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Рівень документа - 2а 

Плановий термін між ревізіями - 5 років. 

Контрольний примірник 

 

Введено в дію 

наказом ректора інституту від 18.05.2022 року, №10-ОС 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Житомирський медичний інститут 
Житомирської обласної ради                           
Система  менеджменту якістю 
Положення про розробку силабуса 
освітнього компонента 

Шифр 
документа 

СМЯ ЖМІ По-01-02-2022 

 

 
стор.  3 из 25  

ЗМІСТ 

Передмова………………………………………………………………………4 

1. Загальні положення  …………………………………………………….5  

2. Структура силабуса освітнього компонента ………………………….6  

3. Формування силабуса освітнього компонента ……………………......7 

4. Прикінцеві положення ………………………………………………….9 

5. ДОДАТКИ……………………………………………………………….10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Передмова 



 
 
 

 

Житомирський медичний інститут 
Житомирської обласної ради                           
Система  менеджменту якістю 
Положення про розробку силабуса 
освітнього компонента 

Шифр 
документа 

СМЯ ЖМІ По-01-02-2022 

 

 
стор.  4 из 25  

Перехід до єдиної європейської системи зарахування навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти визнаний більшістю країн світової 

спільноти, в тому числі, і Україною, як механізм формування 

загальноєвропейського освітнього простору, що дозволить забезпечити 

міжнародне визнання національних освітніх програм, мобільність здобувачів 

освіти і викладачів, підвищить якість освіти. У зв'язку з цим змінюється не 

лише основна нормативна база система освіти України, але і формуються нові 

вимоги до навчального-методичного забезпечення освітнього процесу. 

За умов кредитно-трансферної технології навчання кожен викладач 

Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради 

зобов'язаний створити комплекс навчально-методичної документації, в тому 

числі, силабус, як робочу програму з освітнього  компонента для здобувача 

освіти. 

Силабус — є частиною навчально-методичного комплексу, який містить 

основні характеристики освітнього компонента і має допомогти здобувачу 

освіти в організації його освітньої діяльності. 

Зазначене Положення «Про розробку силабуса освітнього компонента» 

(далі Положення) сформоване з урахуванням нових нормативних документів 

та досвіду провідних вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти. 

 

 

 

 

Ι. Загальні положення 
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1.1 Положення є нормативним документом Житомирського медичного 

інституту Житомирської обласної ради, основою для розробки силабуса 

освітнього компонента та містить: 

− перелік термінів і скорочень, зрозумілих для здобувачів освіти та 

використовуваних викладачами; 

− структуру силабуса; 

− рекомендації щодо розробки кожної структурної частини; 

− макет силабуса освітнього компонента незалежно від форми навчання. 

Положення розроблене відповідно до законів  «Про вищу освіту», «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про національну систему 

кваліфікації», «Положення про акредитацію освітніх програм», за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», «Положення про 

організацію освітнього процесу в Житомирському медичному інституті 

Житомирської обласної ради» та інших нормативних документів. 

1.2 Загальні вимоги (технічні) до оформлення силабуса: 

− шрифт: Times New Roman; 

− розмір шрифту: 12 (українська мова); 

− інтервал: одинарний; 

− параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве і ліве поле 2 см; 

− нумерація сторінок: внизу сторінки;  

− вирівнювання, від центру. 

 

 

1.3 Порядок періодичного перегляду та затвердження, 
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(удосконалення) силабуса освітнього компонента 

Силабус освітнього компонента щорічно оновлюється в частині всіх 

складових, окрім мети, призначення, завдання і результатів навчання. 

Підстави для оновлення силабуса: 

− ініціатива і пропозиції гаранта освітньої програми або викладачів 

освітніх компонент; 

− ініціатива здобувачів освіти, шляхом звернення до гаранта освітньо- 

професійної програми; 

− результати оцінювання знань здобувачів освіти з освітнього   

компонента; 

− об'єктивні зміни кадрового потенціалу; 

− результати опитування здобувачів освіти про враження від вивчення 

освітніх компонент. 

ΙΙ. Структура силабуса, базованого на компетентностях 

2.1 Силабус, як узагальнення змісту освітнього компонента, повинен 

бути коротким і зрозумілим для здобувача освіти, тому його будова має 

максимально відповідати на запитання здобувача освіти про освітній 

компонент, відображати необхідні складові та їх взаємозв'язок. 

При розробці силабуса необхідно мати на увазі, що він повинен містити 

інформацію, яку здобувачу освіти необхідно знати з самого першого дня 

вивчення освітнього компонента, не повинен бути занадто об'ємним, а 

написаний на доступному рівні для початківця, що буде вивчати даний 

освітній компонент (Додаток 1). 

ΙΙΙ. Формування силабуса освітнього компонента 
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Розглядається в розрізі складових: 

− загальна інформація про викладача (портфоліо); 

− прізвище, ім'я, по батькові; 

− вчений ступінь, вчене звання, посада; 

− контактна інформація. 
 

3.1 Назва освітнього компонента 

Назву слід вносити в силабус у точній відповідності з навчальним планом 

спеціальності та освітньо-професійної програми. 

3.2 Обсяг освітнього компонента 

Має відповідати навчальному плану з зазначенням кількості 

кредитів/годин. 

 
 Вид заняття Кількість годин 

1 Лекції  

2 Семінарські заняття / практичні / лабораторні 
 

3 Самостійна робота 
 

 

Примітка: в п. 2 вказати вид заняття згідно навчального плану 

 

 

 

 

 

 

3.3 Ознаки освітнього компонента 
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3.4 Передумови вивчення освітнього компонента 

3.5 Мета й завдання вивчення освітнього компонента 

Мета — це заздалегідь усвідомлений і плановий результат взаємодії 

викладача і здобувача освіти, що формується в свідомості викладача у 

вигляді узагальнених уявлень відповідно до яких відбираються завдання і всі 

інші компоненти освітнього процесу. Мета має бути обов'язково 

системоутворюючим елементом, який відіграє вирішальну роль в організації 

й здійсненні всього освітнього процесу. 

Завдання — це конкретне вираження мети, яке дає відповідь на 

запитання з чим знайомить, чому навчить, які компетентності формує освітній 

компонент. Поставлену мету і завдання повинні описувати не абстрактні дії, а 

конкретні результати здобувачів освіти (знати..., розуміти..., застосовувати..., 

тощо). 

3.6 Результати навчання згідно профілю програми після вивчення 

освітнього компонента 

3.7 Методична картка освітнього компонента  

Вказати тематику лекцій, практичних, семінарських, лабораторних 

занять, самостійної роботи. 
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3.8 Система оцінювання та вимоги 

3.9 Політика щодо освітнього компонента 

При вивченні освітнього компонента визначається системою вимог, які 

викладач висуває здобувачу, зокрема, щодо академічної доброчесності, 

відвідування, перескладання, дедлайнів, апеляції, конфліктних ситуацій ін. 

Політику щодо освітнього компонента рекомендується вибудовувати з 

урахуванням норм законодавства України, Статуту, положень закладу вищої 

освіти та інших нормативних документів. 

3.10 Рекомендована література 

У списку літератури рекомендується використовувати джерела 

інформації базового, допоміжного вивчення, інформаційні ресурси, які 

повинні відповідати змісту силабуса.  

 

ΙV. Прикінцеві положення 

Силабус освітнього компонента затверджується на засіданнях кафедр, 

циклових комісій разом з робочою програмою та розміщується на сайті 

Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради. 
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Додаток 1 до Положення 
«Про розробку силабуса 
освітнього компонента» 

 

 
Житомирський медичний інститут 

Житомирської обласної ради 
 

Кафедра природничих та соціально-гуманітарних дисциплін 
 

 

Силабус 
освітнього компонента 

«Основи педагогіки вищої школи» 
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я» 
Спеціальність: 229 «Громадське здоров’я» 

О1П1 «Громадське здоров’я» 
Вид освітнього компонента: обов’язковий 

Мова викладання: державна 
Форма викладання: заочна 

                                           Затверджено на засіданні  
                                           кафедри природничих та  

                                                            соціально-гуманітарних дисциплін 
                                                            Протокол №1 від «___» _____ року 

                                                     Завідувач кафедри___________ 
 
 

2022 
                                             

Загальна інформація про викладача 
 

Фото  
викладача 
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1. Назва освітнього компонента 

«Основи педагогіки вищої школи» 

2. Обсяг освітнього компонента 

 
  

Кількість годин 
Лекції      20 
Семінарські заняття/практичні/лабораторні      40 
Самостійна робота 180 
 

 

3. Ознаки освітнього компонента 
 

Назва освітнього 
компонента 

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Викладач ПІБ, доцент, кандидат педагогічних наук 

Профайл викладача Лінк на профайл викладача (посилання на сторінку 
кафедри з інформацією про викладача) 

Контактний телефон 0000000000000000000 

E-mail: krykovska@ukr.net 

Сторінка освітнього 
компонента в системі Інтранет 

Консультації 

Консультації: понеділок та четвер з 14.00 до 15.00 
Онлайн комунікація з використанням відео-або 
аудіотехнологій (ZOOM, Viber (000000000), Skype, 
Telegram, електронна пошта) в робочі дні з 9.30 до 17.30 
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Рік викладання Курс (рік 
навчання) Семестр Спеціальність Кількість 

кредитів/ годин 
Кількість 
модулів 

Вид 
підсумкового 

контролю 

Норматив 
та/впбірко ва 

2022 1 1,2 
229 

«Громадське 
здоров’я» 

8/240 3 пмк Обов’язковий 

 
4. Передумови вивчення освітнього компонента 

− ґрунтується на пререквізитах: «Громадське здоров’я. Вступ», 

«Організація охорони здоров’я». 

− інтегрується з такими освітніми компонентами: «Політика, етика, 

управління та лідерство в системі громадського здоров’я», «Організація 

медико-соціологічного наукового дослідження», «Психологія 

особистості», «Психологія праці». 

5. Мета й завдання освітньої компоненти 

Метою вивчення освітнього компонента «Основи педагогіки вищої 

школи» є формування у здобувачів вищої освіти спеціальних (фахових) 

компетентностей у галузі педагогіки; ознайомлення з предметом та історією 

педагогіки як науки; основними положеннями дидактики, теорії та методики 

виховання у вищій школі. 

Основними завданнями вивчення освітнього компонента є: 

− забезпечення досягнення майбутніми фахівцями якісно нового рівня у 

засвоєнні знань з педагогіки, розуміння ними оптимальних шляхів 

поліпшення навчання і професійної орієнтації закладу вищої освіти, 

подальшого підвищення рівня їх морального, фізичного й естетичного 

виховання; 

− відбір і систематизація форм, методів і прийомів навчання при 

організації освітнього процесу в закладах вищої освіти. 
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6.  Компетентності 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти та Освітньо-професійної 

програми підготовки магістра громадського здоров’я даний освітній 

компонент забезпечує набуття здобувачем вищої освіти компетентностей: 

1) загальні: 

− здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

− здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

− здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

2) спеціальні: 

− здатність застосовувати різні методики, стратегії та моделі 

викладання громадського здоров’я. 

7. Програмні результати навчання після вивчення освітнього 

компонента: 

− розширювати розуміння засад сфери громадського здоров’я у 

закладах освіти різного рівня та реалізовувати заходи, спрямовані на 

розвиток кадрового потенціалу; 

− здійснювати наставництво та сприяти безперервному професійному 

розвитку фахівців з громадського здоров’я. 

 

8. Методична картка освітнього компонента 

Лекції: 
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 Модуль І 

Тема 1. Сутність педагогіки як науки. 

Тема 2. Педагогіка вищої медичної освіти. 

Тема 3. Педагогічна діяльність викладача закладу вищої освіти. 

Тема 4. Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти. 

Тема 5. Здобувач закладу вищої освіти. 

Тема 6. Педагогічний процес у закладі вищої освіти. 

Тема 7. Педагогічні технології у вищій медичній школі. 

 Модуль II 

Тема 8. Дидактика. Зміст освіти в Україні. 

Тема 9. Зміст вищої медичної освіти. 

Тема 10. Методи навчання. 

Тема 11. Форми організації навчання та методика викладання. 

 Модуль III 

Тема 12. Контроль за навчальними досягненнями здобувачів освіти. 

Тема 13. Сутність і структура процесу виховання. 

Тема 14. Організація виховної роботи у закладу вищої освіти. Інститут кураторства ЗВО. 

Тема 15. Організація профілактичної і методичної роботи викладача вищої медичної школи. 

 
Практичні заняття: 

 
Модуль І 

Тема 1. Визначення педагогіки як науки. Етапи становлення педагогіки. Об’єкт і предмет дослідження, 
категорії педагогіки. 

Тема 2. Поняття і структура педагогіки вищої медичної освіти. Мета, завдання і функції педагогіки у 
вищому медичному ЗВО закладі. 

Тема 3. Поняття педагогічної діяльності, її компоненти і функції. Види і напрями педагогічної діяльності 
викладача закладу вищої освіти. 

Тема 4. Педагогічна майстерність як мистецтво. Педагогічні здібності та їх класифікація. 

Тема 5. Сутність і структура навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти. 

Тема 6. Сутність, структура і закономірності педагогічного процесу. 
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Тема 7. Поняття і класифікація освітніх технологій. Інноваційні технології навчання в медичній освіті. 

Тема 8. ПМК. 
 Модуль II 

Тема 9. Поняття дидактики та її категорій. Державний стандарт вищої освіти. 

Тема 10. Основні напрями розвитку вищої медичної освіти в Україні. Безперервна медична освіта, її 

структура. 
Тема 11. Методи навчання у вищій медичній освіті. Інтерактивні, навчальні та науково-дослідні методи. 

Тема 12. Поняття про форми організації навчання здобувачів освіти. Лекція, семінарські і практичні заняття 
та методика їх проведення. 

Тема 13. ПМК. 
 Модуль III 
Тема 14. Контроль за навчальними досягненнями здобувачів освіти. 
Тема 15. Принципи, напрями і засоби виховання молоді. 

Тема 16. Форми організації виховної роботи у закладі вищої освіти. 

Тема 17. Куратор академічної групи. Методика виховної роботи куратора. 

Тема 18. Сутність, форми і методи організації методичної роботи викладача вищого медичного навчального 
закладу. 

Тема 19. ПМК. 

 

Самостійна робота: 

Модуль І 

Тема 1. Проблеми сучасного суспільства у сфері освіти. Педагогіка, її місце в системі наук. Стан і тенденції 
розвитку педагогіки вищої школи. 

Тема 2. Історія розвитку вищої школи. Сучасна вища школа в освітній системі України. 

Тема 3. Особливості діяльності викладача ЗВО'. Професійно-педагогічне спілкування й типологія 
особистості викладача ЗВО. 

Тема 4. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ЗВО. Педагогічна техніка, особливості 
її прояву в діяльності викладача. 

Тема 5. Психологічні особливості віку. Типологія здобувачів освіти. 

Тема 6. Рушійні сили, логіка освітнього процесу. Мотиви навчання. Інтенсифікація освітнього процесу. 

 Модуль II 
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Тема 7. Закони, закономірності і принципи навчання. 

Тема 8. Спеціалізація навчання в сучасній вищій школі. Система планування та організація навчального 
процесу у ЗВО. 

Тема 9. Лекція у вищій школі. Технологія,  техніка організації та проведення практичних та 
індивідуальних занять у медичних закладах вищої освіти. 

Тема 10. Психолого-педагогічні засади організації самостійної роботи здобувачів освіти. 

 
Дистанційне навчання. 

 
Модуль III 

Тема 11. Методика добору методів і форм контролю. 

Тема 12. Особливості реалізації вимог принципу гуманізму в процесі освітньої діяльності у ЗВО. 

Тема 13. Методика проведення виховних заходів у ЗВО. Інноваційні технології освітнього процесу. 

Тема 14. Особливості діяльності куратора в залежності від віку здобувачів освіти і курсу. 

 

9. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувача 

вищої освіти, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма контролю: ПМК. 

Контроль знань і умінь здобувача вищої освіти (поточний, модульний, 

підсумковий) з освітнього компонента «Основи педагогіки вищої школи» 

здійснюється згідно з європейською кредитно-трансферною накопичувальною 

системою освітнього процесу. Рейтинг здобувача вищої освіти із засвоєння 

освітнього компонента визначається за 100 бальною шкалою. Він складається 

з рейтингу з освітнього компонента, для оцінювання якої призначається 60 

балів, і рейтингу з атестації (підсумковий модульний контроль) - 40 балів. 
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Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої 

теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в навчально- 

методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, 

самостійна робота) можливий шляхом спільного прийняття рішення 

викладача і здобувачів освіти на першому занятті. Рівень знань оцінюється: 

«відмінно» - здобувач вищої освіти дає вичерпні, обґрунтовані, теоретично і 

практично правильні відповіді не менш ніж на 90% запитань, рішення задач та 

виконання вправ є правильними, демонструє знання матеріалу підручників, 

посібників, інструкцій, проводить узагальнення і висновки, акуратно 

оформлює завдання, був присутній на лекціях, має конспект лекцій, проявляє 

активність і творчість у виконанні групових завдань; «добре» - здобувач вищої 

освіти володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у 

формуванні термінів, категорій і розрахунків, проте за допомогою викладача 

швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, був присутній на 

лекціях, має конспект лекцій, проявляє активність у виконанні групових 

завдань; «задовільно» - здобувач вищої освіти дає правильну відповідь не 

менше ніж на 60% питань, або на всі запитання дає недостатньо обґрунтовані, 

невичерпні відповіді, допускає грубі помилки, які виправляє за допомогою 

викладача. При цьому враховується наявність конспекту за темою завдань та 

самостійне виконання, участь у виконанні групових завдань; «незадовільно з 

можливістю повторного складання» - здобувач вищої освіти дає правильну 

відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки, має неповний 

конспект лекцій, індиферентно або негативно проявляє себе у виконанні 

групових завдань. 
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Підсумкова (загальна) оцінка освітнього компонента є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми освітньої 

діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний 

контроль); оцінка (бали) за виконання практичних індивідуальних завдань. 

Підсумкова оцінка виставляється після повного вивчення освітнього 

компонента, яка виводиться як сума проміжних оцінок за змістові модулі. 

Остаточна оцінка рівня знань складається з рейтингу роботи, для оцінювання 

якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (підсумковий модульний 

контроль) – 40 балів. 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивчені студенти при 
вивчені ОК «Основи педагогіки вищої школи» 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач на одному 
практичному занятті при вивченні Модуль Ι ОК - 8 балів. 
 

«5» - 8-7 балів;                  Мінімальна кількість балів допуску до ПМК – 35.  
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«4» - 6 балів; 
«3» – 5 балів»; 
«2» - 4 бали і менше. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач на одному 
практичному занятті при вивченні Модуль ΙΙ ОК - 14 балів. 
 

«5» - 14-13 балів;               Мінімальна кількість балів допуску до ПМК – 36.  
«4» - 12-11 балів; 
«3» – 10-9 балів»; 
«2» - 8 балів і менше. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач на одному 
практичному занятті при вивченні Модуль ΙΙΙ ОК - 14 балів. 
 

«5» - 11-10 балів;               Мінімальна кількість балів допуску до ПМК – 35.  
«4» - 9-8 балів; 
«3» – 7 балів»; 
«2» - 6 балів і менше. 
 

Оцінювання студента відбувається згідно  
«Положення про організацію освітнього процесу» 

 

Оцінка 
національна 

Оцінка 
ECТS ВИЗНАЧЕННЯ  оцінки ЕCTS 

Рейтинг 
студента, 

 Відмінно А ВІДМІННО - відмінне виконання .тише з незначною 
  

90- 100 

Добре В ДУЖЕ ДОВГЕ - вище середнього рівня з кількома 
 

82-89 
C ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною 

   
74-81 

Задовільно D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю 
 

64-73 
Е ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні 

 
60-63 

Незадовільно FX НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати перед тим,  як 
отримати залік (позитивну оцінку) 59-35 

F НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша 
 

34-01 
  

 

10. Політика освітнього компонента 

Політика щодо академічної доброчесності 

Політика освітнього компонента ґрунтується на засадах академічної 
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доброчесності (сукупності етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання) та 

визначається системою вимог, які викладач ставить до здобувача у вивченні 

освітньої компоненти (недопущення академічного плагіату, списування, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, обман, хабарництво, необ’єктивне 

оцінювання, заборона використання додаткових джерел інформації, інтернет 

ресурсів без вказівки на джерело, використане під час виконання завдання 

тощо). З метою запобігання, виявлення та протидії академічного плагіату в 

наукових та навчальних працях викладачів, науково-педагогічних працівників 

інституту та здобувачів в закладі розроблено «Положення про систему 

запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових і навчальних 

працях працівників та здобувачів Житомирського медичного інституту 

Житомирської обласної ради». За порушення академічної доброчесності 

здобувачі освіти можуть бути притягнені до відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); повторне 

проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; 

відрахування з закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню 

освіту); позбавлення академічної стипендії. 

Політика щодо відвідування 

Політика щодо відвідування усіх форм занять регламентується 

«Положенням про організацію освітнього процесу у Житомирському 

медичному інституті Житомирської обласної ради». Здобувач зобов’язаний 

виконувати правила внутрішнього розпорядку інституту та відвідувати 

навчальні заняття згідно з розкладом, дотримуватися етичних норм поведінки. 

Присутність на занятті є обов’язковим компонентом оцінювання. 
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Політика щодо перескладання 

Порядок відпрацювання пропущених занять з поважних та без поважних 

причин здобувачем вищої освіти інституту регламентується «Положенням про 

порядок відпрацювання здобувачами освіти Житомирського медичного 

інституту Житомирської обласної ради пропущених лекційних, практичних, 

лабораторних та семінарських занять». 

Політика щодо дедлайнів 

Здобувачі освіти зобов’язані дотримуватися термінів, передбачених 

вивченням освітнього компонента і визначених для виконання усіх видів 

робіт. 

Політика щодо апеляції 

У випадку конфліктної ситуації під час проведення контрольних заходів, 

або за їх результатами, здобувач освіти має право подати апеляцію згідно з 

«Положенням про апеляцію результатів контрольних заходів знань 

здобувачами вищої освіти Житомирського медичного інституту 

Житомирської обласної ради» 

http://www.zhim.org.ua/images/info/pol_apel_rezult.pdf. Заява подається 

особисто в день оголошення результатів контрольного заходу начальнику 

навчально-методичного відділу інституту, реєструється в загальному відділі і 

передається проректору з навчальної роботи та розглядається на засіданні 

апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання. 

Здобувач має право бути присутнім на засіданні апеляційної комісії. При 

письмовому контрольному заході члени апеляційної комісії, керуючись 

критеріями оцінювання, з даного освітнього компонента детально вивчають та 

аналізують письмові матеріали контрольного заходу. Повторне чи додаткове 

http://www.zhim.org.ua/images/info/pol_apel_rezult.pdf
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опитування здобувача апеляційною комісією заборонено. Результати апеляції 

оголошуються здобувачу відразу після закінчення розгляду його роботи, про 

що здобувач особисто робить відповідний запис у протоколі засідання 

апеляційної комісії. 

Політика щодо конфліктних ситуацій 

У ЗВО визначено чіткі механізми та процедури врегулювання 

конфліктних ситуацій, пов’язаних з корупцією, дискримінацією, 

сексуальними домаганнями та ін. Упроваджено ефективну систему 

запобігання та виявлення корупції, вживаються заходи, спрямовані на 

підвищення доброчесності усіх учасників освітнього процесу, дотримання 

правил етичної поведінки, створення додаткових запобіжників вчиненню 

корупційних дій і пов’язаних із корупцією правопорушень. Рішенням Вченої 

ради затверджено: «Антикорупційна програма» 

http://www.zhim.org.ua/images/info/antikoruption.pdf, «Положення про комісію 

з оцінки корупційних ризиків», 

http://www.zhim.org.ua/images/info/pol_komisiya_korupcii.pdf, «План заходів з 

виконання антикорупційної програми» відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» 

http://www.zhim.org.ua/images/info/plan_zahodiv_korupciya.pdf, яким 

передбачено проведення інститутом антикорупційних заходів під час 

здійснення своїх статутних завдань. 

Для вирішення питань, пов’язаних із запобіганням будь-яких форм 

дискримінації, зокрема і за ознаками статі, в інституті діє «Телефон Довіри», 

(0412-43-08-91) звернувшись по якому, здобувачі освіти мають можливість 

отримати анонімну, екстрену, безкоштовну, кваліфіковану допомогу. 

http://www.zhim.org.ua/images/info/antikoruption.pdf
http://www.zhim.org.ua/images/info/pol_komisiya_korupcii.pdf
http://www.zhim.org.ua/images/info/plan_zahodiv_korupciya.pdf
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Створена «Скринька довіри», до якої анонімно можуть звертатись здобувачі 

ЗВО, залишати там свої скарги чи пропозиції. Також у закладі розроблено 

План заходів щодо попередження мобінгових/булінгових тенденцій у 

Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради 

https://www.zhim.org.ua/images/info/polozh_buling.pdf, «Положення про 

політику запобігання, попередження та боротьби з сексуальними домаганнями 

і дискримінацією» http://www.zhim.org.ua/images/info/pol_seks_domag.pdf, 

працює практичний психолог. 

11. Рекомендована література 

Базова: 

Допоміжна: 

Викладач _______________________  

                               (підпис) 

 
 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 
 

№ прим. 
Куди 

передано 
(підрозділ) 

Дата видачі 
Прізвище, ім’я та по- 

батькові 
Підпис 

отримувача Примітки 

      

      

      

      

https://www.zhim.org.ua/images/info/polozh_buling.pdf
http://www.zhim.org.ua/images/info/pol_seks_domag.pdf
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 

№ 
пор. Прізвище, ім’я та по-батькові Підпис ознайомленої 

особи Дата ознайомлення Примітки 

     

     

     

     

     

 
 
 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
 

№ 
зміни 

№ аркуша/сторінки (пункт) 
Підпис особи, яка 

внесла зміну 

Дата 
внесення 

змін 

Дата введення в 
дію зміненого заміненого нового анульованого 
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 

№ пор. Прізвище, ім’я та по- батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо адекватності 
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