
 

У таблиці 1 подано покликання на Положення та методичні рекомендації Київського 

університету імені Бориса Грінченка, якими унормовується діяльність викладачів та 

здобувачів освіти, а також покликання на додаткову інформацію для здобувачів освіти 

задля сприяння їхньому фаховому розвитку та формуванню індивідуальної освітньої 

траєкторії. 

Таблиця 1. 

№ Найменування документа Посилання на web-сайті Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

1 Статут Київського університету 

імені Бориса Грінченка 

Рішення Київської міської ради № 

132/2035 від 08.10.2015 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_1/statut_132-2035_08.10.2015.pdf 

 

2 Положення про організацію 

освітнього процесу 
 Наказ № 539 від 24.09.2020  

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_10/nakaz_817_15.12.2017.pdf 

 

3 Положення про академічну 

доброчесність науково-педагогічних, 

наукових, педагогічних працівників 

та здобувачів вищої освіти 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка (зі змінами) 

Наказ № 39 від  24.01.2020 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_2/nakaz_39_24.01.2020.pdf 

 

4 Положення про засади запобігання і 

протидії дискримінації, сексуальним 

домаганням, булінгу та іншим 

проявам неетичної поведінки 

Наказ № 736 від 31.10.2019 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_2/nakaz_736_31.10.19.pdf 

 

5 Положення про забезпечення 

доступу до публічної інформації в 

університеті 
Наказ № 328 від 29.08.2014 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_2/nakaz_328_29.08.2014.pdf 

 

6 Положення про конкурс на 

заміщення вакантних посад науково-

педагогічних, педагогічних і 

наукових працівників (нова 

редакція) 

Наказ № 674 від 29.10.2020 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_4/polozhennia_674_29.10.2020.pdf 

 

7 Положення про підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних 

працівників 

Наказ № 49 від 20.02.2015 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_5/nakaz_49_20.02.2015.pdf 

 

8 Положення про щорічне рейтингове 

оцінювання професійної діяльності 

науково-педагогічних і наукових 

працівників Київського університету 

імені Бориса Грінченка «Лідер року» 

Наказ № 199 від 19.03.2020 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_7/nakaz_199_19.03.2020_.pdf 

 

9 Порядок преміювання 

працівників університету за 

публікації у виданнях, що 

індексуються у міжнародних 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/

documenty/rozdil_16/nakaz_243_11.04.2018.pdf 
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наукометричних базах даних 

Scopus та Web of Science 

Наказ № 235 від 30.04.2020 

10 Положення про порядок створення 

електронних навчальних курсів, їх 

сертифікацію та використання у 

системі е-навчання Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Наказ № 674 від 29.10.2020 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_7/nakaz_674_29.10.20.pdf 

 

11 Положення про організацію та 

користування електронною поштою 

Наказ № 416 від 20.06.2017 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_7/nakaz_416_20.06.2017.pdf 

 

12 Положення про Інституційний 

репозиторій університету (нова 

редакція) 

Наказ № 575 від 02.12.2015 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_7/nakaz_575_02.12.2015.pdf 

 

13 Про запровадження Е-портфоліо 

науково-педагогічних працівників 

Наказ № 527 від 24.11.2014 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_7/nakaz_527_24.11.2014.pdf 

 

14 Положення про порядок 

рекомендації навчальної (навчально-

методичної) та наукової літератури 

до друку Вченою радою 

Університету 

Наказ № 519 від 18.11.2014 

https://kubg.edu.ua/images/stories/regulations/naukovciam/

poryadok_rec.pdf 

 

15 Положення про проведення 

практики студентів 

Наказ № 828 від 21.12.2018 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_10/nakaz_828_21.12.2018.pdf 

 

16 Положення про порядок та умови 

здійснення вибору навчальних 

дисциплін студентами Університету 

Наказ № 642 від 25.11.2016 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_10/nakaz_642_25.11.2016.pdf 

 

17 Положення про порядок 

перезарахування навчальних 

дисциплін (модулів) та визначення 

академічної різниці 

Наказ № 408 від 30.11.2010 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_10/nakaz_408_30.11.2010.pdf 

 

18 Методичні рекомендації з 

розроблення робочих програм 

навчальних дисциплін 

Наказ № 359 від 25.05.2018 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_10/nakaz_359_25.05.2018.pdf 

 

19 Положення про порядок організації 

навчального процесу студентів 

заочної форми навчання з 

використанням технологій 

дистанційного навчання в КУ імені 

Бориса Грінченка 

Наказ № 235 від 30.05.2014 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_10/nakaz_235_30.05.2014.pdf 

 

20 Положення про порядок організації 

навчального процесу студентів 

заочної форми навчання з 

використанням технологій 

дистанційного навчання в КУ імені 

Бориса Грінченка 

Наказ № 235 від 30.05.2014 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_10/nakaz_468_28.10.2015.pdf 

 

21 Положення про порядок реалізації https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu
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права на академічну мобільність 

учасників освітнього процесу 

Університету Грінченка 

Наказ № 839 від 22.12.2018 

menty/rozdil_12/polozh_839_22.12.2018.pdf 

 

22 Зміни до Положення про іменну 

стипендію Бориса Грінченка 

Наказ № 768 від 24.11.2017 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_17/nakaz_768_24.11.2017.pdf 

 

23 Перелік показників та балів у 

рейтингу успішності студентів за 

участь у науковій, науково-

технічній, творчій, спортивній 

діяльності, громадському житті 

Наказ № 350 від 26.05.2017 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_10/nakaz_350_26.05.2017.pdf 

 

24 Положення про правила 

призначення і виплати стипендій в 

Київському університеті імені 

Бориса Грінченка (редакція 2020 

року) 

Наказ № 230 від 28.04.2020 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_17/nakaz_230_28.04.2020.pdf 

 

25 Положення про порядок переведення 

здобувачів вищої освіти на вакантні 

місця державного замовлення 

Наказ № 31 від 29.01.2016 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_17/nakaz_31_29.01.2016.pdf 

 

26 Положення про надання додаткових 

освітніх послуг з вивчення 

студентами навчальних дисциплін 

(модулів) понад обсяги, встановлені 

навчальними планами і 

програмами» (нова редакція) 

Наказ № 68-а від 26.02.2010 

Вчена Рада (протокол 2 від 25.02.2010) 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vdd/docu

menty/rozdil_18/nakaz_68-a_26.02.2010.pdf 

 

27 Освітня програма «Журналістика» 

(2017 р.) 

 

(нова редакція 2020 р.) 

 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnika

m/ij/2020/OPP_Zhur_2017.pdf 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnika

m/ij/2020/OPP_Zhur.pdf 

 

28 Навчальний план ОП 

«Журналістика» 

(2017 р.) 

 

(нова редакція 2020 р.) 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnika

m/ij/2020/NP_Zhur_2017.pdf 

 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/vstupnika

m/ij/2020/NP_Zhur.pdf 

 

29 Сертифіковані ЕНК http://rg.kubg.edu.ua/registry/courses_certs?_page=1 

 

30 Академічна мобільність https://kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsyam/akademichn

a-mobilnist/akademichna-mobilnist-zdobuvachiv-vyshchoi-

osvity.htm 

 

31 Студентська профспілка https://kubg.edu.ua/informatsiya/studentam/profspilka/pro-

pidrozdil.html 

 

32 Вакансії для здобувачів освіти https://ij.kubg.edu.ua/informatsiya/vakansii.html 

 

33 Рада роботодавців ІЖ https://ij.kubg.edu.ua/pro-instytut/rada-robotodavtsiv.html 
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34 Каталог вибіркових дисциплін в 

системі Е-навчання 

https://elearning.kubg.edu.ua/local/gdo/catalog/?page=39 

 

35 Інструкція з вибору студентами 

дисциплін з каталогу вибіркових 

дисциплін 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/ndl.io/inst

ruction_catalog.pdf 
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