за результатами 

вступних випробувань 

здійснюється  

В, С, Н  +   Частина десята 

статті 44 

ЗУ № 1556-VІІ 

2.3.5 Особа для здобуття 

ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра, 

здобутого за іншою 

спеціальністю, вступає до 

ЗВО за умови успішного 

проходження додаткових 

вступних випробувань з 

урахуванням середнього 

бала документа про вищу 

освіту бакалавра 

В, С, Н    + Частина десята 

статті 44 

ЗУ № 1556-VІІ  

2.4 Обсяг та порядок 

оприлюднення інформації 

про перебіг і результати 

прийому до ЗВО згідно з 

Умовами прийому 

дотримано 

В, С, Н  +   Частина 

п’ятнадцята статті 

44 ЗУ  

№ 1556-VІІ 

2.5 Умови для ознайомлення 

вступників з ліцензією на 

здійснення освітньої 

діяльності, сертифікатами 

про акредитацію, 

правилами прийому, 

відомостями про обсяг 

прийому за кожною 

спеціальністю та освітнім 

рівнем, кількістю місць, 

В, С, Н  +   Абзац другий 

частини 

чотирнадцятої 

статті 44 

ЗУ № 1556-VІІ 
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виділених для вступу на 

пільгових умовах, ЗВО 

створені 

2.6 Про відрахування 

здобувачів вищої освіти з 

числа іноземних громадян 

ЗВО повідомляє 

центральний орган 

виконавчої влади у сфері 

міграції 

В, С, Н  +   Частина 

тринадцята статті 

5 Закону України 

«Про правовий 

статус іноземців та 

осіб без 

громадянства» 

2.7 Заява та документи, 

подані іноземними 

вступниками (документ 

(оригінал та його копія) 

про раніше здобутий 

освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, 

на основі якого 

здійснюється вступ, та 

додаток (оригінал та його 

копія) до нього) (за 

наявності), перекладені 

українською мовою з 

нотаріальним 

засвідченням перекладу, 

засвідчені в країні їх 

видачі у спосіб, який 

офіційно застосовується в 

цій країні для такого 

засвідчення, та 

легалізовані відповідною 

закордонною установою 

України, якщо інше не 

передбачено 

міжнародними 

договорами України, 

зберігаються в особовій 

справі 

вступників/студентів 

В, С, Н  + +  Абзаци 16-18 

пункту 9 Порядку 

організації набору 

та навчання 

(стажування) 

іноземців та осіб  

без громадянства, 

затвердженого 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України  

від 01 листопада 

2013 року № 1541, 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

25 листопада 2013 

року за 

№ 2004/24536           

(у редакції 

наказу 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 11 

грудня 2015 року 

№ 1272) (далі – 

Порядок 

організації 

набору та 

навчання 

(стажування) 

іноземців та осіб 

без 

громадянства)  

2.8 ЗВО забезпечує вступ осіб 

з числа іноземних 

громадян за 

акредитованими освітніми 

програмами 

В, С, Н  +   Пункт 6 Порядку 

організації набору 

та навчання 

(стажування) 

іноземців та осіб 

без громадянства 

2.9 Комісія для здійснення 

процедури визнання 

документів про освіту, 

виданих іноземними 

В, С, Н    + Пункт 2 розділу ІІ 

Порядку визнання 

здобутих в 

іноземних вищих 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n17


20 

 

 

 

закладами освіти, у ЗВО 

утворена, на підставі 

положення про неї діє 

навчальних 

закладах ступенів 

вищої освіти; 

пункт 2 розділу ІІ 

Порядку визнання 

в Україні 

документів про 

середню, середню 

професійну, 

професійну освіту, 

виданих 

навчальними 

закладами інших 

держав, 

затверджених 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 05 

травня 2015 року  

№ 504, 

зареєстрованих в 

Міністерстві 

юстиції України 

27 травня 2015 

року за 

№ 614/27059 та 

№ 615/27060 

відповідно 

2.10 У встановленому порядку 

здійснюються:  

      

2.10.1 переведення студентів В, С, Н    + Частина четверта 

статті 46 ЗУ  

№ 1556-VІІ; 

Пункти 1-13 

Положення про 

порядок 

переведення, 

відрахування та 

поновлення 

студентів вищих 

закладів освіти, 

затвердженого 

наказом 

Міністерства 

освіти України від 

15 липня 1996 

року № 245, 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

07 серпня  

1996 року за 

№ 427/1452 (далі – 

Положення про 

порядок 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15#n4
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15#n4
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15#n4
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15#n4
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15#n4
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15#n4
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15#n4
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15#n4
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15#n4
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15#n4
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15#n16
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переведення, 

відрахування та 

поновлення 

студентів) 

2.10.2 відрахування студентів В, С, Н  +   Частина перша 

статті 46 

ЗУ № 1556-VІІ; 

пункти 14-15 

Положення про 

порядок 

переведення, 

відрахування та 

поновлення 

студентів 

 

2.10.3 переривання навчання В, С, Н    + Частина друга 

статті 46 

ЗУ № 1556-VІІ 

2.10.4 поновлення студентів В, С, Н  + +  Частини третя, 

четверта статті 46 

ЗУ № 1556-VІІ; 

пункти 16-21 

Положення про 

порядок 

переведення, 

відрахування та 

поновлення 

студентів 

2.11 Право громадян України, 

які не завершили навчання 

за кошти державного або 

місцевого бюджету, на 

повторне безоплатне 

здобуття вищої освіти в 

державних і комунальних 

ЗВО за умови 

відшкодування 

у встановленому 

Кабінетом Міністрів 

України порядку до 

державного або місцевого 

бюджету коштів, 

витрачених на оплату 

послуг з підготовки 

фахівців, 

ЗВО забезпечується 

В, С, Н    + Абзац четвертий 

частини першої 

статті 4 

ЗУ № 1556-VІІ; 

пункти 2-9 

Порядку 

відшкодування 

коштів 

державного або 

місцевого 

бюджету, 

витрачених на 

оплату послуг з 

підготовки 

фахівців, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів України 

від 26 серпня 2015 

року № 658 

2.12 Видача диплома 

державного зразка та 

додатка до нього 

відповідно до сертифіката 

про акредитацію 

здійснюється 

В, С, Н  +   Частина сьома 

статті 25 

ЗУ № 1556-VІІ 

2.13 Документи про вищу В, С, Н  +   Пункти 2, 3 наказу 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF#n8
http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
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освіту (науковий ступінь) 

державного зразка та 

додатки до них, 

академічна довідка, що 

видаються ЗВО, 

встановленим формам та 

вимогам відповідають 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 12 

травня 2015 року 

№ 525 «Про 

затвердження 

форм документів 

про вищу освіту 

(наукові ступені) 

державного зразка 

та додатків до них, 

зразка академічної 

довідки», 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

18 травня 2015 

року за  

№ 551/26996            

(далі – Наказ 

№ 525) 

ІІІ. Зміст підготовки фахівців, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу  

(розділ може формуватися як у цілому по ЗВО, так і за окремими освітніми програмами  

(напрямами та спеціальностями)) 

3.1 Навчальне навантаження 

здобувача вищої освіти, 

необхідне для досягнення 

визначених результатів 

навчання, обліковується у 

кредитах Європейської 

кредитної трансферно-

накопичувальної системи 

(ЄКТС) 

В, С, Н  +   Пункт 9 частини 

першої статті 1  

ЗУ № 1556-VІІ 

3.2 Обсяг одного кредиту 

ЄКТС становить 30 годин 

В, С, Н  +   Пункт 14 частини 

першої статті 1 

ЗУ № 1556-VІІ 

3.3 Навантаження одного 

навчального року за 

денною формою навчання 

становить зазвичай 60 

кредитів ЄКТС 

В, С, Н  +   Пункт 14 частини 

першої статті 1 

ЗУ № 1556-VІІ 

3.4 Освітня (освітньо-

професійна, освітньо-

наукова) програма вимоги 

до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати 

навчання за цією 

програмою, перелік 

навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх 

вивчення, кількість 

кредитів ЄКТС, 

необхідних для виконання 

цієї програми, а також 

очікувані результати 

навчання 

В, С, Н  + +  Пункт 17 частини 

першої статті 1 

ЗУ № 1556-VІІ 
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(компетентності), якими 

повинен оволодіти 

здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти, 

визначає 

3.5 Асистентура-стажування       

3.5.1 як складова освітньої 

програми вищої освіти в 

університетах та 

академіях мистецького 

спрямування передбачена, 

на основі ступеня магістра 

проводиться і є основною 

формою підготовки 

мистецьких виконавських 

кадрів вищої кваліфікації 

В, С, Н    + Частина четверта 

статті 17 

ЗУ № 2145-VІІI 

3.5.2 Підготовка здобувачів в 

асистентурі-стажуванні 

ЗВО мистецького 

спрямування виключно за 

очною (денною) формою 

навчання здійснюється 

В, С, Н    + Абзац третій 

пункту 3 Порядку 

здобуття освітньо-

творчого ступеня 

доктора мистецтва 

та навчання в 

асистентурі-

стажуванні, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів України 

 від 24 жовтня 

2018 року  № 865 

(далі – Порядок 

№ 865) 

3.5.3 Строк підготовки 

здобувачів в асистентурі-

стажуванні становить 

один рік  

В, С, Н    + Абзац третій 

пункту 3 Порядку 

№ 865 

3.5.4 Для здобувачів, які 

успішно завершили 

навчання в асистентурі-

стажуванні та отримали 

відповідний сертифікат, 

строк підготовки в творчій 

аспірантурі за цією самою 

спеціальністю становить 

два роки  

В, С, Н    + Абзац четвертий 

пункту 3 Порядку  

№ 865 

3.6 Обсяг освітньо-

професійної програми 

молодшого бакалавра 

становить 120-150 

кредитів ЄКТС 

В, С, Н    + Абзац перший 

частини третьої  

статті 5 

ЗУ № 1556-VІІ 

3.7 Обсяг освітньо-

професійної програми   

бакалавра становить 180-

240 кредитів ЄКТС 

В, С, Н  +   Абзац перший  

частини четвертої 

статті 5 

ЗУ № 1556-VІІ 

3.8 Обсяг освітньо- В, С, Н  +   

http://zakon.rada.gov.ua/go/865-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/865-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/865-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/865-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/865-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/865-2018-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/865-2018-%D0%BF
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професійної програми для 

здобуття ступеня 

бакалавра на основі 

ступеня молодшого 

бакалавра або молодшого 

спеціаліста ЗВО 

визначається 

3.9 Обсяг освітньо-

професійної програми 

підготовки магістра 

становить 90-120 кредитів 

ЄКТС 

В, С, Н  +   Абзац перший 

частини п’ятої  

статті 5 ЗУ  

№ 1556-VІІ 

3.10 Обсяг освітньо-наукової 

програми магістра 

становить 120 кредитів 

ЄКТС 

В, С, Н    + Абзац перший 

частини п’ятої 

статті 5 

ЗУ № 1556-VІІ 

3.11 Обсяг освітньо-наукової 

програми магістра 

дослідницьку (наукову) 

компоненту обсягом не 

менше 30 відсотків 

включає 

В, С, Н    + Абзац перший 

частини п’ятої 

статті 5 

ЗУ № 1556-VІІ 

3.12 Здобуття ступеня магістра 

медичного, 

фармацевтичного або 

ветеринарного 

спрямування на основі 

повної загальної середньої 

освіти у результаті 

успішного виконання 

освітньої програми, обсяг 

якої становить 300-360 

кредитів ЄКТС, 

забезпечується 

В, С, Н  +   Абзац третій 

частини п’ятої 

статті 5 

ЗУ № 1556-VІІ 

3.13 Навчальний план 

розроблено ЗВО на 

підставі освітньо-

професійної (освітньо-

наукової) програми за 

кожною спеціальністю, 

вченою радою ЗВО  

затверджено 

В, С, Н  +   Частина  четверта 

статті 10 

ЗУ № 1556-VІІ; 

пункт 8 частини 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VІІ 

3.14 Навчальний план перелік 

та обсяг навчальних 

дисциплін у кредитах 

ЄКТС, послідовність 

вивчення дисциплін, 

форми проведення 

навчальних занять та їх 

обсяг, графік освітнього 

процесу, форми поточного 

і підсумкового контролю 

визначає 

В, С, Н  + +  Частина четверта 

статті 10 

ЗУ № 1556-VІІ 

3.15 Індивідуальні навчальні 

плани студентів  

     
 

3.15.1 на основі навчального В, С, Н  +   Частина четверта 
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плану розробляються статті 10  

ЗУ № 1556-VІІ 
3.15.2 у визначеному ЗВО 

порядку затверджуються 

В, С, Н  +   

3.16 Обсяг навчальних 

дисциплін, передбачених 

відповідною освітньою 

програмою та навчальним 

планом для вибору 

здобувачами вищої освіти, 

становить не менш як 

25 % загальної кількості 

кредитів ЄКТС, 

передбачених для 

відповідного рівня вищої 

освіти 

В, С, Н  + +  Пункт 15 частини 

першої статті 62  

ЗУ № 1556-VІІ 

IV. Організація освітнього процесу 

4.1 Положення про 

організацію освітнього 

процесу у ЗВО вченою 

радою ЗВО затверджено 

В, С, Н  +   Частина друга 

статті 47 

ЗУ № 1556-VІІ 

4.2 Канікулярна відпустка 

тривалістю не менш як 

вісім календарних тижнів 

на навчальний рік для 

здобувачів вищої освіти 

передбачена 

В  +   Пункт 25 частини 

першої статті 62 

ЗУ № 1556-VІІ 

4.3 Навчальне навантаження 

на одну ставку науково-

педагогічного працівника 

не перевищує 600 годин 

на навчальний рік  

В, С, Н  +   Абзац третій 

частини другої 

статті 56  

ЗУ № 1556-VІІ 

4.4 Умови для реалізації 

особливостей організації 

освітнього процесу за 

дистанційною формою 

навчання ЗВО дотримані 

В, Н  +   Частина четверта 

статті 9 

ЗУ № 2145-VІІІ;  

пункти 3.1-3.10 

розділу ІІІ 

Положення про 

дистанційне 

навчання, 

затвердженого 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 25 

квітня 2013 року 

№ 466, 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

30 квітня 2013 

року за 

№ 703/23235 
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4.5 Здобувачі освіти під час 

освітнього процесу до 

виконання робіт чи до 

участі у заходах, не 

пов’язаних з реалізацією 

освітньої програми, крім 

випадків, передбачених 

рішеннями Кабінету 

Міністрів України, не 

залучаються 

В, С, Н    + Частина п’ята 

статті 53 

ЗУ № 2145-VIII 

4.6 Документи ЗВО, що 

регулюють питання 

дотримання академічної 

доброчесності: 

     

 

4.6.1 види академічної 

відповідальності (у тому 

числі додаткові та/або 

деталізовані) учасників 

освітнього процесу за 

конкретні порушення 

академічної 

доброчесності, порядок 

виявлення та 

встановлення фактів 

порушення академічної 

доброчесності визначають 

В, С, Н    + Частини 7, 8 статті 

42 ЗУ № 2145-VIII 

4.6.2 з органом студентського 

самоврядування в частині 

відповідальності 

здобувачів вищої освіти 

погоджені 

 

В, С, Н    + 

4.6.3 уповноваженим 

колегіальним органом 

управління ЗВО 

затверджені 

В, С, Н    + 

4.7 Права особи, щодо якої 

порушено питання про 

порушення нею 

академічної 

доброчесності, ЗВО 

дотримано 

В, С, Н    + Частина восьма 

статті 42 

ЗУ № 2145-VIII 

4.8 Вимоги щодо мови 

освітнього процесу у ЗВО 

забезпечено 

В, С, Н  +   Частина перша 

статті 7 

ЗУ № 2145-VІІІ; 

частини перша – 

третя статті 48  

ЗУ № 1556-VІІ 

4.9 За бажанням здобувачів 

освіти можливості для 

вивчення ними мови 

корінного народу, 

національної меншини 

України в обсязі, що дає 

змогу провадити 

професійну діяльність у 

В, С, Н    + Частина п’ята 

статті 7 

ЗУ № 2145-VІІІ; 

частина четверта 

статті 48  

ЗУ № 1556-VІІ 
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вибраній галузі з 

використанням цієї мови, 

як окремої дисципліни 

створено 

4.10 Для викладання 

навчальних дисциплін 

іноземною мовою ЗВО 

окремі групи для 

іноземних громадян, осіб 

без громадянства, які 

бажають здобувати вищу 

освіту за кошти фізичних 

або юридичних осіб, 

утворює або індивідуальні 

програми розробляє 

В, С, Н  + +  Абзац другий 

частини другої 

статті 48  

ЗУ № 1556-VII 

4.11 Забезпечення практичної 

підготовки  

      

4.11.1 Проходження практики 

студентом відповідно до 

законодавства 

здійснюється 

В, С, Н    + Частина третя 

статті 51 

ЗУ № 1556-VІІ 

4.11.2 Право здобувачів вищої 

освіти на безоплатне 

проходження практики на 

підприємствах, в 

установах, закладах та 

організаціях 

забезпечується 

В, С, Н    + Пункт 24 частини 

першої статті 62  

ЗУ № 1556-VІІ 

V. Ефективність використання педагогічного та науково-педагогічного потенціалу 

5.1 Прийняття, переведення 

та звільнення з посад 

працівників, у тому числі 

науково-педагогічних 

(педагогічних), як 

працюючих за основним 

місцем роботи, так і 

зовнішніх сумісників, 

здійснюється в 

установленому порядку 

В, С, Н    + Статті 35, 43, 55 

ЗУ № 1556-VІІ; 

частина четверта 

статті 50, частина 

друга статті 57 

ЗУ № 2145-VIII 

5.2 Підвищення кваліфікації 

та стажування науково-

педагогічних 

(педагогічних) кадрів не 

рідше одного разу на п’ять 

років із збереженням 

середньої заробітної плати 

забезпечується 

В, С, Н  +   Частина четверта 

статті 60 ЗУ  

№ 1556-VІІ 

5.3 Результати підвищення 

кваліфікації та 

проходження стажування 

під час проведення 

атестації педагогічних 

працівників та обрання на 

посаду за конкурсом чи 

укладення трудового 

договору з науково-

В, С, Н  +   Частина п’ята 

статті 60 

ЗУ № 1556-VІІ 
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педагогічними 

працівниками 

враховуються 

5.4 Атестація педагогічних 

працівників 

      

5.4.1 Атестація кожного 

педагогічного працівника 

у визначені строки  

здійснюється 

В, С, Н    + Частина шоста 

статті 55 

ЗУ № 1556-VІІ; 

пункт 1.7 розділу 

І, пункти 3.18 – 

3.22 розділу ІІІ 

Типового 

положення про 

атестацію 

педагогічних 

працівників, 

затвердженого 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України  від 06 

жовтня 2010 року 

№ 930, 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

14 грудня 2010 

року за 

№ 1255/18550 

(далі – Типове 

положення  про 

атестацію 

педагогічних 

працівників) 

5.4.2 Атестаційна комісія 

відповідного рівня 

створюється щороку до 20 

вересня 

В, С, Н    + Пункт 2.1 розділу 

ІІ Типового 

положення про 

атестацію 

педагогічних 

працівників 

5.4.3 Кількість членів 

атестаційної комісії 

складає не менше п'яти 

осіб 

В, С, Н    + Абзац другий 

пункту 2.6 розділу 

ІІ Типового 

положення про 

атестацію 

педагогічних 

працівників 

5.4.4 Списки педагогічних 

працівників, які 

атестуються, графік 

роботи атестаційної 

комісії атестаційною 

комісією до 20 жовтня 

затверджується  

В, С, Н    + Абзац перший 

пункту 3.2 розділу 

ІІІ Типового 

положення про 

атестацію 

педагогічних 

працівників 

5.5 Норми часу методичної, 

наукової, організаційної 

В, С, Н  +   Абзац другий 

частини другої 
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роботи ЗВО визначаються статті 56 

ЗУ № 1556-VІІ 

5.6 Види навчальної роботи 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників, 

відповідно до їх посад, 

ЗВО за погодженням з 

виборними органами 

первинних організацій 

профспілки 

(профспілковим 

представником) (за 

наявності) 

встановлюються 

В, С, Н  +   Частина четверта 

статті 56 

ЗУ № 1556-VІІ 

5.7 Залучення науково-

педагогічних, наукових і 

педагогічних працівників 

до роботи, не 

передбаченої трудовим 

договором, здійснюється 

лише за їхньою згодою 

або у випадках, 

передбачених 

законодавством 

В, С, Н    + Частина п’ята 

статті 56 

ЗУ № 1556-VІІ 

VI. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази 

6.1 Безпечні та нешкідливі 

умови навчання, праці та 

побуту особам, які 

навчаються, ЗВО 

забезпечуються 

  +   Абзац восьмий 

частини першої 

статті 53 

ЗУ № 2145-VIII; 

пункт 2 частини 

першої статті 62 

ЗУ № 1556-VІІ 

6.2 ЗВО у своєму складі 

бібліотеку, бібліотечний 

фонд якої відповідає 

вимогам стандартів 

освітньої діяльності, має 

В, С, Н  +   Частина шоста 

статті 33 ЗУ 

№1556-VІІ 

6.3 Безоплатне користування 

бібліотеками, 

інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та 

спортивною базами ЗВО 

здобувачам вищої освіти 

забезпечується  

В, С, Н  +   Пункт 5 частини 

першої статті 62 

ЗУ № 1556-VІІ 

VII. Організація роботи зі студентами та діяльність студентського самоврядування 

7.1 Рішення ЗВО з питань 

відрахування студентів 

(курсантів) з ЗВО та їх 

поновлення на навчання, 

переведення осіб, які 

навчаються у ЗВО за 

державним замовленням, 

на навчання за контрактом 

за рахунок коштів 

фізичних (юридичних) 

осіб, переведення осіб, які 

В, С, Н  +   Частина шоста 

статті 40 

ЗУ № 1556-VІІ 
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навчаються у ЗВО за 

рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на 

навчання за державним 

замовленням, призначення 

заступника декана 

факультету, заступника 

директора інституту, 

заступника керівника 

ЗВО, поселення осіб, які 

навчаються у ЗВО, у 

гуртожиток і виселення їх 

із гуртожитку,  

затвердження правил 

внутрішнього розпорядку 

ЗВО в частині, що 

стосується осіб, які 

навчаються,  діяльності 

студентських містечок та 

гуртожитків для 

проживання осіб, які 

навчаються у ЗВО, з 

органами студентського 

самоврядування ЗВО 

погоджуються 

7.2 Угода щодо забезпечення 

належних умов для 

діяльності органів 

студентського 

самоврядування (надання 

приміщень, меблів, 

оргтехніки,  забезпечення 

телефонним зв’язком, 

постійним доступом до 

Інтернету, відведення 

місць для встановлення  

інформаційних стендів 

тощо) укладена та ЗВО 

виконується 

В, С, Н  +   Частина дев’ята 

статті 40 

ЗУ № 1556-VІІ 

7.3 Студентське 

самоврядування в розмірі 

не менше 0,5 % власних 

надходжень, отриманих 

ЗВО від основної 

діяльності, ЗВО 

фінансується 

В, С, Н  +   Пункт 1 частини 

десятої статті 40 

ЗУ № 1556-VІІ 

7.4 Правила призначення 

академічних стипендій 

для осіб, які навчаються за 

державним або 

регіональним 

замовленням за денною 

формою: 

      

7.4.1 відповідно до 

встановлених вимог 

розроблені 

В, С, Н    + Абзац перший 

пункту 5 Порядку 

призначення і 
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7.4.2 вченою (педагогічною) 

радою за погодженням з 

органом студентського 

самоврядування та 

первинною 

профспілковою 

організацією осіб, які 

навчаються, затверджено 

В, С, Н      + виплати 

стипендій, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів України 

від 12 липня 2004 

року № 882 (у 

редакції постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

від 28 грудня 2016 

року № 1050) 

(далі – Порядок 

призначення і 

виплати 

стипендій) 

7.4.3 не пізніше ніж за тиждень 

до початку навчального 

семестру оприлюднені 

В, С, Н    + 

7.5 Склад стипендіальної 

комісії встановленим 

вимогам відповідає 

В, С, Н  + +  Абзац третій 

пункту 5 Порядку 

призначення і 

виплати стипендій 

7.6 Стипендія, у тому числі 

соціальна, у 

встановленому порядку 

призначається та 

виплачується  

В, С, Н    + Частини друга – 

шоста статті 62  

ЗУ № 1556-VІІ;  

пункти 13, 20 

Порядку 

призначення і 

виплати 

стипендій; 

пункти 4 – 7 

Порядку 

використання 

коштів, 

передбачених у 

державному 

бюджеті для 

виплати 

соціальних 

стипендій 

студентам 

(курсантам) 

вищих навчальних 

закладів, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів України 

від 28 грудня  

2016 року № 1045; 

підпункт 3 пункту 

3, пункт 4 

Порядку та 

умов надання 

державної цільової 

підтримки деяким 

категоріям 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/go/975-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/975-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/975-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/975-2016-%D0%BF
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громадян для 

здобуття 

професійно-

технічної та вищої 

освіти, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів України 

від 23 листопада 

2016 року № 975 

7.7 Академічні стипендії 

особам, які досягли 

значних успіхів у навчанні 

та/або науковій діяльності 

згідно з критеріями, 

встановленими Кабінетом 

Міністрів України, 

призначаються 

В, С, Н    + Абзац третій 

частини четвертої 

статті 62  

ЗУ № 1556-VІІ 

7.8 Частка студентів 

(курсантів), які мають 

право на отримання 

академічних стипендій, у 

межах визначеного 

загального відсотка 

студентів (курсантів) та 

стипендіального фонду 

вченою радою ЗВО 

встановлюється 

В, С, Н    + Абзац третій 

частини четвертої 

статті 62  

ЗУ № 1556-VІІ 

VIIІ. Наукова і науково-технічна діяльність, міжнародні зв’язки 

8.1. Умови для реалізації 

права здобувачів на 

участь у науковій роботі, 

наукових конференціях, 

олімпіадах, виставках, 

конкурсах ЗВО 

забезпечуються 

В    + Пункт 9 частини 

першої статті 62  

ЗУ № 1556-VІІ 

8.2 Докторантуру за 

рішенням вченої ради 

ЗВО (наукової установи) 

лише за умови наявності 

трьох штатних 

працівників – докторів 

наук з відповідної або 

суміжної спеціальності 

відкрито 

В, С, Н    + Пункт 38 

Порядку 

підготовки 

здобувачів вищої 

освіти ступенів 

доктора 

філософії та 

доктора наук у 

вищих 

навчальних 

закладах 

(наукових 

установах), 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів 

України від 23 

березня 2016 

https://zakon.rada.gov.ua/go/975-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/975-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/975-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/975-2016-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/975-2016-%D0%BF
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року № 261              

(далі – Порядок 

№ 261) 

8.3 Договори для 

врегулювання відносин 

між аспірантами 

(ад’юнктами) або 

докторантами та ЗВО 

(науковою установою) 

укладаються  

В, С, Н    + Пункт 5 Порядку 

№ 261 

8.4 На аспірантів (ад’юнктів) 

та докторантів обов’язки, 

не пов’язані з 

виконанням відповідної 

освітньо-наукової 

(наукової) програми та 

підготовкою дисертації, 

ЗВО не покладаються 

В, С, Н    + Пункт 16 

Порядку № 261 

8.5 Керівництво аспірантами 

та докторантами: 

      

8.5.1 Аспіранти (ад’юнкти) та 

докторанти науковими 

керівниками і 

консультантами 

відповідної кваліфікації 

забезпечені 

В, С, Н    + Абзац перший 

пункту 24 

Порядку № 261 

8.5.2  Кількість аспірантів, 

докторантів, 

прикріплених до 

наукового керівника – 

доктора наук, не 

перевищує 5 осіб 

одночасно (разом з 

докторантами), 

включаючи аспірантів та 

докторантів, підготовка 

яких здійснюється поза 

державним замовленням 

В, С, Н     + Абзац третій 

пункту 24 

Порядку № 261 

8.5.3 Кількість аспірантів, 

прикріплених до 

наукового керівника – 

доктора філософії 

(кандидата наук), не 

перевищує 3 осіб, 

включаючи аспірантів та 

докторантів, підготовка 

яких здійснюється поза 

державним замовленням 

В, С, Н    + Абзац четвертий 

пункту 24 

Порядку № 261 

8.6 Навчальний план 

аспірантури 

(ад’юнктури) 

інформацію про перелік 

та обсяг навчальних 

дисциплін (30-60 

кредитів ЄКТС), 

послідовність їх 

В, С, Н    + Абзац третій 

частини шостої 

статті 5 

ЗУ № 1556-VІІ; 

пункт 26 

Порядку № 261 
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вивчення, форми 

проведення навчальних 

занять та їх обсяг, графік 

освітнього процесу, 

форми поточного і 

підсумкового контролю 

містить 

8.7 Освітньо-наукова 

програма аспірантури 

(ад’юнктури) ЗВО 

(наукової установи) не 

менше чотирьох 

складових, що 

передбачають набуття 

аспірантом (ад’юнктом) 

таких компетентностей 

відповідно до 

Національної рамки 

кваліфікацій, включає 

В, С, Н    + Пункт 27 

Порядку № 261 

8.8 Індивідуальний 

навчальний план та 

індивідуальний план 

наукової роботи 

аспіранта (ад’юнкта) 

      

8.8.1 погоджуються з 

науковим керівником та 

затверджуються вченою 

радою ЗВО  (наукової 

установи) протягом двох 

місяців з дня зарахування 

особи до аспірантури 

(ад’юнктури)   

В, С, Н    + Абзац другий 

пункту 10 

Порядку № 261 

8.8.2 на основі освітньо-

наукової програми та 

навчального плану 

аспірантури 

(ад’юнктури) 

формуються 

В, С, Н    + Абзац третій 

пункту 26 

Порядку № 261 

8.8.3 Індивідуальний план 

наукової роботи для 

оцінювання успішності 

запланованої наукової 

роботи використовується 

В, С, Н    + Абзац третій 

пункту 10 

Порядку № 261 

8.8.4 Індивідуальний 

навчальний план 

аспіранта (ад’юнкта) 

перелік дисциплін за 

вибором аспіранта 

(ад’юнкта) в обсязі, що 

становить не менш як 25 

відсотків загальної 

кількості кредитів ЄКТС, 

містить 

В, С, Н    + Абзац четвертий 

пункту 26 

Порядку № 261 

8.9 Атестація осіб, які 

здобувають ступінь 

доктора філософії, 

В, С, Н    + Абзац перший 

частини третьої 

статті 6 ЗУ  
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постійно діючою або 

разовою спеціалізованою 

вченою радою ЗВО, 

акредитованою 

Національним 

агентством із 

забезпечення якості 

вищої освіти, на підставі 

публічного захисту 

наукових досягнень у 

формі дисертації 

здійснюється 

№ 1556-VІІ  

8.10 Наукові товариства 

студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих 

вчених 

      

8.10.1 Функції, структура та 

організаційний механізм 

діяльності положенням, 

затвердженим в 

установленому порядку, 

визначені 

В, С     + Частини 

четверта, восьма 

статті 41 

ЗУ № 1556-VІІ 

8.10.2 Керівник ЗВО 

приміщення, меблі, 

оргтехніку тощо надає 

В, С     + Частина десята 

статті 41 

ЗУ № 1556-VІІ 

8.10.3 Кошти для діяльності   

вченою радою ЗВО 

визначені 

В, С     + Частина 

одинадцята статті 

41 ЗУ № 1556-VІІ 

IX. Окремі питання господарської діяльності 

9.1 Для осіб, які навчаються 

за державним 

замовленням, документи 

про вищу освіту 

державного зразка за 

рахунок коштів 

державного бюджету ЗВО 

виготовляються та 

видаються 

В, С, Н    + Частина сьома 

статті 7 

ЗУ № 1556-VІІ 

9.2 Для осіб, які навчаються 

за кошти фізичних або 

юридичних осіб, вартість 

документів про вищу 

освіту у вартість навчання 

включено  

В, С, Н  +   Частина сьома 

статті 7 

ЗУ № 1556-VІІ 

9.3 Розмір плати за навчання 

або за надання додаткових 

освітніх послуг на 

офіційних веб-сайтах 

оприлюднено 

В, С, Н  +   Частина друга 

статті 30 

ЗУ № 2145-VІІІ 

9.4 Зміна плати за навчання у 

порядку, передбаченому 

договором, не частіше 

одного разу на рік і не 

більш як на офіційно 

визначений рівень 

В, С, Н    + Абзац другий 

частини сьомої 

статті 73 

ЗУ № 1556-VІІ 
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інфляції за попередній 

календарний рік ЗВО 

здійснюється 

9.5 Платні послуги ЗВО 

надаються: 

      

9.5.1 відповідно до Переліку 

платних освітніх та інших 

послуг, що можуть 

надаватися державними і 

комунальними ЗВО, 

затвердженого Кабінетом 

Міністрів України 

(для державних і 

комунальних ЗВО) 

В, С, Н    + Частина друга 

статті 73 

ЗУ № 1556-VІІ; 

пункти 1 – 8 

Переліку платних 

послуг, які можуть 

надаватися 

закладами освіти, 

іншими 

установами та 

закладами системи 

освіти, що 

належать до 

державної і 

комунальної  

форми власності, 

затвердженого 

постановою 

Кабінету 

Міністрів України 

від 27 серпня 

2010 року № 796 

9.5.2 дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим 

батьківського піклування, 

та особам з їх числа на 

безоплатній основі 

В, С, Н    + Абзац другий 

пункту 1 

постанови 

Кабінету 

Міністрів України 

від 27 серпня 

2010 року № 796 

9.5.3 відповідно до статуту ЗВО В, С, Н    + Частина перша 

статті 73 

ЗУ № 1556-VІІ 

9.5.4 за умови забезпечення 

надання належного рівня 

освітніх послуг як 

основного статутного 

виду діяльності 

В, С, Н    + Частина перша 

статті 73 

ЗУ № 1556-VІІ 

9.6 Громадське обговорення у 

трудовому колективі та 

колективі осіб, які 

навчаються, бюджету 

ЗВО, його видатків та 

доходів, стану майна ЗВО 

та порядку його 

використання 

здійснюється  

(з урахуванням 

особливостей, визначених 

статутами приватних ЗВО, 

закладів вищої духовної 

освіти, та законодавства, 

В    + Частина друга 

статті 79 

ЗУ № 1556-VІІ 
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що визначає діяльність 

вищих військових 

навчальних закладів (ЗВО 

зі специфічними умовами 

навчання)) 

9.7 Розмір плати за 

проживання в 

студентських гуртожитках 

не перевищує граничного 

розміру, встановленого 

законодавством 

(для державних і 

комунальних ЗВО) 

В, С, Н    + Пункт 1 наказу 

Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України, 

Міністерства 

фінансів України, 

Міністерства 

охорони здоров’я 

України від  

28 березня 2011 

року 

№ 284/423/173 

«Про 

встановлення 

граничного 

розміру плати за 

проживання в 

студентських 

гуртожитках 

вищих навчальних 

закладів 

державної та 

комунальної форм 

власності», 

зареєстрованого в 

Міністерстві 

юстиції України 

27 квітня 2011 

року за 

№ 520/19258 

X. Атестація здобувачів вищої освіти 

10.1 Положення про 

екзаменаційну комісію 

вченою радою ЗВО 

(наукової установи) 

затверджено 

В, С, Н  +   Абзац перший 

частини другої 

статті 6 ЗУ  

№ 1556-VІІ 

10.2 Атестація у ЗВО відкрито 

і гласно здійснюється 

В, С, Н  +   Абзац другий 

частини першої 

статті 6 ЗУ  

№ 1556-VІІ 

10.3 Інформація, яка міститься 

у дипломах молодшого 

бакалавра, бакалавра, 

магістра доктора 

філософії, доктора наук, 

встановленим вимогам 

відповідає  

В, С, Н  +   Частини третя – 

четверта статті 7 

ЗУ № 1556-VІІ 
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10.4 Видача додатка до 

диплома європейського 

зразка, який є 

невід’ємною частиною 

диплома бакалавра, 

магістра, доктора 

філософії/доктора 

мистецтва та містить 

структуровану 

інформацію про 

завершене навчання, 

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, забезпечується 

В, С, Н  + +  Абзац перший 

частини п’ятої 

статті 7 

ЗУ № 1556-VІІ 

10.5 Особи, відраховані із ЗВО 

до завершення навчання 

за освітньою програмою, 

академічну довідку 

встановленого зразка, що 

містить інформацію про 

результати навчання, 

назви дисциплін, отримані 

оцінки і здобуту кількість 

кредитів ЄКТС, 

отримують 

В, С, Н  + +  Абзац восьмий 

частини першої 

статті 46 

ЗУ № 1556-VІІ; 

пункт 3 

наказу № 525 

10.6 Освітні програми, з яких 

ЗВО видається документ 

про вищу освіту 

державного зразка, 

акредитовані 

В, С, Н  +   Частини шоста 

статті 7 

ЗУ № 1556-VІІ 

10.7 Порядок видачі та зразок 

власних документів про 

вищу освіту, які ЗВО 

виготовляють і  видають 

за неакредитованою 

освітньою програмою, 

вченою радою ЗВО 

визначені 

В, С    + Частина шоста 

статті 7 

ЗУ № 1556-VІІ 

10.8 Зразок спільних дипломів 

за результатами здобуття 

особою вищої освіти за 

узгодженими між ЗВО (у 

тому числі іноземними) 

освітніми програмами 

спільним рішенням 

вчених рад таких ЗВО 

визначено 

В, С, Н    + Частина восьма 

статті 7 

ЗУ № 1556-VІІ 
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10.9 Зразок подвійних 

дипломів за результатами 

здобуття особою вищої 

освіти одночасно за двома 

спеціальностями 

(спеціалізаціями) вченою 

радою ЗВО визначено 

В, С, Н    + Частина дев’ята 

статті 7 

ЗУ № 1556-VІІ 

10.10 За одним керівником 

дипломних проектів 

закріплено:  

      

10.10.1 для рівнів «молодший 

спеціаліст», «бакалавр», 

«спеціаліст» не більше 8 

дипломних проектів 

(робіт) на навчальний рік 

(з урахуванням прав 

національних ЗВО) 

В, С, Н    + Пункт 2 частини 

третьої статті 29,  

абзац другий 

частини другої 

статті 56 

ЗУ № 1556-VІІ;  

пункт 20 Норм 

часу для 

планування й 

обліку навчальної 

роботи 

педагогічних і 

науково-

педагогічних 

працівників 

вищих навчальних 

закладів, 

затверджених 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 07 

серпня 2002 року 

№ 450, 

зареєстрованих у 

Міністерстві 

юстиції України 

21 серпня 2002 

року за 

№ 698/6986  

(далі – Норми часу 

для планування та 

обліку навчальної 

роботи 

педагогічних і 

науково-

педагогічних 

працівників 

вищих навчальних 

закладів) 

10.10.2 для рівня «магістр» не 

більше 5 дипломних 

проектів (робіт) 

(з урахуванням прав 

національних ЗВО) 

В, С, Н    + 
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10.11 Тривалість роботи 

екзаменаційної комісії 

шести годин на день та 0,5 

години на одного студента 

не перевищує 

(з урахуванням прав 

національних ЗВО) 

В, С, Н    + Абзац другий 

частини другої 

статті 56 

ЗУ № 1556-VІІ; 

пункти 19, 20 

Норм часу для 

планування та 

обліку навчальної 

роботи 

педагогічних і 

науково-

педагогічних 

працівників 

вищих навчальних 

закладів 

 

 

 

 

XІ. Менеджмент ЗВО 

11.1 Керівник ЗВО щороку 

перед засновником 

(засновниками) або 

уповноваженим 

(уповноваженою) ним 

(ними) органом (особою) 

та вищим колегіальним 

органом громадського 

самоврядування ЗВО 

звітує 

В, С, Н  +   Абзац перший 

частини п’ятої 

статті 34 

ЗУ № 1556-VII 

11.2 Керівник ЗВО щорічний 

звіт про свою діяльність 

на офіційному веб-сайті 

ЗВО оприлюднює 

 

В, С, Н  +   Абзац другий 

частини п’ятої 

статті 34  

ЗУ № 1556-VII 

11.3 Повноваження керівника 

факультету (навчально-

наукового інституту) 

Положенням про 

факультет (навчально-

науковий інститут), 

затвердженим вченою 

радою ЗВО, визначено 

В  +   Частина третя 

статті 35 

ЗУ № 1556-VІІ 

11.4 Склад вченої ради як 

колегіального органу 

управління ЗВО, 

створеного строком на 

п’ять років, наказом 

керівника ЗВО 

затверджується  

В, С     + Частина перша 

статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.5 Склад вченої ради ЗВО та 

порядок його формування 

вимогам відповідають 

В, С, Н    + Частини третя – 

п’ята статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.6 Вчена рада ЗВО 

розглядає визначені 

законодавством та 

      



41 

 

 

 

Статутом ЗВО питання: 

11.6.1 розробляє і подає вищому 

колегіальному органу 

громадського 

самоврядування проект 

статуту ЗВО, а також 

рішення про внесення 

змін і доповнень до нього 

В, С, Н    + Пункт 2 частини 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.6.2 ухвалює фінансовий план 

і річний фінансовий звіт 

ЗВО 

В, С, Н    + Пункт 3 частини 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.6.3 визначає систему та 

затверджує процедури 

внутрішнього 

забезпечення якості вищої 

освіти 

В, С, Н    + Пункт 4 частини 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.6.4 ухвалює за поданням 

керівника ЗВО рішення 

про утворення, 

реорганізацію та 

ліквідацію структурних 

підрозділів 

В, С, Н    + Пункт 6 частини 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.6.5 обирає за конкурсом 

таємним голосуванням на 

посади завідувачів 

(начальників) кафедр, 

професорів і доцентів, 

директора бібліотеки, 

керівників філій 

В, С, Н    + Пункт 7 частини 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.6.6 затверджує освітні 

програми та навчальні 

плани для кожного рівня 

вищої освіти та 

спеціальності 

В, С, Н  +   Пункт 8 частини 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.6.7 ухвалює рішення з питань 

організації освітнього 

процесу, визначає строки 

навчання на відповідних 

рівнях 

В, С, Н  +   Пункт 9 частини 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.6.8 затверджує зразок та 

порядок виготовлення 

власного документа про 

вищу освіту, положення 

про процедуру і підстави 

для його видачі 

випускникам, а також 

зразки, порядок 

виготовлення, процедуру і 

підстави для видачі 

випускникам спільних і 

подвійних дипломів 

В, С, Н    + Пункт 10 частини 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.6.9 ухвалює основні напрями 

проведення наукових 

досліджень та 

інноваційної діяльності 

В, С, Н    + Пункт 11 частини 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.6.10 оцінює науково- В, С, Н    + Пункт 12 частини 
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педагогічну діяльність 

структурних підрозділів 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.6.11 присвоює вчені звання 

професора, доцента та 

старшого дослідника і 

подає відповідні рішення 

на затвердження до 

атестаційної колегії 

центрального органу 

виконавчої влади у сфері 

освіти і науки 

В, С, Н    + Пункт 13 частини 

другої статті 36, 

частина четверта 

статті 54  

ЗУ № 1556-VІІ; 

пункт 2 розділу І 

Порядку 

присвоєння 

вчених звань 

науковим і 

науково-

педагогічним 

працівникам, 

затвердженого 

наказом 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 14 

січня 2016 року 

№ 13, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юсти

ції України 03 

лютого 2016 року 

за  

№ 183/28313 

11.6.12 приймає остаточні 

рішення про визнання 

іноземних документів про 

вищу освіту, наукові 

ступені та вчені звання під 

час прийняття на роботу 

педагогічних, наукових, 

науково-педагогічних та 

інших працівників, а 

також під час зарахування 

вступників на навчання 

В, С, Н    + Пункт 14 частини 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.6.13 приймає остаточні 

рішення про визнання 

документів про вищу 

освіту, виданих закладами 

вищої духовної освіти, 

статути (положення) яких 

зареєстровано у 

встановленому 

законодавством порядку, 

під час зарахування 

вступників на навчання 

В, С, Н    + Пункт 141 частини 

другої статті 36 

ЗУ № 1556-VII 

11.7 Рішення вченої ради ЗВО 

в дію рішеннями 

керівника ЗВО вводяться 

В, С, Н  +   Частина шоста  

статті 36  

ЗУ № 1556-VII 

11.8 Наглядова рада у ЗВО за 

рішенням засновника 

(засновників) для 

В    + Частина перша 

статті 37 
ЗУ № 1556-VII 
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забезпечення нагляду за 

управлінням майном ЗВО, 

додержанням мети його 

створення утворена 

11.9 До складу наглядової ради 

працівники ЗВО не 

входять 

В, С, Н    + Частина п’ята 

статті 37 

ЗУ № 1556-VII 

11.10 Керівник кафедри 

організацію освітнього 

процесу, виконання 

навчальних планів і 

програм навчальних 

дисциплін, контроль за 

якістю викладання 

навчальних дисциплін, 

навчально-методичною та 

науковою діяльністю 

викладачів забезпечує 

В, С, Н  + +  Частина сьома 

статті 35 

ЗУ № 1556-VII  

11.11 Правила внутрішнього 

розпорядку ЗВО в частині, 

що стосується осіб, які 

навчаються, з органом 

студентського 

самоврядування 

погоджено 

В, С, Н  +   Пункт 6 частини 

шостої статті 40 

ЗУ № 1556-VII 

11.12 На офіційному веб-сайті 

ЗВО, на інформаційних 

стендах та в будь-який 

інший спосіб інформацію 

про реалізацію своїх прав і 

виконання зобов’язань 

ЗВО оприлюднено  

В, С, Н  +   Пункт 4 частини 

третьої статті 32  

ЗУ № 1556-VII 

11.13 На офіційному веб-сайті 

ЗВО кошторис ЗВО на 

поточний рік та всі зміни 

до нього; звіт про 

використання та 

надходження коштів; 

інформацію щодо 

проведення тендерних 

процедур; штатний розпис 

на поточний рік 

опубліковано 

  + +  Частина четверта 

статті 79 

ЗУ № 1556-VII 

11.14 Діловодство у ЗВО 

відповідно до 

затвердженої інструкції з 

діловодства ЗВО 

організоване 

В, С, Н  + +  Абзац третій 

пункту 7 розділу І 

Правил організації 

діловодства та 

архівного 

зберігання 

документів у 

державних 

органах, органах 

місцевого 

самоврядування, 

на підприємствах, 

в установах і 
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організаціях, 

затверджених 

наказом 

Міністерства 

юстиції України 

від 18 червня 

2015 року 

№ 1000/5, 

зареєстрованих в 

Міністерстві 

юстиції України 

22 червня 2015 

року за 

№ 736/27181               

(далі – Правила 

№ 1000/5) 

11.15 Номенклатура справ у 

ЗВО наявна  

В, С, Н  +   Пункт 4 глави 1 

розділу ІV Правил 

№ 1000/5 

11.16 Зберігання документів і 

справ у ЗВО забезпечено 

В, С, Н  +   Пункт 2 глави 3 

розділу ІV Правил 

№ 1000/5 

11.17 Для реалізації права на 

вищу освіту осіб з 

інвалідністю у ЗВО 

необхідні умови для 

здобуття відповідної 

освіти створюються 

В, С, Н    + Частина перша  

статті 22 Закону 

України «Про 

основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в 

Україні» 

 

 

* В – високий ступінь ризику; С – середній ступінь ризику; Н – незначний ступінь ризику. 

 

** Заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку 

шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання 

якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 – 

питання  щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання. 
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ПЕРЕЛІК 

нормативно-правових актів,  

відповідно до яких складено перелік питань щодо 

проведення заходу державного нагляду (контролю) 

 

№ з/п 

Нормативно-правовий акт 
Дата і номер 

державної реєстрації 

нормативно-

правового акта у 

Мін’юсті 
найменування дата і номер 

Закони України 

1  Про освіту від 05 вересня 2017 

року № 2145-VІІІ  

 

2  Про вищу освіту від 01 липня 2014 

року № 1556-VІІ 

 

3  Про ліцензування видів господарської 

діяльності  

від 02 березня 2015 

року № 222-VIII 

 

4  Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства 

від 22 вересня 2011 

року № 3773-VI 

 

5  Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні 

від 21 березня 1991 

року № 875-XII 

 

Постанови Кабінету Міністрів України 

6  Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах) 

від 23 березня 2016 

року № 261 

 

7  Про затвердження переліку платних послуг, 

які можуть надаватися закладами освіти, 

іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності 

від 27 серпня 

2010 року № 796 

 

8  Питання стипендіального забезпечення від 12 липня 2004 

року № 882 

 

9  Деякі питання виплати соціальних стипендій 

студентам (курсантам) вищих навчальних 

закладів 

від 28 грудня 2016 

року № 1045 

 

10  Про надання державної цільової підтримки 

деяким категоріям громадян для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти 

від 23 листопада 2016 

року № 975 

 

11  Деякі питання реалізації права осіб на 

першочергове зарахування до закладів вищої 

медичної і педагогічної освіти за державним 

(регіональним) замовленням 

від 30 травня 2018 

року № 417 

 

12  Про затвердження Порядку здобуття освітньо-

творчого ступеня доктора мистецтва та 

навчання в асистентурі-стажуванні 

від 24 жовтня 2018 

року № 865 

 

13  Про затвердження Порядку відшкодування від 26 серпня 2015  

http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
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коштів державного або місцевого бюджету, 

витрачених на оплату послуг з підготовки 

фахівців  

року № 658 

14  Про затвердження Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність  

від 12 серпня 2015 

року № 579 

 

Накази центральних органів виконавчої влади України 

Накази Міністерства освіти і науки України 

15  Деякі питання організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без 

громадянства  

від 01 листопада 2013 

року № 1541 

25 листопада 2013 

року за № 2005/24537 

16  Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання 

від 25 квітня 2013 

року № 466  

30 квітня 2013 року  

за № 703/23235 

17  Про затвердження норм часу для планування і 

обліку навчальної роботи та переліків 

основних видів методичної, наукової й 

організаційної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів  

від 07 серпня 2002 

року № 450  

21 серпня 2002 року 

за № 698/6986 

 

18  Про затвердження Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників  

від 06 жовтня 2010 

року № 930 

14 грудня 2010 року  

за № 1255/18550 

19  Про затвердження Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення 

студентів вищих закладів освіти 

від 15 липня 1996 

року № 245 

07 серпня 1996 року 

 за № 427/1452 

20  Про затвердження форм документів про вищу 

освіту (наукові ступені) державного зразка та 

додатків до них, зразка академічної довідки 

від 12 травня 2015 

року  № 525 

18 травня 2015 року  

за № 551/26996 

21  Про затвердження Порядку присвоєння 

вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам 

від 14 січня 2016  

року № 13 

03 лютого 2016 року  

за № 183/28313 

22  Деякі питання визнання в Україні іноземних 

документів про освіту 

від 05 травня 

2015 року № 504 

27 травня 2015 року  

за № 614/27059 

23  Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу 

від 15 жовтня 2015 

року № 1085 

04 листопада 2015 

року за № 1353/27798 

Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства охорони здоров’я України 

24  Про встановлення граничного розміру 

плати за проживання в студентських 

гуртожитках вищих навчальних закладів 

державної та комунальної форм власності 

від 28 березня 2011 

року № 284/423/173 

27 квітня 2011 року  

за № 520/19258 

Накази Міністерства юстиції України 

25  Про затвердження Правил організації 

діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, 

в установах і організаціях 

від 18 червня 2015  

року № 1000/5 

22 червня 2015 року 

за № 736/27181 

http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/658-2015-%D0%BF
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28138.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE28138.html
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1353-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1353-15
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ОПИС 

виявлених порушень вимог законодавства 

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:  

 відсутність порушень вимог законодавства; 

 

 наявність порушень вимог законодавства. 

№ 

з/п 

Вимоги 

законодавства, які 

було порушено, із 

зазначенням 

відповідних статей 

(частин, пунктів, 

абзаців тощо) 

Опис фактичних обставин та 

відповідних доказів (письмових, речових, 

електронних або інших), що 

підтверджують наявність порушення 

вимог законодавства 

Опис 

негативних 

наслідків, що 

настали в 

результаті 

порушення 

вимог 

законодавства 

(за наявності) 

Ризик 

настання 

негативних 

наслідків від 

провадження 

господарської 

діяльності 

(зазначається 

згідно з 

формою 

визначення 

ризиків 

настання 

негативних 

наслідків від 

провадження 

господарської 

діяльності) 

І. Загальна характеристика закладу вищої освіти (далі – ЗВО) 

1.  Пункт 3 глави 3 

розділу IV Правил 

організації діловодства 

та архівного зберігання 

документів у 

державних органах, 

органах місцевого 

самоврядування, на 

підприємствах, в 

установах і 

організаціях, 

затверджених наказом 

Міністерства юстиції 

України від 18 червня 

2015 року №1000/5: 

Усі аркуші архівної 

копії або архівного 

витягу повинні бути 

пронумеровані та 

прошиті, а місце 

з’єднання аркушів 

засвідчують підписом 

керівника архіву 

(особи, 

відповідальної за 

архів) та відбитком 

печатки  установи (за 

наявності). 

Журнал реєстрації видачі 

академічних довідок не відповідає 

встановленій формі відповідно до 

наказу Міністерства освіти і науки 

України від 16.02.2018 №160 відсутня 

прошивка даного журналу та скріплення 

підписом та печаткою. 

 

 02.02 
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2.  Абзац третій 

пункту 5 Порядку 

призначення і 

виплати стипендій, 

затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

12 липня 2004 року 

№ 882 (у редакції 

постанови Кабінету 

міністрів України від 

28 грудня 2016 року 

№ 1050). 

До складу 

стипендіальної 

комісії входять 

керівник навчального 

закладу, 

представники 

фінансових 

підрозділів, декани 

факультетів 

(директори 

інститутів, завідуючі 

відділеннями), 

представники органів 

студентського 

самоврядування, 

первинних 

профспілкових 

організацій осіб, які 

навчаються. При 

цьому кількість осіб, 

які представляють у 

стипендіальній 

комісії органи 

студентського 

самоврядування та 

первинних 

профспілкових 

організацій осіб, які 

навчаються, повинна 

становити не менше 

ніж 50 відсотків 

складу 

стипендіальної 

комісії. 

До складу стипендіальної комісії 

згідно з наказом ректора від 30.06.2021 

№ 306 входять ректор, головний 

бухгалтер, проректори, декани 

факультетів, голова профкому, секретар 

та представники органів студентського 

самоврядування.  

При цьому кількість осіб, які 

представляють у стипендіальній комісії 

органи студентського самоврядування 

становить 46% від складу 

стипендіальної комісії, при нормі не 

менше 50% 

 02.02 

ІІ. Прийом та випуск здобувачів вищої освіти 

3.  Абзац 1 пункт 1 

розділу IV Положення 

про приймальну комісії 

вищого навчального 

закладу, затверджене 

наказом МОН України 

У програмі зі вступного випробування 

«Українська мова» міститься інформація 

про «Українську мову як іноземна». В 

правилах зазначено «Українська мова». 

Затверджено програми вступного 

випробування протоколом засідання 

 02.03 

03.02 
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від 15.10.2015 № 1085: 

 

приймальної комісії №64 від 30.12.202, але 

не затверджені програми з біології, хімії для 

іноземних громадян, які навчаються 

англійською мовою. 

4.  Частина п’ята статті 

46 ЗУ №1556-VII 

Розділ чотири абзац 

31 Положення про 

порядок надання 

академічної відпустки 

та повторного 

навчання, переведення, 

поновлення та 

відрахування 

затверджене вченою 

радою ЗДМУ, 

протокол №12 від 

23.06.2021. 

Для поновлення на 

навчання: академічна 

довідка за весь період 

до моменту 

поновлення відповідно 

до існуючих вимог 

МОН (наказ МОН 

України № 102 від 

25.01.2021 «Про 

затвердження форм 

документів про вищу 

освіту (наукові ступені) 

та додатка до них, 

зразка академічної 

довідки»); 

Пункт 2.3 

Положення про 

порядок 

перезарахування 

навчальних дисциплін 

та визначення 

академічної різниці, 

затверджене вченою 

радою ЗДМУ протокол 

№1 від 01.09.2017 

В особових справах іноземців Алауі 

Мохамед Іслам, Афкір Амін, Бенхедда 

Абделуадуд, Бухуіт Сафа, Елотмані Моад, 

Ель Ауні Мохаммед Амін, Ель Хасмі Яссін, 

Еттауіл Аднан, Кант Тушар, Кехлауі 

Мохаммед Амін, Лахбіді Аднан, Маргул 

Уссама, Мачіна Картік, Мортабіт Сара, 

Моуафі Хамза, Наффіх Яссін, Тунсауі Аюб, 

Феллауі Нассім, Хамдун Хафса, Хусні Ель-

Мехді відсутні академічні довідки та 

інформація щодо визначення академічної 

різниці дисциплін передбачених 

навчальним планом (наявність або 

відсутність/результати складання). 

Продовження терміну ліквідації 

відповідно до діючого положення 

можливо ректором або проректором, в 

особових справах здобувачів терміни 

ліквідації встановлює декан. 

 03.02 

5.  Пункт 1 частини 1 

статті 46 ЗУ «Про 

вищу освіту»  

Підставами для 

відрахування 

здобувача вищої 

освіти є: 1) 

завершення навчання 

за відповідною 

освітньою 

(науковою) 

Відсутній єдиний підхід до 

формування особових справ 

випускників. Вибірковий перегляд 

особових справ випускників довів: 

- підставою для відрахування 

випускника ОП 2021 року (особова 

справа 15-249 Джакоджа Рохітх 

(Індія)) є «закінчення терміну 

навчання» 

- у витягу з наказу відсутні дата та 

номер наказу про переведення 

 03.03 
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програмою Джакоджа Рохітх (Індія) на 5 курс 

(особова справа 15-249); 

- індивідуальні навчальні плани 

заповнені не в повному обсязі – 

відсутні номери семестрів та років 

навчання (особова справа 15-249 

Джакоджа Рохітх (Індія)); відсутні 

підписи НПП та дати складання 

іспитів (особова справа 15-249 

Джакоджа Рохітх (Індія); ОС 029-15 

Ель Кандуссі Айман); ОС 081-15 

Шуібі Сафа);  

6.  Частина 6 статті 7 

ЗУ № 1556-VII 

У документі про 

вищу освіту 

зазначається 

найменування органу 

(органів) акредитації, 

а в додатку до 

документа про вищу 

освіту - інформація 

про видані ним 

(ними) відповідні 

акредитаційні 

сертифікати, рішення 

Частина 8 статті 44 

ЗУ № 1556-VII 

Прийом на 

навчання іноземних 

громадян та осіб без 

громадянства 

проводиться на 

акредитовані освітні 

програми. 

Вибіркова перевірка особових справ 

здобувачів освіти з числа іноземних 

громадян виявила наступне: 

- відсутні дати формування особових 

справ; 

- в контрактах відсутня інформація про 

наявність акредитації; 

- відсутні витяги з наказів про зарахування 

(Дандуні Тарак,Хашік Нісріс, Хомаіл 

Айман, та інші); 

- в багатьох  справах  в описі особової 

справи відсутній підпис; 

- в багатьох  справах  відсутні номер 

реєстрації протоколу вступного 

випробування абітурієнта.  

   

 02.03 

7.  Частина перша, 

частина четверта 

статті 7 ЗУ № 2145-

VIII 

Мовою освітнього 

процесу в закладах 

вищої освіти є 

державна мова. 

У закладах освіти 

відповідно до 

освітньої програми 

можуть викладатися 

одна або декілька 

дисциплін двома чи 

більше мовами – 

державною мовою, 

англійською мовою, 

іншими офіційними 

мовами 

На підставі аналізу наказів про рух 

контингенту іноземних здобувачів 

вищої освіти встановлено, що 

поновлено на навчання іноземних 

громадян, мовою освітнього процесу 

яких буде російська, а саме:  

- зі спеціальності «Фармація»: 

Мортабіт Сара, Ель Хасмі Яссін, 

Алауі Мохамед Іслам, Еттауіл Аднан, 

Маргул Уссама, , Моуафі Хамза); 

- зі спеціальності «медицина»: Морета 

Арміхос, Авілес Аманганді, Мусхі 

Ашраф) 

 02.02 
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Європейського 

Союзу 

 

Частина перша, 

третя статті 48 ЗУ 

№1556-VII 

Мовою освітнього 

процесу в закладах 

вищої освіти є 

державна мова. 

Заклад освіти має 

право прийняти 

рішення про 

викладання однієї, 

кількох 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, заклад 

вищої освіти 

забезпечує переклад 

державною мовою. 

8.  Пункт 1 розділ 5 

наказу МОН України 

від 05.05.2015 № 504, 

зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 

України 27 травня 

2015 року за 

№614/27059: 

Процедура 

визнання документів 

з метою продовження 

навчання 

здійснюється вищим 

навчальним закладом 

до початку другого 

семестру першого 

року навчання 

власника документа 

В 2021 році зараховано 644 студента  

із числа іноземних громадян. За 

спеціальністю «Медицина» 444 особи (з 

них 104 особи - осінній набір), 

«Стоматологія» - 26 осіб, «Фармація, 

фармація промислова» - 174 особи (з 

них 107 денна форма, 67 заочна форма). 

На підготовче відділення у 2021 році 

зараховано 114 осіб. 

Встановлено, що: 

- на 1 курсі навчається 634 студента, 

на даний час отримано 50 свідоцтв 

(7,8%), про визнання документів про 

попередню освіту; подано 173 

- на 2 курсі навчається 268 студентів, 

на даний час отримано 112 свідоцтв 

(42%), про визнання документів про 

попередню освіту; подано 63 

- на 3 курсі навчається 673 студента, 

на даний час отримано 195 свідоцтв 

 02.03 
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(29%), про визнання документів про 

попередню освіту; подано 290 

- на 4 курсі навчається 527 студентів, 

на даний час отримано 184 свідоцтва 

(35%), про визнання документів про 

попередню освіту; подано 302 

- на 5 курсі навчається 528 студентів, 

на даний час отримано 422 свідоцтва 

(80%), про визнання документів про 

попередню освіту; подано 26 

- на 6 курсі навчається 244 студента, 

на даний час отримано 135 свідоцтв 

(44,7%), про визнання документів про 

попередню освіту; подано 109. 

ІІІ. Зміст підготовки фахівців, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу  

9.  Частина 2 статті 30 

ЗУ № 2145-VIII  

Заклади освіти, що 

мають ліцензію на 

провадження освітньої 

діяльності, зобов’язані 

забезпечувати на своїх 

веб-сайтах (у разі їх 

відсутності - на веб-

сайтах своїх 

засновників) відкритий 

доступ до такої 

інформації та 

документів 

Відсутня інформація щодо умов 

доступності закладу для навчання осіб з 

особливими освітніми потребами, на 

сайті відсутній факт проведення 

експертизи спеціальним органом з 

видачею відповідного акту про 

доступність. 

Відсутня інформація щодо 

щорічного оцінювання здобувачів вищої 

освіти. 

 02.03 

10.  Частина 2 статті 30 

ЗУ № 2145-VIII 

Пункт 3.1 

Положення про 

розробку силабусів 

навчальних дисциплін, 

ухвалено вченою 

радою від 05.09.2019 № 

1, затверджено 

ректором університету 

від 06.09.2019  

На сайті відсутні силабуси за 

спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація», 222 

«Медицина», 228 «Педіатрія», 

обов’язковість оприлюднення яких на 

сайті університету визначено 

відповідним положенням 

 02.03 

11.  Стаття 78 ЗУ 

№ 1556-VІІ: 

Статут та інші 

документи закладу 

вищої освіти, якими 

регулюється порядок 

здійснення 

освітнього процесу. 

На сайті відсутня інформація про 

бюджет ЗВО 

 03.02 

12.  Пункт 7 частини 1 

статті 1 ЗУ № 1556-VІІ, 

Пункт 19 статті 1 

ЗУ № 2145-VIII 

Представлено ряд внутрішніх 

нормативних документів закладу вищої 

освіти, в яких використовуються застаріли 

терміни: 1) Положення про навчально-

 02.03 
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Частина 5 розділу 

ХІ ЗУ № 2145-VIII 

Рекомендувати 

засновникам закладів 

освіти протягом п’яти 

років привести 

установчі документи 

закладів освіти у 

відповідність із цим 

Законом 

методичний комплекс навчальної 

дисципліни у ЗДМУ (рішення Вченої ради 

від 01.09.2017, протокол № 1) – «ОКХ», 

«освітньо-кваліфікаційний рівень» тощо. 

Вибіркова перевірка представлених 

навчально-методичних комплексів показала 

відсутність належного оформлення 

вихідних даних протоколів засідання 

кафедр (дати та номери); 2) Положення про 

формування навчальних дисциплін вільного 

вибору студентами у ЗДМУ (рішення 

Вченої ради від 01.09.2017, протокол № 1) – 

«вищий навчальний заклад» тощо. 

ІV. Організація освітнього процесу 

13.  Частина п’ята 

статті 10 ЗУ № 1556-

VІІ  

Заклад вищої 

освіти на підставі 

відповідної освітньої 

програми розробляє 

навчальний план, що 

визначає перелік та 

обсяг освітніх 

компонентів у 

кредитах ЄКТС, їх 

логічну послідовність 

В ході перевірки виявлено 

невідповідність реалізації навчальних 

планів. 

В навчальному плані підготовки 

іноземних громадян 1 міжнародного 

факультету затвердженого 31.08.21. 

дисципліна «Основи інформатики і 

обчислювальної техніки». В робочому 

плані назва дисципліни «Інформатика». 

В робочій навчальній програмі назва 

дисципліни «Основи інформатики» та в 

розділі 14. в методичному забезпечені 

назва дисципліни «Інформаційні 

технологій». 

 03.03 

14.  Частина п’ята 

статті 10 ЗУ № 1556-

VІІ  

Заклад вищої 

освіти на підставі 

відповідної освітньої 

програми розробляє 

навчальний план, що 

визначає перелік та 

обсяг освітніх 

компонентів у 

кредитах ЄКТС, їх 

логічну послідовність 

Частина п’ята 

статті 5 ЗУ № 1556-

VІІ  

Абзац 7 частини 

друга статті 30 ЗУ № 

2145-VIII 

Заклади освіти, 

що мають ліцензію 

на провадження 

освітньої діяльності, 

зобов’язані 

забезпечувати на 

своїх веб-сайтах (у 

Під час перегляду відповідності 

навчальних планів наданим освітнім 

програмам (ОП) підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої 

освіти у галузі знань 22 «Охорона 

здоров’я» виявлено невідповідність їх 

змісту: 

226 «Фармація» (2021): 
- на титульні сторінці ОП зазначено, 

що дана програма схвалена вченою 

радою 23.06.2021 (протокол №12). 

Поряд з цим, у зазначеному 

протоколі засідання вченої ради 

питання щодо розгляду та схвалення 

вищезазначеної ОП відсутнє;  

- програма потребує ретельної вичитки 

на предмет граматичних помилок, 

форматування тощо; 

- під час порівняння переліку освітніх 

компонентів ОП з наданим 

навчальним планом, складеним на 

підставі даної ОП, з’ясовано 

невідповідності переліку 

рекомендованих для опанування 

освітніх компонентів (дисциплін), 

наприклад освітній компонент 

 02.03 
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разі їх відсутності - 

на веб-сайтах своїх 

засновників) 

відкритий доступ до 

такої інформації та 

документів: 

… 

- освітні 

програми, що 

реалізуються в 

закладі освіти, та 

перелік освітніх 

компонентів, що 

передбачені 

відповідною 

освітньою програмою 

 

«Фармакотерапія з 

фармакокінетикою» в ОП 

запланований в обсязі 4,0 кредити 

ЄКТС, проте у навчальному плані 

заплановано 3 кредити ЄКТС; 

 

222 «Медицина» (2021): 

-  на титульній сторінці ОП 

зазначено, що дана програма 

схвалена вченою радою 25.05.2021 

(протокол №11), а у протоколі 

засідання вченої ради освітню 

кваліфікацію, що присвоюється 

випускнику даної ОП зазначено 

«магістрант медицини», що 

суперечить частині 5 статті 5 ЗУ 

«Про вищу освіту». 

- дана освітня програма не 

оприлюднена на сайті університету; 

 

221 «Стоматологія» (2020): 

- освітня програма, схвалена на 

засіданні Вченої ради 18.02.2020 

(протокол № 7). В ній визначено 

мовою навчання – українська. 

- навчальний план, складений 

відповідно до даної освітньої 

програми, має недоліки, наприклад, 

не вказано кількості вибіркових 

освітніх компонентів, які мають бути 

обрані здобувачами у кожному 

семестрі та навчальному році в 

цілому; 

- відсутній розподіл обсягів годин та 

кредитів ЄКТС з навчальних 

дисциплін за семестрами та 

підсумкового рядку щодо їх 

розподілу за семестрами, що 

ускладнює визначення обсягів 

навчального  навантаження студентів 

за семестр і рік. 

V. Ефективність використання педагогічного та науково-педагогічного потенціалу 

15.  Частини 4 та 5 

Статті 56 ЗУ № 1556-

VІІ 

4. Види навчальної 

роботи педагогічних 

та науково-

педагогічних 

працівників 

відповідно до їх 

посад 

встановлюються 

закладом вищої 

У трудових договорах (контрактах) 

окремих науково-педагогічних 

працівників інших (не клінічних) 

кафедр у пункті 4.1) визначено, що 

«Працівник несе відповідальність за 

рівень, обсяг і якість медичної 

допомоги», однак надання медичної 

допомоги не входить в посадові 

обов’язки доцентів кафедри мовної 

підготовки або медичної фізики, 

біофізики і вищої математики. 

 03.03 
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освіти за 

погодженням з 

виборними органами 

первинних 

організацій 

профспілки 

(профспілковим 

представником). 

5. Залучення 

науково-

педагогічних, 

наукових і 

педагогічних 

працівників до 

роботи, не 

передбаченої 

трудовим договором, 

може здійснюватися 

лише за їхньою 

згодою або у 

випадках, 

передбачених 

законодавством. 

16.  Частина 1  статті 91 

ЗУ № 1556-VІІ 

Частини 1 та 2 

статті 48 ЗУ № 1556-

VІІ 

Частина 11 статті 

55 ЗУ № 1556-VІІ 

У трудових договорах (контрактах) 

окремих науково-педагогічних 

працівників чітко не визначається 

дисципліна, що викладається. Необхідно 

«методика української мови як 

іноземної», а зазначається «методика 

навчання мови, як іноземної», 

пропонується також підготувати статті 

«з питань методики навчання мови, як 

іноземної» тощо. 

 02.03 

17.  Абзац 3 частини 2 

ст. 56 ЗУ № 1556-VІІ 

Максимальне 

навчальне 

навантаження на 

одну ставку науково-

педагогічного 

працівника не може 

перевищувати 600 

годин на навчальний 

рік 

 

Планування та облік роботи науково-

педагогічних працівників регулюється 

«Положенням про норми часу для 

планування і обліку навчальної роботи 

та переліків основних видів методичної, 

наукової, організаційної, лікувальної 

роботи науково-педагогічних 

працівників ЗДМУ» (рішення Вченої 

ради від 04.02.2021, протокол № 7. 

Наказ від 08.02.2021 № 78). Для 

планування роботи НПП 

використовується типовий бланк 

Індивідуального плану роботи 

викладача, розрахований на 5 

навчальних років. Вибірковий перегляд 

вищезазначених документів довів: 

1) Планування навчальної роботи 

відбувається у межах 600 годин; 

2) Відсутність підсумовуючого рядку 

у розділах плану «ІІ. Методична 

робота», «ІІІ. Наукова робота», «ІV. 

 03.02 
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Організаційно-виховна робота» 

ускладнює визначення річного бюджету 

робочого часу та тривалості робочого 

тижня НПП (ІП завідувача кафедри 

загальної гігієни та екології Севальнєва 

А.І.; доцента кафедри медичної біології, 

паразитології та генетики к.б.н., доц.. 

Алієвої О.Г.) та дотримання норм щодо 

36 годинного робочого тижня; 

3) Наявність запланованих заходів 

методичної, наукової та організаційно-

виховної роботи без вказівки кількості 

годин, запланованих на їх виконання. 

Звіти НПП кафедри суспільних 

дисциплін ІІ міжнародного факультету 

за 2020-2021 н.р. складені відповідно до 

вимог внутрішньої нормативної бази, 

підписані НПП та розглянуті на 

засіданні кафедри 18.06.2021 (протокол 

№14). Вибіркова перевірка звітів довела 

наявність фактів  перебільшення та/або 

недовиконання нормативно визначеного 

обсягу навчальної роботи НПП (600 

годин на рік): 

1) Утюж І.Г., д.ф.н., проф., завідувач 

кафедри заплановано навчальної роботи 

480 годин нар рік, фактично виконано – 

677 годин; 

2) Дідик С.С., к.і.н. – заплановано 575 

годин, фактично виконано – 676,5 

годин; 

X. Атестація здобувачів вищої освіти 

18.  Частина 2 статті 6 

ЗУ № 1556-VІІ 

 Атестація осіб, які 

здобувають ступінь 

молодшого 

бакалавра, бакалавра 

чи магістра, 

здійснюється 

екзаменаційною 

комісією, до складу 

якої можуть 

включатися 

представники 

роботодавців та їх 

об’єднань, відповідно 

до положення про 

екзаменаційну 

комісію, 

затвердженого 

вченою радою 

закладу вищої освіти 

(наукової установи) 

До екзаменаційної комісії 

відповідальним працівником надаються: 

наказ про персональний склад ЕК; 

розклад підсумкової атестації; списки 

студентів, допущених до складання 

підсумкової атестації; зведена відомість, 

завірена деканом факультету, про 

виконання здобувачами навчального 

плану.  

Згідно з наказом від 18.05.2021 № 

375-с головою ЕК призначений доц. 

Чертов С.О. завідувач кафедри 

пропедевтичної та хірургічної 

стоматології ЗДМУ, що є порушенням 

п.2. розділу ІІ вищезазначеного 

Положення. До складу комісії входить 

ректор ЗДМУ, перший проректор, 

заступники деканів ІІІ медичного та ІІ  

міжнародного факультетів, завідувач 

кафедри терапевтичної, ортопедичної та 

дитячої стоматології, науково-

педагогічні працівники кафедр 

 03.02 



57 

 

 

 

 

Положення про 

порядок створення та 

організацію роботи 

Екзаменаційної 

комісії (протокол 

Вченої ради від 

16.10.2018, введено в 

дію наказом ректора 

від 17.10.2018 № 

399/1) (далі – 

Положення).  

вищезазначених факультетів, а також 

представники працедавців та Голова 

Студентської ради. Загальна кількість 

членів ЕК становить 12 осіб. Поряд з 

цим, п. 5 Положення визначено, що 

«кількість членів ЕК не може 

перевищувати 4 осіб. В окремих 

випадках – 6 осіб».  

Розклад атестації складено відповідно 

до вимог Положення 26.04.2021 

(початок підсумкової атестації – 

02.06.2021) підписаний ректором ЗДМУ 

та Головою ЕК Чертов С.О. 

19.  Частина 5  статті 7 

ЗУ № 1556-VІІ 

Невід’ємною 

частиною диплома 

молодшого 

бакалавра, бакалавра, 

магістра, доктора 

філософії/доктора 

мистецтва є додаток 

до диплома 

європейського зразка, 

що містить 

структуровану 

інформацію про 

завершене навчання. 

У додатку до 

диплома наводиться 

інформація про 

результати навчання 

особи, освітні 

компоненти, 

отримані оцінки і 

здобуту кількість 

кредитів ЄКТС, а 

також відомості про 

національну систему 

вищої освіти України 
 

Аналіз відповідності додатку до 

диплома М 21 № 053608 від 30.06.2021 

(далі – Додаток) ОП та НП підготовки 

фахівців другого (магістерського) рівня 

вищої освіти в галузі знань 22 Охорона 

здоров’я спеціальності 221 

Стоматологія, виданого громадянину 

Марокко Айману Ель Кандуссі (особова 

справа № 029-15), виявив ряд недоліків: 

- ОП та НП визначений обсяг 

програми підготовки 300 кредитів 

ЄКТС, термін навчання – 5 років. У 

Додатку визначено тривалість програми 

314 кредитів ЄКТС, 5 років; 

- У Додатку визначені ОК 

«Безпека життєдіяльності» (обсяг 1,5 

кредити) та «Основи біоетики та 

біобезпеки» (обсяг 1,5 кредити), в НП 

«2.1. Безпека життєдіяльності, основи 

біоетики та біобезпеки» (обсяг 3 

кредити); 

- У Додатку визначений ОК 

«Внутрішня медицина» (обсяг 5 

кредити), в НП – обсяг 7 кредитів; 

- У Додатку загальний обсяг всіх 

видів практик становить 23 кредити за 

НП він запланований у обсязі 21 

кредиту. 

  

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності): 

_______________________________________________________________________________________ 

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог 

законодавства (за наявності): 

_______________________________________________________________________________________
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