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Основними 

Стаття 33.

Структура вищого навчального закладу

Основними 

структурними підрозділами 

вищого навчального закладу є

факультети, кафедри, бібліотека



базовий структурний підрозділ
вищого навчального закладу

Кафедра

Кафедра
вищого навчального закладу
державної (комунальної) 

форми власності 
(його філій, 

інститутів, факультетів) 



Склад кафедри

входить не менше п’яти 
науково-педагогічних 

працівників, 
для яких кафедра є

основним місцем роботи основним місцем роботи 

і не менш як три з них 
мають науковий ступінь 

або вчене (почесне) звання



Функції кафедри

провадить освітню діяльність 
за певною спеціальністю (спеціалізацією)

провадить методичну діяльність 
за певною спеціальністю (спеціалізацією)

провадить наукову діяльність 
за певною спеціальністю (спеціалізацією)



6. Керівництво кафедрою 

Стаття 35. 
Керівник факультету, 

навчально-наукового інституту, кафедри

6. Керівництво кафедрою 

здійснює 

завідувач (начальник) кафедри



Повноваження 
завідувача кафедри

забезпечує організацію освітнього процесу 

забезпечує виконання навчальних планівзабезпечує виконання навчальних планів
і програм навчальних дисциплін

здійснює контроль 
за якістю викладання навчальних дисциплін

здійснює контроль 
за навчально-методичною та

науковою діяльністю викладачів 



Стаття 47. 
Освітній процес

інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 
освіти і науки, що провадиться у ВНЗ через 
систему науково-методичних і педагогічних 

заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 
примноження і використання знань, умінь та 

інших компетентностей у осіб, які навчаються, а 
також на формування гармонійно розвиненої 

особистості



Форми організації освітнього процесу

навчальні заняття самостійна робота

Форми організації освітнього процесу

практична підготовка контрольні заходи 



Види 
навчальних 

лекція

лабораторне заняття

практичне заняття

навчальних 
занять

індивідуальне заняття

консультація

семінарське заняття



Форми навчання 
у ВНЗ

очна 
(денна, вечірня)

заочна 
(дистанційна) (денна, вечірня)

Форми навчання можуть поєднуватися 



Ступені вищої освіти

доктор філософії

доктор наук

молодший бакалавр

бакалавр

магістр



Розподіл кредитів

Молодший бакалавр – 90-120 кредитів ЄКТС

Бакалавр – 180-240 кредитів

Магістр – 90-120 кредитів 
освітньо-професійної програми 

та 120 кредитів – освітньо-наукової



Забезпечення 
якості вищої 

освіти

щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти

щорічне оцінювання науково-педагогічних і щорічне оцінювання науково-педагогічних і 
педагогічних працівників

оприлюднення результатів оцінювань на офіційному 
веб-сайті ВНЗ

забезпечення публічності інформації про освітні 
програми, ступені вищої освіти та кваліфікації



Контроль якості вищої освіти
здійснюватиме

Національне агентство 
по забезпеченню якості 

вищої освіти



Повноваження 
Національного агентства 

по забезпеченню якості вищої освіти

формує вимоги до системи забезпечення 
якості вищої освіти

розробляє Положення про акредитаціюрозробляє Положення про акредитацію

здійснює ліцензування

здійснює акредитацію ВНЗ

розробляє порядок присудження 
наукових ступенів



Ліцензування та акредитація

ліцензії видаються окремо за кожною спеціальністю 
строком на 10 років

інформація про видачу та анулювання ліцензії 
вноситься до ЄДБОвноситься до ЄДБО

сертифікат про акредитацію вперше видається за 
кожною акредитованою освітньою програмою строком 

на 5 років

при другій та наступній акредитації 
сертифікат видається на 10 років



Стаття 56.  Робочий час 
науково-педагогічного працівника 

включає:

час виконання ним навчальної, методичної, 
наукової, організаційної роботи 

час виконання ним
інших трудових обов’язків 

час виконання ним наукової, дослідницької, 
консультативної, експертної, 

організаційної роботи



Робочий час 
науково-педагогічних 

працівників

36 годин на тиждень
(скорочена тривалість робочого часу)



Дякуємо за співпрацю!


