


2 

 

2 Критерій 2. Відсутня 

практика перезарахування 

кредитів ЄКТС, здобутих 

аспірантом під час стажувань, 

онлайн курсів, відвідування 

спеціалізованих курсів 

- Розробити положення про 

визнання в НАКККіМ 

результатів навчання, 

набутих у 

неформальній/інформальній 

освіті 

- гарант Зосім О.Л.; 

- працівники Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти Фоменко О.В., 

Хомич Т.А.; 

- учасники освітньої 

діяльності 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

3 Критерій 3. У НП 2020 р. 

відсутня форма і назва 

підсумкової атестації 

- Оновити НП та доповнити 

форму і назву підсумкової 

атестації 

- гарант Зосім О.Л.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л.; 

- науково-педагогічні 

працівники 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

4 Критерій 4.  

- Є невідповідність заявленої 

кількості кредитів, відведених 

на дисципліни вільного 

вибору здобувачів, в самій 

ОНП, в навчальному плані, 

робочих програмах 

навчальних дисциплін та 

індивідуальних планах 

аспірантів, що слід узгодити в 

оновленій ОНП у 2021 р. ; 

- Некоректно сформований 

Навчальний план, в якому 

- Оновити НП та привести 

до системи кількість 

кредитів та індивідуальні 

плани аспірантів; 

 

 

 

 

 

 

 

- Оновити НП згідно 

нормативних вимог; 

- гарант Зосім О.Л.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

- аспіранти 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 
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відображено 2 роки навчання, 

а ОНП розрахована на 4 роки; 

- У ЗВО відсутні чіткі та 

зрозумілі правила визнання 

результатів навчання, 

отриманих у неформальній 

освіті та в інших закладах 

освіти, зокрема і під час 

академічної мобільності 

 

 

- Розробити положення про 

визнання в НАКККіМ 

результатів навчання, 

набутих у 

неформальній/інформальній 

освіті 

5 Критерій 5. Так як у НП є 

дисципліни вибору інституту, 

аспірант втрачає можливість 

вільного вибору дисциплін. 

Перелік дисциплін вільного 

вибору розбитий на блоки та 

Перелік №1 (8 кредитів) і 

Перелік №2 (6 кредитів), що є 

не рівномірним розподілом 

вибірковості дисциплін 

- Оновити НП згідно 

нормативних вимог 

 

- гарант Зосім О.Л.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

- аспіранти 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

6 Критерій 6. У НП V 

Підсумкова атестація в 

таблиці "Форми і назва 

підсумкової атестації" не 

зазначено вид підсумкової 

атестації 

- У оновленому НП 

зазначити вид підсумкової 

атестації 

- гарант Зосім О.Л.; 

- директор інституту 

Кулиняк М.А.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л. 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 
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7 Критерій 7. Перелік 

загальних і фахових 

компетентностей, 

відображених в освітній 

програмі повинні бути 

представлені (відображені) у 

силабусах за 2020 н.р. 

- Розробити положення про 

силабуси навчальних 

дисциплін (впровадити 

01.09.2021 на 1 курс) 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- працівники Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

освіти Фоменко О.В., 

Хомич Т.А.; 

- учасники освітньої 

діяльності 

Березень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

8 Критерій 8. У НП 

асистентська педагогічна 

практика зазначена у 6 

семестрі, хоча НП 

розраховано на чотири 

семестри. У розділі IV 

Практична підготовка 

зазначений тільки один вид 

практики, що проходять 

аспіранти, що є суттєвим 

недоліком 

-  У оновлених навчальних 

планах внести відповідні 

зміни 

- гарант Зосім О.Л.; 

- директор інституту 

Кулиняк М.А.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л. 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

9 Критерій 9. В оновленій ОНП 

зазначено не однакову 

кількість кредитів, відведених 

на дисципліни вільного 

вибору здобувачів в ОНП, в 

НП та в Робочих навчальних 

програмах 

- Привести до відповідності 

кількість кредитів 

відведених на дисципліни 

вільного вибору 

здобувачами у НП та 

робочих програмах 

навчальних дисциплін 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л.; 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 
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- науково-педагогічні 

працівники 

10 Критерій 10. Збільшити 

кількість аудиторних 

практичних занять, 

необхідних для розвитку 

фахових навичок здобувачів 

- Розглянути  можливість 

збільшити кількість 

аудиторних практичних 

занять 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

- аспіранти 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри 

 

 

11 Критерій 11. Вдосконалити 

процедуру вільного вибору 

дисциплін аспірантами та 

зробити її прозорою 

- Під час перегляду НП та 

розробки силабусів 

навчальних дисциплін 

вдосконалити процедуру 

вільного вибору 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

- аспіранти 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри 

 

 

12 Критерій 12. В оновленій 

ОНП врахувати нові 

дескриптори Національної 

рамки кваліфікацій 

- Розглянути можливість 

врахування нових 

дескрипторів в оновленій 

ОНП 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

- аспіранти; 

- стейкхолдери 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

13 Критерій 13. Створити до 

освітніх компонент ОНП 

силабуси 

- Розробити положення про 

силабуси навчальних 

дисциплін (впровадити 

01.09.2021 на 1 курс) 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- працівники Центру 

ліцензування, 

академічної 

доброчесності та 

моніторингу якості 

Березень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 
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освіти Фоменко О.В., 

Хомич Т.А.; 

- науково-педагогічні 

працівники 

14 Критерій 14. ОНП та НП 

оновлювати щороку для 

кожного нового набору 

- Оновити ОНП та НП - гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л.; 

- науково-педагогічні 

працівники 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

 

15 Критерій 15. У НП 2020 р. 

прописати форму і назву 

підсумкової атестації 

- У НП прописати форму і 

назву підсумкової атестації 

- гарант Зосім О.Л.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- начальник 

навчально-

методичного відділу 

Михайлик В.Л.; 

- науково-педагогічні 

працівники 

Травень 2021 р. 

Заслухати на 

засіданні 

кафедри. 

Заслухати на 

Вченій раді 

НАКККіМ 

 

16 Критерій 16. НПП, що 

забезпечують ОНП не є 

активними дослідниками які 

наведені у зведеній інформації 

про викладачів ОНП. На сайті 

ЗВО оновлених публікацій 

немає 

- розглянути питання щодо 

активізації діяльності 

науково-педагогічних 

працівників щодо 

дослідницької діяльності; 

- гарант Зосім О.Л.; 

- директор інституту 

Кулиняк М.А.; 

- завідувач кафедри 

Бобул І.В.; 

- науково-педагогічні 

працівники; 

Постійно  




