
ПЛАН ЗАХОДІВ  

З ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВИЩУ ОСВІТУ» ВІД 1 ЛИПНЯ 2014 Р. № 1556-УІІ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ АКАДЕМІЇ 

І. ПЛАН 

ЗАХОДІВ ПІДКОМІСІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ   
 

№ 
з/п 

Стаття Закону, на реалізацію якої 
спрямовано захід та зміст пункту доручення 

Відповідальний 
виконавець 

Індикатор виконання Строк 
виконання 

1. До п.2 статті 47 Освітній процес:  розробити 

Положення про організацію освітнього процесу в 

УІПА та подати його на затвердження Вченій раді. 

 

Підкомісія з 

організації 

освітнього процесу  

Проректор з 

науково-педагогічної 

роботи Васильєва 

І.Г. 

Положення про організацію освітнього 

процесу 

до 1 грудня 2014 

року 

2. До п.2 статті 48: Провести соціологічне 

дослідження серед студентів на предмет виявлення 

бажаючих для вивчення окремих дисциплін 

англійською або іншою іноземною мовою.  

Підкомісія з 

організації 

освітнього 

процесу   

Утворення окремих груп для іноземних 

громадян, які бажають здобувати вищу освіту 

за кошти фізичних або юридичних осіб, які 

мають  індивідуальні програми навчання. 

При цьому  обов’язково забезпечується 

вивчення такими особами державної мови як 

окремої навчальної дисципліни. 

До 1 жовтня 

2014 р. 

3. До другого абзацу п.2 статті 48: затвердити  
перелік іноземних мов, якими здійснюється 

викладання навчальних дисциплін в академії.  

 

Підкомісія з 

організації 

освітнього процесу   

перелік іноземних мов, якими 

здійснюється викладання навчальних 

дисциплін в академії. 

До 1 жовтня 

2014 р. 



.' 

№ 
з/п 

Стаття Закону, на реалізацію якої 
спрямовано захід та зміст пункту доручення 

Відповідальний 
виконавець 

Індикатор виконання Строк 
виконання 

4. До п.4 статті 48: Провести соціологічне 

дослідження серед студентів на предмет виявлення 

бажаючих для вивчення ними мови національної 

меншини в обсязі, що дає змогу провадити 

професійну діяльність у вибраній галузі з 

використанням цієї мови. 

 

Підкомісія з 

організації 

освітнього процесу   

Створення можливості для вивчення 

бажаючими студентами мови національної 

меншини в обсязі, що дає змогу провадити 

професійну діяльність у вибраній галузі з 

використанням цієї мови. 

 

До 1 жовтня 2014 

р. 

5. До п.2 статті 50 : Розробити систему 

управління інноваційними проектами в академії. 

Запровадити на кафедрах планування 

впровадження сучасних технологій навчання та 

інноваційних розробок у навчальний процес. 

Підкомісія з 

організації 

освітнього процесу. 

Доц. Штефан Л.В.   

Впровадження сучасних технологій 

навчання та інноваційних розробок у 

навчальний процес. 

до    1    

листопада  2014 

року 

6. До п.2 статті 50 : Створити електронну базу 

даних навчально-методичного забезпечення 

дисциплін кафедр академії. Провести аналіз 

забезпечення навчальних дисциплін кафедр 

навчально-методичною літературою та надати 

рекомендації з написання і підготовки до видання 

необхідної навчально-методичної літератури.   

Підкомісія з 

організації 

освітнього 

процесу. 

Доц. Кір’ ян О.І.   

Повне навчально-методичне забезпечення 

дисциплін кафедр академії. 

до 1 травня 

2015 року 

7. До п.1 статті 51 : Прийняти заходи щодо 

налагодження дієвого легального поля для 

зацікавлення роботодавців у студентській 

практиці. 

Підкомісія з 

організації 

освітнього 

процесу. 

Саликін О.М. 

Збільшення частки практиків серед 

викладачів. Збільшення частки практичних 

дипломних робіт. 

до 1 грудня 

2014 року 

 



ІІ. ПЛАН 

ЗАХОДІВ ПІДКОМІСІЇ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   

 

№ 

n/n 

Стаття Закону, на реалізацію якої спрямовано 

захід та зміст пункту доручення 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання Строк виконання 

1.     До частини першої статті 9 

 

    Проаналізувати кожен напрям та спеціальність, 

за якими здійснюється підготовка фахівців в УІПА 

(в т.ч. перспективних) на предмет відповідності 

вимогам до кадрового, навчально-методичного, 

матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу і при 

необхідності надати пропозиції до Вченої ради 

щодо забезпечення такої відповідальності.  

Підкомісія зі 

стандартизації 

освітньої діяльності, 

випускаючі кафедри 

    

 

    Таблиці відповідності 

показників та пропозиції 

(при необхідності) 

 

 

до 01.11.2014р. 

2.     До підпункту 7 частини першої статті 13 

 

    Надати проект нового переліку профілів 

інженерно-педагогічних напрямів та 

спеціальностей до Департаменту вищої освіти для 

включення до проекту акта КМУ. 

Підкомісія зі 

стандартизації та 

освітньої діяльності 

     

 

    Проект переліку 

напрямів та спеціальностей 

 

 

до 01.10.2014р. 

3.     До частини третьої статті 9 

 

    Встановити контакти та налагодити 

співробітництво з представниками центрального 

органу виконавчої влади яким доручено розробку 

стандартів освітньої діяльності. 

Підкомісія зі 

стандартизації та 

освітньої діяльності 

     

 

    Програма 

співробітництва 

 

 

до 26.09.2014р. 

4.     До частини другої та підпунктів 1-6 частини 

третьої статті 10 та частини 5 статті 10 

 

    Провести підготовчу роботу до виходу 

офіційної методики розробки та структури 

Підкомісія зі 

стандартизації 

освітньої діяльності, 

випускаючі кафедри 

     

 

 

    Електронні шаблони для 

розробки складових 

 

 

 

до 01.12.2014р. 



стандарту : 

- встановити перелік компетентностей 

випускника для всіх рівнів вищої освіти для 

кожного профілю; 

- розробити проекти нормативного змісту, 

сформульовані в термінах результатів 

навчання; 

- встановити форми атестації; 

- визначитись з можливими спеціалізація ми з 

визначенням можливих споживачів на ринку 

праці. 

стандарту 

5. 

 

5.1. 

 

 

 

 

5.2. 

    До частини четвертої статті 10 

 

    Розробити проекти освітньо-професійних та 

освітньо-наукових програм для подачі до 

центрального органу виконавчої влади, якому 

доручено розробку стандартів.   

 

    На підставі ОПП, ОНП розробити навчальні 

плани, які визначають перелік та обсяги дисциплін 

в кредитах ЕКТС, послідовність вивчення 

дисциплін, форми проведення навчальних занять 

та їх обсяг, графік навчального процесу, форми 

поточного та підсумкового контролю. 

Підкомісія зі 

стандартизації, 

випускаючі кафедри 

     

 

    Проекти ОПП, ОНП 

 

 

 

 

    Навчальні плани 

 

 

В місячний термін 

після 

затвердження 

структури 

документів. 

Розробити 

паралельно з ОПП, 

ОНП. 

6.     До підпунктів 1,2,3 статті 28 

 

    Організувати в рамках НМК або на правах 

провідного ВНЗ роботу суб’єктів інженерно-

педагогічної освіти на розробку і впровадження                                                                                                                                                                                                

стандартів інженерно-педагогічної освіти. 

 

Підкомісія зі 

стандартизації 

 

 

    Реалізований план 

роботи підкомісії НМК. 

 

 

до 01.07.2015 р. 



ІІІ. ПЛАН 

ЗАХОДІВ ПІДКОМІСІЇ З КОНТРОЛЮ ТА ЯКОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

№ 

n/n 

Стаття Закону, на реалізацію якої спрямовано 

захід та зміст пункту доручення 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання Строк виконання 

1. До підпункту 1 частини другої статті 16 

- визначення принципів та процедур забезпечення 

якості вищої освіти 

 

Підкомісія з 

контролю та якості у 

сфері вищої освіти 

Положення про 

забезпечення якості вищої 

освіти в УІПА 

Грудень 2015 

2. До підпункту 2 частини другої статті 16 

- здійснення моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм; 

 

Навчальний відділ  Положення про моніторинг 

та контроль якості освітніх 

послуг 

Лютий 2015 

3. До підпункту 3 частини другої статті 16 
- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників 

вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, 

на інформаційних стендах та в будь-який інший 

спосіб; 

Проректор з 

виховної роботи 

 

Положення про рейтинг 

викладача 

Грудень 2015 

4. До підпункту 4 частини другої статті 16 
- забезпечення підвищення кваліфікації 

педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників; 

Навчальний відділ 

 

Положення про підвищення 

кваліфікації 

Грудень 2015 

5. 

 
До підпункту 5 частини другої статті 16 
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу, у тому числі 

самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою; 

Перший проректор 

 

Положення про 

забезпечення ресурсів  

Липень 2015 



№ 

n/n 

Стаття Закону, на реалізацію якої спрямовано 

захід та зміст пункту доручення 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання Строк виконання 

6. До підпункту 6 частини другої статті 16 

- забезпечення наявності інформаційних систем 

для ефективного управління освітнім процесом; 

Відділ маркетингу  Положення про 

інформаційне забезпечення 

навчального процесу 

Лютий 2015 

7. До підпункту 7 частини другої статті 16 

- забезпечення публічності інформації про освітні 

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

Відділ маркетингу 

 

Положення про 

інформаційне забезпечення 

громадськості 

Березень 2015 

8. До підпункту 8 частини другої статті 16 

забезпечення ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату у наукових 

працях працівників вищих навчальних закладів і 

здобувачів вищої освіти; 

Проректор з 

наукової роботи 

Положення про контроль 

інтелектуальної власності 

Липень 2015 

9. До підпункту 9 частини другої статті 16 

- інших процедур і заходів. 

Підкомісія з 

контролю та якості у 

сфері вищої освіти 

Проведення аудиту 

існуючої системи 

управління якістю на 

відповідність ISO 

9001:2008 

Липень 2015 

 



ІV. ПЛАН 

ЗАХОДІВ ПІДКОМІСІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Стаття Закону, на 

реалізацію якої 

спрямовано захід 

та зміст пункту 

доручення 

Відповідальний виконавець Індикатор виконання Строк виконання 

1 2 3 4 

65. Мета і завдання 

наукової, науково-

технічної та 

інноваційної 

діяльності у вищих 

навачльних 

закладах 

п.1 …Інтеграція наукової, 

освітньої і виробничої діяльності у 

системі вищої освіти. 

Реорганізація і активізація навчального і 

науково-виробничого комплексу (ННВК) 

«Енергетик» 

Кафедра ТЕіЕ 

п.2… Створення і впровадження 

нових конкурентоспроможних 

технологій, видів техніки, 

матеріалів тощо для забезпечення 

інноваційного розвитку 

суспільства, підготовки фахівців 

інноваційного типу. 

Створення і впровадження нових 

конкурентоспроможних енергозберігаючих 

технологій в енергетиці. 

Створення і впровадження нових 

конкурентоспроможного обладнання для 

розбирання з’єднань з натягом. 

 

Створення і впровадження нових 

конкурентоспроможних копмпозиційних 

матеріалів. 

Розробка і впровадження інноваційних 

технологій у навчальний процес УІПА 

Кафедра ТЕіЕ 

 

 

Кафедра 

зварювання і 

технологій 

машинобудування 

Кафедра Хімії  

 

 

Кафедра ПМПН 

п.4.3) Формування сучасного 

наукового кадрового потенціалу, 

здатного забезпечити розробку та 

впровадження інноваційних 

наукових розробок. 

Підготовка фахівців з інтелектуальної 

власності  

Підготовка магістрів з педагогіки вищої 

школи та управління навчальними закладами 

(друга вища освіта). 

Організація і проведення курсів підвищення 

кваліфікації фахівців у галузі енергетики і 

енергозбереження 

Кафедра КПіІВ 

 

Кафедра ПМПН 

 

 

Кафедра ТЕіЕ 

 



 

Стаття Закону, на 

реалізацію якої 

спрямовано захід 

та зміст пункту 

доручення 

Відповідальний виконавець Індикатор виконання Строк виконання 

66. Інтеграція 

наукової, науково-

технічної та 

інноваційної 

діяльності вищих 

навчальних 

закладів і наукових 

установ. 

Національної 

галузевих академії 

наук. 

п. 2.3. Участь у створенні науково-

навчальних, науково-дослідних 

об’єднань, інноваційних структур 

та інших організаційних форм 

кооперації. 

7) Залучення вищим навчальним 

закладом працівників з наукових 

установ і організацій НАН України 

на основі трудового договору 

(контракту) для впровадження 

освітньої і наукової діяльності. 

8) Організація на базі наукових 

установ і організацій НАН України 

…виробничої практики студентів 

вищих навчальних закладів. 

Заключення договорів про науково-тенічну 

співпрацю та створення сумісних науково-

дослідних лабораторій з науковими 

установами НАН України: 

 Інститут проблем машинобудування; 

 Інститут «Монокристал» 

 Північно-східний науковий центр; 

 НВО «Метрологія». 

Залучення наукових працівників наукових 

організації НАН України до навчального 

процесу УІПА за контрактом. 

Організація виробничої практики студентів 

УІПА на базі наукових організацій НАН 

України. 

 

 

 

 

Кафедра ТЕіЕ  

Кафедра ІОТ 

Кафедра Хімії 

Кафедра ТЕіЕ 

Кафедра ТЕіЕ 

(ІПМАШ України) 

  

Кафедра ТЕіЕ 

(ІПМАШ України) 

 

69. Права 

інтелектуальної 

власності та їх 

захист. 

п.2. Вищі навчальні заклади мають 

право розпоряджатися майновими 

правами інтелектуальної власності 

на об’єкти прав інтелектуальної 

власності. 

Активізація роботи з отримання охоронних 

документів на права інтелектуальної 

власності. 

Введення розділу «Інтелектуальна власність 

» у дипломні роботи студентів 

Кафедра КПіІВ 

 

 

Кафедра КПіІВ 



V. ПЛАН 

ЗАХОДІВ ПІДКОМІСІЇ З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА   

№ 
з/п 

Стаття Закону, на реалізацію якої 
спрямовано захід та зміст пункту доручення 

Відповідальний 
виконавець 

Індикатор виконання Строк 
виконання 

1.  До третьої частини статті 74 
Співробітництво з Міжнародним товариством з 
інженерної педагогіки IGIPв напрямку 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
кадрів українських ВНЗ в психолого-
педагогічній галузі 

Купріянов О.В. Отримання міжнародних сертифікатів 

ING-PAIDIGIPвикладачами українських 

ВНЗ у кількості до 20 осіб 

Щорічно 

2.  До першого абзацу другої частини статті 75 
Двосторонній міжуніверситетський обмін 
студентами з країнами Европи і Азії 

Людвічек К.В., 
Коваленко Д.В., 
Рябчиков М.Л. 

Студенти у кількості 10 осіб Щорічно 

3.  До третього абзацу другої частини статті 75 
Організація міжнародних конференцій 

Тріщ Р.М. Науково практична конференція «Якість 

технологій – якість життя» спільно з 

Габровським технічним університетом 

Щорічно 

4.  До шостого абзацу другої частини статті 75 
Надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої 
та післядипломної освіти іноземним 
громадянам в Україні 

Людвічек К.В., 
Коваленко Д.В. 

Громадяни: 

Туркменістану – 100 осіб 

Таджикистану – 10 осіб 

Центральна Азія – 10 осіб 

Африка – 10 осіб 

Щорічно 

5.  До сьомого абзацу другої частини статті 75 
Створення спільних освітніх програм з 
іноземними вищими навчальними закладами 

Рябчиков М.Л. Підготовка бакалаврів з спеціальності 

«Технологія легкої промисловості» 

спільно з Люберецьким технічним 

університетом(Чеська Республіка), 

спеціальності «Дизайн» спільно з 

академією NABA(Мілан, Італія). 

2015 рік 

 

 



№ 
з/п 

Стаття Закону, на реалізацію якої 
спрямовано захід та зміст пункту доручення 

Відповідальний 
виконавець 

Індикатор виконання Строк 
виконання 

6.  До дев’ятого абзацу другої частини статті 75 
Залучення науково-педагогічних працівників 
іноземних вищих навчальних закладів для 
участі в науково-педагогічній у вищих 
навчальних закладах України 

Відділ 
міжнародних 
освітніх програм, 
маркетингу та 
кар`єри 

Читання лекцій студентам УІПА 

викладачами Європейської академії 

(EURACA INSTITUTO SUPERIOR de 

EDUCATION a DISTANCIA SL, 

Німеччина), викладачами академії 

образотворчих мистецтв (NABA, Мілан, 

Італія). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Щорічно 

7.  До десятого абзацу другої частини статті 75 
Направлення осіб, які навчаються у вищих 
навчальних закладах України, на навчання у 
закордонних вищих навчальних закладах 

Відділ 
міжнародних 
освітніх програм, 
маркетингу та 
кар`єри 

Навчання у Люберецькому технічному 

університеті (Чеська Республіка) – 3 

особи 

Раз на два 
роки 

8.  До першого абзацу другої частини статті 76 
Організація підготовки осіб з числа іноземних 
громадян до вступу у вищі навчальні заклади 
України 

Людвічек К.В. Громадяни: 

Туркменістану – 100 осіб 

Центральна Азія – 5 осіб 

Африка – 10 осіб 

Щорічно 

9.  До другого абзацу другої частини статті 76 
Провадження освітньої діяльності, пов’язаної з 
навчанням іноземних студентів 

Людвічек К.В. Громадяни: 

Туркменістану – 100 осіб 

Таджикистану – 10 осіб 

Центральна Азія – 10 осіб 

Африка – 10 осіб 

Щорічно 

 



VІ. ПЛАН 

ЗАХОДІВ ПІДКОМІСІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ   

№ 

n/n 

Стаття Закону, на реалізацію якої спрямовано 

захід та зміст пункту доручення 

Відповідальний 

виконавець 

Індикатор виконання Строк виконання 

1.     До абзацу 2 статті 40 

 

    Привести у відповідність з новим Законом «Про 

вищу освіту» Положення «Про студентське 

самоврядування Української інженерно-

педагогічної академії» 

 

Голова 

студентського 

Сенату та члени 

студентського 

Сенату академії 

Текст Положення «Про 

студентське 

самоврядування 

Української інженерно- 

педагогічної академії»     

 

 

до 01.10.2014р. 

2.     До абзацу 7 статті 40 

 

    Розробити Положення «Про повноваження та 

порядок проведення студентської конференції 

Української інженерно-педагогічної академії» 

 

Голова 

студентського 

Сенату та члени 

студентського 

Сенату академії 

 Текст Положення «Про 

повноваження та порядок 

проведення студентської 

конференції Української 

інженерно-педагогічної 

академії» 

 

 

до 01.11.2014р. 

3.     До пункту 4 абзацу 7 статті 40 

 

    Скласти та затвердити на Вченій Раді академії 

річний кошторис витрат органів студентського 

самоврядування Української інженерно-

педагогічної академії 

 

Вчена Рада академії, 

голова 

студентського 

Сенату та члени 

студентського 

Сенату академії 

     

 

Кошторис 

 

 

до 01.10.2014р. 

4.  

    Провести студентську конференцію з розгляду 

основних положень Закону «Про вищу освіту» 

Голова 

студентського 

Сенату та члени 

студентського 

Сенату академії 

 

     

 

Програма конференції 

     

 

 

 

до 15.11.2014р. 

 



 


