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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію освітнього  процесу в Донецькому національному університеті економіки і тор-

гівлі імені Михайла Туган-Барановського 
 

Це Положення регламентує порядок організації освітнього процесу у Донецькому національ-

ному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) і є 
обов’язковим для виконання  структурними підрозділами університету. 

ДонНУЕТ- національний вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяль-

ність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні 
та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту ін-

фраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових 

знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність. 

 

1.Загальні положення 

 

1.1. Освітній процес — це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що 

провадиться в ДонНУЕТ через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на 

передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей, а також на 
утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадян-

ської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізо-

вуватися в сучасних умовах. 

Мета освітнього процесу полягає у підготовці компетентних та висококваліфікованих фахівців 

для національної економіки та формування гармонійної особистості, конкурентоздатної на націона-

льному та міжнародному ринку праці.  
Освітній процес базується на таких принципах :  

− відкритості (освітній процес в Університеті здійснюється відкрито для усіх зацікавлених 

сторін);  

− доступності (відповідність змісту, характеру і обсягу матеріалу, який вивчається, можливос-

тям і рівню підготовки здобувача вищої освіти);  

− єдності і наступності освітнього процесу (забезпечення єдністю структури освіти та узго-

дженості ступенів і етапів навчально-виховного процесу);  

− безперервності (реалізація концепції «Навчання впродовж усього життя» через організацію 

самостійного навчання і самоосвіти здобувачів вищої освіти з метою забезпечення високої якості 
життя);  

− науковості (інтеграція навчання з наукою і практикою, професійна спрямованість освітнього 

процесу);  

− гнучкості і прогностичності (забезпечення варіативності, саморегуляції та безперервного 

оновлення змісту вищої освіти, його адаптації до вимог суспільства);  

− гуманізму, демократизму та пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей (орієнту-

вання на зміцнення єдності людини, народу і держави);  

− національної спрямованості (забезпечення органічного зв'язку освіти з національною історі-
єю, культурою, традиціями);  

− міжнародної інтеграції (забезпечення інтеграції системи вищої освіти  у Європейській прос-

тір вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної 
вищої школи);  

− незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських та релігійних органі-
зацій (забезпечується вимогою Конституції України про недопустимість втручання у навчально-

виховний процес закладу вищої освіти політичних партій, громадських і релігійних організацій). 

Основними завданнями освітнього процесу є:  
− провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття  вищої освіти 

відповідного ступеня за обраними спеціальностями;  
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− провадження освітньої діяльності на основі індивідуальних  навчальних планів і програм, які 
відповідають запиту держави та громади;  

− залучення роботодавцiв до участі в підготовці та реалізації навчальних програм, спеціально-

стей та спеціалізацій; 

− інтеграція Університету з навчальними закладами різних типів, науковими установами та 

підприємствами;  

− удосконалення практики розроблення та реалізації електронних навчальних курсів з викори-

станням платформи Мoodle;  

− забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та наукових ресурсів 

через мережу Інтернет в усіх приміщеннях Університету;  

− забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної 
діяльності;  

− індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, створення можливостей для 

реалізації пошуку здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії; 
− створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і 

талантів;  

− збереження та примноження моральних, культурних, патріотичних, наукових цінностей і до-

сягнень суспільства;  

− поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;  

− створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбав-

леними батьківського піклування 

Мовою викладання в університеті є державна мова.  
Освітній процес організується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних техноло-

гій навчання та орієнтується на формування  гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійно-

го оновлення умінь, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін.  

Організація освітнього процесу базується на багатоступеневій системі вищої освіти.  

1.2. Вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 

компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі 
знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної 
загальної середньої освіти; 

1.3. Галузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених 

спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

1.4. Спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка; 

1.5. Спеціалізація - складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та 
передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки 

здобувачів вищої та післядипломної освіти; 

1.6. Здобувачі вищої освіти (ЗВО) - особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на 
певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації; 

1.7. Кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповно-

важена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до 

стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту; 

1.8. Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мис-

лення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визна-

чає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результа-

том навчання на певному рівні вищої освіти; 

1.9. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - система трансферу і 
накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надан-

ня, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності 
здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача 
вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кре-
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дитах ЄКТС; 

1.10. Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - кредит 
ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідно-

го для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС стано-

вить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить 60 

кредитів ЄКТС; 

1.11. Освітня діяльність - діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з метою за-

безпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів 

вищої освіти та інших осіб; 

1.12. Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма —  система освітніх компо-

нентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну пос-

лідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти; 

1.13. Результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих 

особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які мо-

жна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

1.14. Якість вищої освіти - рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентно-

стей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти; 

1.15. Якість освітньої діяльності - рівень організації освітнього процесу у вищому навчальному 

закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та 
сприяє створенню нових знань. 

1.16. Форма навчання -  зовнішнє вираження узгодженої діяльності викладачів і ЗВО, що здій-

снюється у встановленому порядку і в певному режимі. 
 

2. Нормативно-правова база організації освітнього процесу 

 

2.1.Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року" 

         2.2.Закони України 

1. Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту". 

2. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту". 

3. Закон України від 13.12.1991 № 1977-XII «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

2.3.Постанови Кабінету Міністрів України 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1998 № 1247 "Про розроблення державних станда-

ртів вищої освіти". 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 847 "Про затвердження Порядку розроб-

лення, затвердження та внесення змін до галузевих стандартів вищої освіти". 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 "Про ліцензування діяльності з на-

дання освітніх послуг". 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978 "Про затвердження Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 

професійних училищах". 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 "Про затвердження переліку спеціаль-

ностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста". 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 632 "Про реалізацію статті 54 Закону Ук-

раїни "Про освіту" та статті 48 Закону України "Про вищу освіту" (про затвердження переліку квалі-

фікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників). 
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7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 № 1260 "Про документи про освіту та вчені 
звання". 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

освіти, що належать до державної і комунальної форми власності". 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 "Про затвердження Положення про 

підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів". 

2.4.Накази Міністра освіти і науки 

1. Наказ Міністра освіти України від 02.06.1993 № 161 "Про затвердження Положення про організа-

цію навчального процесу у вищих навчальних закладах". 

2. Наказ Міністра освіти і науки, молоді та спорту від 29.03.2012 № 384 "Про затвердження форм до-

кументів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації".  

3. Наказ Міністра освіти і науки України від 13.07.2007 № 604 "Про порядок введення в дію переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста". 

4. Наказ Міністра освіти і науки, молоді та спорту від 13.06.2012 № 689 "Про затвердження Держав-

них вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу". 

5. Наказ Міністра освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження Типового поло-

ження про атестацію педагогічних працівників". 

6. Наказ Міністра освіти і науки, молоді та спорту від 06.04.2012 № 417 "Про затвердження Положен-

ня про Всеукраїнську олімпіаду серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації". 

7. Наказ Міністра освіти України від 15.07.1996 № 245 "Про затвердження Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти". 

8. Наказ Міністра освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 "Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання". 

9. Наказ Міністра освіти і науки, молоді та спорту від 01.10.2012 № 1060 "Про затвердження Поло-

ження про електронні освітні ресурси". 

10. Наказ Міністра освіти і науки, молоді та спорту від 30.07.2013 № 1047 "Про затвердження Поло-

ження про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України". 

11. Наказ Міністра освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 "Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних 

закладах". 

13. Наказ Міністра освіти і науки України  від 26 січня 2015 р. №47«Про особливості формування 

навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік». 

 

3. Ступенева система освіти 

 

ДонНУЕТ здійснює підготовку фахівців з вищою освітою на таких рівнях вищої освіти: 

          перший (бакалаврський) рівень; 

          другий (магістерський) рівень; 

          третій (освітньо-науковий) рівень; 

          науковий рівень. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Наці-
ональної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і 
навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Націо-

нальної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практич-

них знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології 
наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконан-

ня завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. 
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню 
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Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та 

інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 

галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та 
педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого ма-

ють наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки 

кваліфікацій і передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та ме-

тодики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних тех-

нологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або 

світове значення. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою 

відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підс-

тавою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: 

1) бакалавр; 

2) магістр; 

3)спеціаліст; 
4) доктор філософії; 
5) доктор наук. 

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджу-

ється вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освіт-
ньо-професійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів ЄКТС.  

Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня моло-

дшого бакалавра  становить 180 кредитів ЄКТС.   

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної серед-

ньої освіти. 

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується 

ДонНУЕТ у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програ-

ми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. 

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС. 

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра. 
Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі ступеня бака-

лавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та 

обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у пев-

ному виді економічної діяльності. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра стано-

вить 60 кредитів ЄКТС.  

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на тре-

тьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеці-
алізованою вченою радою університету в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій 

раді. 
Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі 

(ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну 

діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспіра-

нтурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної 
освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири 

роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 

30-60 кредитів ЄКТС. 

 Доктор наук - це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої 
освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі 
розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, 
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отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної 
проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях. 

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою університету за результа-

тами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або 

за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 

перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Перехід студентів університету на програму навчання кожного наступного ступеня та осіб, які 
здобули ступень бакалавра в інших навчальних закладах, здійснюється за результатами вступних ви-

пробувань на конкурсній основі з урахуванням результатів навчальних досягнень і наукових (твор-

чих) здобутків (інтегрального рейтингу).   

Післядипломна освіта в університеті здійснюється Центром перепідготовки, магістерської під-

готовки і бізнес-школи та відповідними інститутами у межах ліцензованого обсягу. 

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи 

шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання 

іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного дос-

віду. 

Післядипломна освіта створює умови для неперервності та наступності освіти і включає: 
1. перепідготовку – отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-

кваліфікаційного рівня або ступеня) та практичного досвіду; 

2. спеціалізацію – набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов’язки, 

які мають особливості, в межах спеціальності; 
3. розширення профілю (підвищення кваліфікації) – набуття особою здатностей виконува-

ти додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності; 
4. стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціаль-

ності. 
Особа, яка пройшла перепідготовку і успішно пройшла атестацію, отримує відповідний доку-

мент про вищу освіту. 

Особа, яка успішно пройшла стажування або спеціалізацію чи розширила профіль (підвищила 

кваліфікацію), отримує відповідний документ про післядипломну освіту. 

 

4. Стандарти вищої освіти 

 

4.1. Стандарт вищої освіти — це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності 
вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти і межах кожної спеціа-

льності.  
Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє центральний орган виконавчої вла-

ди у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до сфери управлін-

ня яких належать вищі навчальні заклади, і галузевих об’єднань організацій роботодавців та затвер-

джує їх за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

4.2. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:  

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;  

2) перелік компетентностей випускника;  

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результа-

тів навчання;  

4) форми атестації здобувачів вищої освіти;  

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).  
4.3. Стандарти вищої освіти ДонНУЕТ в межах кожної спеціальності  містять такі складові: 

• перелік спеціалізацій; 

• варіативну частину освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників; 

• варіативну частину освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової програми) підготовки; 
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• варіативну частину засобів діагностики якості вищої освіти; 

• навчальний план; 

• програми навчальних дисциплін. 

4.4.Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника університету є головним доку-

ментом, в якому відображаються цілі вищої освіти та профессійної підготовки, визначається місце 

фахівця в структурі кадрового забезпечення національної економіки країни і вимоги до його соціаль-

но важливих якостей та професійних компетенцій. 

4.5.Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма — система освітніх компоне-

нтів на відповідному рівні вищої освіти в межах напряму підготовки спеціальності, що визначає ви-

моги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних 

дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансфер-

но-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), необхідних для виконання цієї програми, а також очіку-

вані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти. 

4.6. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, навантаження одного навчального року за 
денною формою навчання – 60 кредитів ЄКТС.  

4.7. Обсяг освітньої програми підготовки складає:  
– бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;  

– бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста – 180 кредитів ЄКТС;  

– магістра за освітньо-професійною програмою підготовки – 90 кредитів ЄКТС;  

– магістра за освітньо-науковою програмою підготовки – 120 кредитів ЄКТС (дослідницька 
компонента – не менше 30 %).  

4.8. Тривалість навчання за освітніми програмами підготовки:  

– бакалаврів:  

• за денною формою навчання − 3 роки 10 місяців,  

• за скороченою програмою – 2 роки 10 місяців;  

• за заочною формою навчання - 4 роки 5 місяців;  

– магістрів:  

• за денною (заочною) формою навчання – 1 рік 5 місяців, при вступі до магістратури з інших 

спеціальностей – 2 роки;  

- спеціалістів: 

• за денною (заочною) формою навчання – 1 рік.  

 4.9.Засоби діагностики (ЗД) якості вищої освіти визначають стандартизовані методики, приз-
начені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості знань, умінь і 
навичок, а також їх професійних, світоглядних та громадянських якостей. 

4.10.Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників ДонНУЕТ, осві-
тніх програм їх підготовки та засобів діагностики якості освіти визначають вимоги до професійної 
підготовки та змісту навчання фахівців за спеціальностями та спеціалізаціями з урахуванням потреб 

ринку праці.  
4.11.Зміст навчання – структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує 

особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації. Зміст навчання визначається ОКХ під-

готовки фахівців, а також навчальним планом, навчальними програмами дисциплін тощо. 

 

5. Навчальний план 

 

5.1. За кожною спеціальністю і спеціалізацію в Університеті розробляється навчальний план, 

який містить відомості про галузь знань, спеціальність (напрям підготовки) і спеціалізацію, освітній 

або освітньо-науковий рівень, кваліфікацію, нормативний термін навчання, графік освітнього проце-

су, розділи теоретичної, практичної підготовки, блок обов’язкових навчальних дисциплін (навчальні 
курси, практики із вказаними кредитами ЄКТС і навчальними годинами), дані про кількість і форми 

семестрового контролю, атестації в екзаменаційній комісії, загальний бюджет навчального часу за 
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весь нормативний термін навчання та його поділ на аудиторний навчальний час та час, відведений на 
самостійну навчальну роботу, а також поділ бюджету аудиторного навчального часу за окремими 

формами занять з кожної навчальної дисципліни та за весь термін навчання загалом.  

5.2. Навчальний план розробляється на весь нормативний термін навчання на підставі вимог 
освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми відпо-

відного напряму навчання (спеціальності)  за кожною формою навчання. Навчальні плани  ухвалю-

ються Вченою радою університету і затверджуються ректором. Підпис ректора скріплюється печат-
кою університету. 

5.3. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається 

робочий навчальний план, який схвалюється Навчально-методичною радою Університету та затвер-

джується першим проректором Університету.  

5.4. Навчальний план за заочною формою навчання містить перелік дисциплін, аналогічний 

навчальному плану за денною формою навчання, має меншу тривалість аудиторних занять за рахунок 

збільшення кількості самостійної роботи. Перелік дисциплін (за винятком практичного навчання), їх 

обсяг у кредитах ЄКТС, вид навчальних занять і форми підсумкового контролю співпадають з планом 

денної форми.  

5.5. Починаючи з 2015-2016 навчального року аудиторне тижневе навантаження за денною 

формою навчання становить при підготовці: бакалаврів: - до 28 год.; спеціалістів – до 24 год.; магіст-
рів – 18 год.  

5.6. У навчальних планах підготовки фахівців обсяги навчальних дисциплін розподіляються 

так: 

− обов’язкові (за вибором Університету) – не більше 75 % загального обсягу навчального на-

вантаження студента (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації визначає 
вчена рада Університету).  

- за вибором студента – не менше 25 % загального обсягу навчального навантаження студента, 

в т.ч. професійно-орієнтованих (не більше 85% від обсягу кредитів ЄКТС вибіркових дисциплін); 

будь-які дисципліни з інших навчальних планів – не менше 15%  від  обсягу кредитів ЄКТС вибірко-

вих дисциплін. 

5.7. Обсяг однієї обов’язкової навчальної дисципліни на семестр становить 5-6 кредитів ЄКТС. 

Мінімальний обсяг навчальної дисципліни − 3 кредити ЄКТС, максимальна кількість дисциплін на 
навчальний рік (обов’язкових та вибіркових з урахуванням практик) не перевищує 16-ти на рік та, 

відповідно, 8 на семестр.  

5.8. Перелік обов’язкових дисциплін навчального плану підготовки фахівців за вибором Уні-
верситету є однаковими для всіх студентів, що навчаються за одним навчальним планом, незалежно 

від обраної студентом спеціалізації.  
5.9. Перелік вибіркових дисциплін, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації ви-

значаються кафедрами, рекомендуються вченими радами інститутів, ухвалюються Навчально-

методичною радою Університету та затверджуються Вченою радою Університету.  

Вони включаються до робочого навчального плану підготовки фахівців залежно від вибору 

студентів.  

Дисципліни вільного вибору студентів можуть бути орієнтовані на задоволення їх освітніх і 
культурних потреб, додаткову фундаментальну і спеціальну підготовку. Вхідною інформацією для 

формування переліку вибіркових дисциплін є:  
– аналіз стратегічних планів розвитку економіки України та визначення майбутніх потреб;  

– інформація від підприємств, організацій та установ-роботодавців щодо їх поточних та перс-

пективних потреб;  

– відгуки випускників Університету щодо відповідності навчального плану напряму підготов-

ки (спеціальності) потребам економіки України.  

Основними критеріями визначення  спроможності кафедри забезпечити високу якість викла-

дання вибіркової дисципліни, є:  
– кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання НПП, досвід викладання дисципліни, 
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особистий рейтинг);  
– навчально-методичне забезпечення (навчально-методичний комплекс, підручники, навчальні 

посібники, методичні рекомендації);  
– матеріально-технічна база (лабораторне забезпечення, бази практичного навчання);  

– інформаційне забезпечення;  

– відгуки студентів про якість викладання дисциплін на кафедрах;  

– результати ректорського, директорського контролю знань студентів. 

Перелік навчальних дисциплін і практик узгоджується з вимогами освітньо-кваліфікаційної 
характеристики відповідного напряму навчання (спеціальності).  

Практики, як цикл підготовки, входять до числа навчальних дисциплін.  

5.10. Для формування груп студентів для вивчення вибіркових дисциплін на наступний навча-

льний рік директори інститутів:  

– до 10 листопада ознайомлюють студентів з переліками вибіркових дисциплін за вибором 

студента;  
– організовують процедуру вибору студентами дисциплін з зазначених переліків (реєстрацію в 

списках) до 20 листопада;  

– студентам, які вибрали дисципліни, навколо яких не згрупувалась необхідна кількість осіб, 

надають можливість здійснити повторний вибір інших дисциплін, для вивчення яких сформувалися 

повноцінні групи (за освітніми програмами підготовки бакалаврів – 20-25 осіб, магістрів – не менше 

10-15 осіб); 

– за результатами проведених заходів до 1 грудня поточного року формують групи студентів 

для вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік;  

– забезпечують обов’язкове вивчення фахової іноземної мови для студентів, які навчаються в 

групах з викладанням окремих дисциплін іноземними мовами;  

– проводять корегування робочих навчальних планів підготовки фахівців відповідних років 

вступу та передають їх електронні варіанти до навчального відділу для формування навчального на-

вантаження кафедр. 

- відмова від прослуховування дисципліни чи, навпаки, додатковий запис на інші дисципліни 

відбувається протягом першого тижня кожного семестру. 

5.11. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до навчального плану підготовки студен-

тів складається навчальна програма дисципліни. Навчальна програма дисципліни включає: опис нав-

чальної дисципліни; мету та завдання навчальної дисципліни; програму та структуру навчальної дис-

ципліни; тематику семінарських, практичних, лабораторних занять; теми самостійної роботи; перелік 

індивідуальних завдань; методику навчання та контролю навчальних досягнень студентів; перелік 

базової та допоміжної літератури; інформаційне забезпечення; критерії оцінювання успішності нав-

чання. 

5.12. На кожний навчальний рік на підставі навчального плану розробляються робочі навча-

льні плани. Робочі навчальні плани розробляються навчальним відділом з урахуванням пропозицій 

випускових кафедр до 1 лютого поточного року на наступний навчальний рік. Робочі навчальні плани 

складаються окремо для кожного ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) та форми навчан-

ня. Робочі навчальні плани ухвалюються Навчально-методичною радою університету та затверджу-

ються першим проректором не пізніше ніж за 3 місяців до початку навчального року. 

5.13. Навчання ЗВО здійснюється за індивідуальним навчальним планом. Індивідуальний нав-

чальний план ЗВО складається на підставі навчального плану на кожний навчальний рік, включає всі 
обов’язкові навчальні дисципліни та частину вибіркових навчальних дисциплін, вибраних студентом 

з обов’язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки, i затверджується в порядку, вста-

новленому університетом, до початку навчального року. 

Всі навчальні дисципліни, включені до індивідуального навчального плану студента, є 
обов’язковими для вивчення. У разі відмови від вивчення дисципліни, яка була вибрана ЗВО раніше, 

або додаткового запису на інші дисципліни, ЗВО у встановлений термін письмово звертається до ди-

ректора інституту з проханням замінити дисципліну на іншу, або перенести її вивчення на інший се-
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местр. При позитивному рішенні у індивідуальному навчальному плані ЗВО директором інституту 

здійснюється відповідний запис.  

5.14. Університет надає ЗВО можливість користування навчальними приміщеннями, бібліоте-

ками, навчальною, навчально-методичною i науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та 
іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.  

5.15. За відповідність рівня підготовки ЗВО  вимогам стандартів вищої освіти відповідає керів-

ник навчального структурного підрозділу (інституту, факультету, кафедри тощо). За виконання інди-

відуального навчального плану відповідає ЗВО. 

5.16. Організація освітнього процесу здійснюється структурними навчальними підрозділами 

університету (інститутами, факультетами, кафедрами, центром тощо).  

 

6. Графік навчального процесу 

 

В університеті у навчальному році планується до 40 академічних тижнів (далі -  тиждень) тео-

ретичного навчання (з них від 6 до 2 тижнів – екзаменаційні сесії). Навчальний процес за денною фо-

рмою навчання організується за трисеместровою системою. 

Усі види практик проводяться поза термінами теоретичного навчання. Канікули встановлю-

ються двічі на рік загальною тривалістю 8-11 тижнів. Їх конкретні терміни визначаються графіком 

навчального процесу на кожний навчальний рік. 

На 1-3 курсах ступеня бакалавр та 1 курсу ступеня магістр тривалість семестрів складає: 
        осінніх – 13 тижнів (25 кредитів), 

        весняних – 15 тижнів (26 кредитів),  

        додаткових  – 6 тижнів (9 кредитів).  

Тривалість кожної екзаменаційної сесії складає 2 тижні.  
На четвертому курсі  ступеня бакалавр, що передбачає захист дипломних проектів (робіт), три-

валість семестрів складає: 
        осінній  – 13 тижнів (25 кредитів), 

        весняний – 10 тижнів (18,5 кредитів), 

        додатковий -  11 тижнів (1 тиждень атестації, 4 тижні переддипломної практики і 6 тижнів 

дипломування).  

На другому курсі ступеня магістр – 20 тижнів (2 тижня педагогічної практики, 2 тижня науко-

вої практики, 4 тижня переддипломної практики, 1 тиждень атестації і 11 тижнів дипломування) (30 

кредитів).  

На другому курсі  ступеня магістр при вступі з іншої спеціальності – 

        осінній семестр – 10 тижнів теоретичного навчання, 4 тижня педагогічної і наукової прак-

тик (25 кредитів) 

зимовий – 5 тижнів теоретичного навчання (11 кредитів)  

весняний семестр – 16 тижнів (4 тижня переддипломної практики, 1 тиждень атестації і 
11 тижнів дипломування) (24 кредити).  

На курсі за ОКР «спеціаліст»:  

осінній і зимовий семестри – по 10 тижнів, додатковий семестр – 14 тижнів навчальної, 
переддипломної практик і дипломування.  

Кожний академічний тиждень дорівнює 45 годинам навчальної роботи студента, тобто 1,5 кре-

дита ECTS. 

 

 

 

7.Розклад занять 

 

Семестровий розклад занять та екзаменів складає диспетчерська навчального відділу універси-

тету.  
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Для складання розкладу до диспетчерської подаються такі документи: 

1. директоратами (деканатами) – витяги з робочих навчальних планів; 

2. кафедрами – витяги з розподілу навчального навантаження за викладачами кафедр. 

Розклад занять усіх форм навчання доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше 
ніж за 10 днів до початку кожного семестру, а екзаменів – за місяць до їх початку.  

Завантаження аудиторного та лабораторного фондів університету контролюється диспетчерсь-

кою службою навчального відділу. 

В університеті запроваджено наступний розклад занять: 

 

№ пари Час початку –  

час закінчення 

1 пара 09-00 - 10-20 

2 пара 10-30 - 11-50 

3 пара 12-30 - 13-50 

4 пара 14-00 - 15-20 

5 пара 15-30 - 16-50 

6 пара 17-00 - 18-20 

  

8. Форми навчання 

 

8.1. Форми навчання в університеті:  
1) очна (денна, вечірня); 

2) заочна (дистанційна). 

Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними формами визнача-

ються можливостями виконання освітньо-професійної програми підготовки (ОПП) фахівців певного 

освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Денна форма навчання є основною. Здобувати освіту за заочною формою навчання мають право 

громадяни України незалежно від роду і характеру їх занять та віку. Дистанційне навчання є реаліза-

цією заочної форми навчання на основі комп'ютерно-телекомунікаційних технологій. Навчання за 

заочною формою здійснюється за кошти державного бюджету, а також на підставі договорів між уні-
верситетом та підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами. 

8.2. Заочна форма навчання з певної спеціальності відкрита якщо: 

• спеціальність акредитована за відповідним рівнем; 

• є денна форма навчання з цієї спеціальності (за винятком спеціальностей специфічних 

категорій); 

• є необхідне навчально-методичне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення 

цієї форми навчання. 

8.3. Заочна (дистанційна) форма навчання є формою здобуття певного ступеня вищої освіти та 
кваліфікації без відриву від виробництва.  

Освітній процес за заочною (дистанційною) формою навчання організовується протягом кале-

ндарного року – під час екзаменаційних сесій і в міжсесійний період, з урахуванням передбачених 

чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням.  

8.4. Екзаменаційна сесія для студентів заочної (дистанційної) форми навчання – це частина на-

вчального року, протягом якої здійснюються всі форми освітнього процесу, передбачені робочим на-
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вчальним планом: навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.  

8.5. Міжсесійний період для заочної (дистанційної) форми навчання – це частина навчального 

року, протягом якої здійснюється робота студента щодо засвоєння навчального матеріалу як само-

стійно, так і під керівництвом науково-педагогічного персоналу (НПП) згідно із затвердженим графі-
ком консультацій, у тому числі через  систему Інтернет.  

8.6. З метою забезпечення студентів та НПП середовищем для отримання інформаційно-

методичного забезпечення дисципліни та інструментів для комунікації в процесі навчання використо-

вується:  навчально-інформаційний портал університету – moodle.donnuet.edu.ua, який функціонує на 
базі платформи Moodle, на якому розміщуються електронні навчальні комплекси (ЕНК) з відповідних 

дисциплін;  сервіси он-лайн комунікацій (Skype, Google Apps, соціальні мережі).  
8.7. Організація навчального процесу за дистанційною формою здійснюється в Університеті 

згідно з цим Положенням у терміни, передбачені графіком навчального процесу для очної (денної) і 
заочної (дистанційної) форм навчання у такі етапи:  

– настановча сесія: НПП знайомить студентів знайомить студентів з основними завданнями 

дисципліни, забезпечує студентів ЕНК, пояснює систему оцінювання навчальних досягнень; студенти 

аудиторно прослуховують загальну інформацію з дисципліни, знайомляться з графіком її вивчення, 

електронним навчальним курсом з дисципліни та отримують доступ до нього;  

– міжсесійний період: студенти - вивчають теоретичний матеріал дистанційно за чітким графі-
ком; виконують завдання, які надаються в електронному навчальному курсі; відправляють виконані 
завдання на перевірку з використанням ЕНК; НПП - оцінюють надіслані виконані завдання та надси-

лають студентові коментарі щодо правильності виконання; організовують он-лайн та оф-лайн діяль-

ності (вебінари, форуми, чати) відповідно до кількості годин, запланованих на проведення аудитор-

них занять;  

– заліково-екзаменаційна сесія: студенти захищають завдання, виконані у міжсесійний період, 

та складають екзамен (залік) аудиторно; НПП оцінюють розуміння студентами виконання завдань за 
допомогою співбесіди та (або) аналогічних практичних завдань, визначають рейтинг студентів з нав-

чальної роботи та приймають екзамен (залік).  

 

9. Форми організації навчального процесу та види навчальних занять 

 

9.1. Навчальний процес в університеті здійснюється за такими формами: 

1) навчальні заняття; 

2) самостійна робота; 
3) практична підготовка; 

4) контрольні заходи. 

9.2. Основні види навчальних занять в університеті:  
– лекція (в т.ч. з використанням електронного навчального курсу (ЕНК));  

– лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;  

– консультація.  

Інші форми організації освітнього процесу та види навчальних занять визначаються у порядку, 

встановленому університетом.  

9.2.1. Лекція — основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, 
призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.  

Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал ок-

ремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчаль-

ною програмою. Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної навчальної дис-

ципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції проводяться провідними вченими або 

спеціалістами для студентів та працівників вищих навчальних закладів в окремо відведений час.  

Лекції читають особи з вченими ступенями, вченими званнями - лектори-професори i доценти 

(викладачі) університету, а також провідні науковці або спеціалісти, запрошені для читання лекцій. 

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – аудиторіях для однієї або більше акаде-
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мічних груп ЗВО.  

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов’язаний не пізніше ніж за 3 місяці до початку 

навчального року подати кафедрі складену ним робочу програму з дисципліни, комплект індивідуа-

льних завдань (якщо вони заплановані) та контрольні завдання для проведення підсумкового контро-

лю з дисципліни. 

Лектор, який читатиме курс лекцій вперше, повинен подати складений ним конспект лекцій (ав-

торський навчальний посібник) та провести пробні лекції перед викладачами та науковими співробіт-
никами кафедри. 

Лекція проводиться у відповідно обладнаних приміщеннях – аудиторіях. 

        Електронний навчальний курс (ЕНК) дисципліни − комплекс навчально-методичних матеріалів з 
дисципліни та освітніх послуг, розроблених для організації індивідуального та групового навчання з 
використанням інформаційно-комунікаційних та дистанційних технологій.  

Відмінністю ЕНК дисципліни від електронного варіанту підручника (навчального посібника) є: 
чітка структурованість навчально-методичних матеріалів; система інтерактивної взаємодії НПП і сту-

дента, студентів між собою, організована з використанням ресурсів ЕНК дисципліни, протягом всього 

часу вивчення дисципліни; розклад виконання студентами навчального плану; система контролю ви-

конання всіх видів навчальної діяльності.  
ЕНК дисциплін розміщуються на навчальному порталі Університету − URL-адреса: 

http://moodle.donnuet.edu.ua. Робота навчального порталу організована на основі використання плат-
форми дистанційного навчання Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment).  

Moodle – це система програмних засобів, дистрибутив яких розповсюджується безкоштовно за 
принципами ліцензії Open Source. За допомогою цієї системи студент може дистанційно, через Інтер-

нет, ознайомитися з навчальним матеріалом дисципліни, який представлений у вигляді різнотипних 

інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдан-

ня та відправити його на перевірку, пройти електронне тестування.  

НПП самостійно створюють дистанційні ЕНК дисциплін і проводять навчання на відстані, 
надсилають повідомлення студентам, розподіляють, збирають та перевіряють завдання, ведуть елект-
ронні журнали обліку оцінок та відвідування, налаштовують різноманітні ресурси курсу тощо.  

ЕНК дисциплін можуть бути використані як засоби навчання для студентів денної, заочної 
(дистанційної) форм навчання в Університеті на всіх етапах навчальної діяльності під час вивчення 

відповідних дисциплін.  

Доступ до електронних ресурсів навчального порталу Університету – персоніфікований. Логін 

та пароль доступу студенти та НПП отримують у адміністратора сервера або відповідального за 

впровадження інформаційно- комунікаційних та дистанційних технологій.  

Кожний студент та НПП має доступ до навчального порталу лише до тих ЕНК дисциплін, на 

яких він зареєстрований для участі у навчальному процесі. Реєстрацію студентів на ЕНК дисципліни 

здійснює НПП, який розробив цей курс. Після закінчення навчання за програмою ЕНК дисципліни 

НПП відраховує студентів з числа його учасників.  

ЕНК дисциплін, які розробляються на платформі дистанційного навчання Moodle, складаються 

з електронних ресурсів двох типів: ресурси, призначені для подання студентам змісту навчального 

матеріалу (електронні конспекти лекцій, мультимедійні презентації лекцій, методичні рекомендації 
тощо); ресурси, що забезпечують закріплення вивченого матеріалу, формування вмінь та навичок, 

самооцінювання та оцінювання навчальних досягнень студентів (завдання, тестування, анкетування, 

форум тощо).  

Атестація ЕНК дисциплін здійснюється шляхом проведення експертизи, що передбачає оціню-

вання їх експертами за трьома показниками: структурно-функціонального, змістовно-наукового та 

методичного. Очолює комісію експертів з атестації ЕНК дисциплін перший проректор, склад її за-

тверджується наказом ректора Університету.  

Порядок проведення атестації ЕНК дисциплін передбачає: призначення експертів для здійс-

нення експертизи ЕНК дисциплін; проведення експертизи;  висновки експертів розглядаються та за-

тверджуються на засіданні відповідної кафедри Університету, яка несе відповідальність за якість змі-
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сту ЕНК дисципліни; позитивне рішення комісії експертів з атестації ЕНК дисциплін (з грифом «Ате-

стовано») є підставою для його використання у навчальному процесі, складання екзаменів і заліків в 

електронній формі.  
9.2.2. Лабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому ЗВО під керівництвом 

викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного 

підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних 

навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірюва-

льною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Лабо-

раторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням 

устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки, обчис-

лювальна техніка тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реа-

льного професійного середовища (наприклад, у школі, на виробництві, в наукових лабораторіях). Ла-

бораторне заняття проводиться з кількістю ЗВО, що не суперечить безпечним і нешкідливим умовам 

навчання. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисциплі-
ни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять, як правило, не дозволяється.  

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості ЗВО до вико-

нання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття оформлення індивідуального 

звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем. Виконання лабораторної роботи оцінюєть-

ся викладачем. Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку виконання лабораторних робіт. 
Підсумкові оцінки, отримані ЗВО за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні 
семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.  

9.2.3. Практичне заняття — форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний 

розгляд ЗВО окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння i навички їх 

практичного застосування шляхом індивідуального виконання ЗВО відповідно до сформульованих 

завдань. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених не-

обхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Перелік тем практичних за-

нять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття 

грунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення рівня ово-

лодіння ЗВО необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для 

розв’язування їх ЗВО на занятті. Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено 

проведення практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної дисципліни.  

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь i навичок ЗВО, 

постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю ЗВО, розв’язування завдань з 
їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані 
ЗВО за окремі практичні заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчаль-

ної дисципліни.  

9.2.4. Тренінг – вид практичного заняття, на якому викладач у формі ділової гри організує ін-

дивідуальну роботу студентів з метою формування умінь та навичок по інтегруванню багатоаспект-
них знань для вирішення актуальних проблем практичної діяльності підприємства. Тренінги є як 

обов’язовими, так і за вибором студентів.  

Кількість тренінгів визначається навчальним планом. Перелік тренінгів формується з ураху-

ванням пропозицій кафедр університетів.  

         Тренінги  включають проведення контролю підготовленості студентів, виконання запланованих 

завдань, поточний та підсумковий контроль роботи студентів. 

 Комп’ютерний практикум – вид практичного заняття, на якому викладач організує індивідуаль-

ну роботу студентів на ПК з метою формування умінь та навичок практичного використання певних 

оболонок, програм. 

 Комп’ютерний практикум проводиться у спеціально оснащених комп’ютерних класах (навча-

льних лабораторіях). Перелік тем комп’ютерного практикуму визначається робочою навчальною про-

грамою дисципліни. Заміна комп’ютерного практикуму іншими видами навчальних занять не допус-

кається. 
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Комп’ютерний практикум включає проведення контролю підготовленості студентів, виконання 

запланованих завдань, поточний та підсумковий контроль роботи студентів. 

9.2.5. Семінарське заняття — форма навчального заняття, при якій викладач організує диску-

сію навколо попередньо визначених тем, до котрих ЗВО готують тези виступів на підставі індивідуа-

льно виконаних завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних 

кабінетах з однією академічною групою. Перелік тем семінарських занять визначається робочою на-

вчальною програмою дисципліни.  

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені ЗВО реферати, їх виступи i 

активність у дискусії, уміння формулювати i відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за 
кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані ЗВО оцінки за окремі семінар-

ські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.  

9.2.6. Індивідуальне заняття проводиться з окремими ЗВО з метою підвищення рівня їх підго-

товки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні навчальні заняття організують-

ся за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану ЗВО i можуть охоплювати 

частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих випадках – 

повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або ступеневого рівня. Види індивідуа-

льних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, форми та методи поточного i підсу-

мкового контролю зазначаються в індивідуальному навчальному плані ЗВО.  

Індивідуальні навчальні заняття організуються у позанавчальний час за окремим графіком, 

складеним кафедрою з урахуванням індивідуальних навчальних планів, зі студентами: 

1. учасниками олімпіад з фаху або окремих дисциплін; 

2. членами збірних команд університету з видів спорту; 

3. з магістрантами за темами наукових досліджень. 

9.2.7. Консультація — вид навчального заняття, під час якого ЗВО отримує відповіді від ви-

кладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практич-

ного застосування.  

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи ЗВО, залежно від того, чи 

викладач консультує ЗВО з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретич-

них питань навчальної дисципліни.  

Протягом семестру консультації з навчальних дисциплін проводиться за встановленим кафед-

рою розкладом із розрахунку відповідного часу, що планується на консультації з певної навчальної 
дисципліни 

9.3. Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у 

вільний від аудиторних занять час. 

Самостійна робота студента включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивіду-

альних завдань, науково-дослідну роботу. 

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається робочою навча-

льною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 
Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передба-

чених робочою навчальною програмою дисципліни: підручниками, навчальними та методичними 

посібниками, конспектами лекцій, збірниками завдань, комплектами індивідуальних семестрових за-

вдань, практикумами, комп’ютерними навчальними комплексами, методичними рекомендаціями з 
організації СРС, виконання окремих завдань та ін., які повинні мати також і електронні версії. 

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість прове-

дення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відпо-

відна наукова та професійна монографічна і періодична література. 

Самостійна робота студента по вивченню навчального матеріалу з конкретної дисципліни може 

проходити в науково-технічній бібліотеці університету, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах 

(лабораторіях), а також в домашніх умовах. 

Для забезпечення належних умов роботи студентів, у разі необхідності, ця робота здійснюється 

за попередньо складеним на факультеті графіком, що гарантує необхідну ритмічність СРС, а також 
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можливість індивідуального доступу студента до необхідних дидактичних і технічних засобів загаль-

ного користування. Графік доводиться до відома студентів на початку навчального семестру. 

При організації самостійної роботи студентів з використанням складного обладнання, устано-

вок, інформаційних систем (комп’ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування, авто-

матизованих навчальних систем тощо) необхідно забезпечити можливість одержання необхідної кон-

сультації або допомоги з боку спеціалістів кафедри. 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння студентом у процесі самостійної 
роботи, виноситься на підсумковий контроль разом з навчальним матеріалом, що вивчався при про-

веденні аудиторних навчальних занять. 

Індивідуальні завдання з дисципліни (реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні 
роботи, контрольні роботи, що виконуються під час СРС (домашні контрольні роботи), курсові, дип-

ломні проекти (роботи) та ін. сприяють більш поглибленому вивченню студентом теоретичного мате-

ріалу, формуванню вмінь використання знань для вирішення відповідних практичних завдань. Види 

індивідуальних завдань з певних навчальних дисциплін визначаються робочим навчальним планом. 

Терміни видачі, виконання і захисту індивідуальних завдань визначаються графіком, що розробляєть-

ся випусковою кафедрою на кожний семестр. Індивідуальні завдання виконуються студентами само-

стійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. Наявність пози-

тивних оцінок, отриманих студентом за індивідуальні завдання, є необхідною умовою допуску до 

семестрового контролю з даної дисципліни. 

Курсовий проект (КП) з навчальної дисципліни – це творче індивідуальне завдання, кінцевим 

результатом виконання якого є розробка нового продукту (пристрою, обладнання, технологічного 

процесу, механізму, апаратних і програмних засобів тощо (або їх окремих частин)). Курсовий проект 
містить розрахунково-пояснювальну записку, креслення та інші матеріали, які визначаються завдан-

ням на курсове проектування. Курсовий проект виконується студентом самостійно під керівництвом 

викладача протягом визначеного терміну в одному семестрі згідно з технічним завданням на основі 
знань та умінь, набутих з даної та суміжних дисциплін, а також матеріалів промислових підприємств і 
науково-дослідних установ, патентів тощо. 

Курсова робота (КР) з навчальної дисципліни – це індивідуальне завдання, яке передбачає роз-
робку сукупності документів (розрахунково-пояснювальної або пояснювальної записки, при необхід-

ності – графічного, ілюстративного матеріалу), та є творчим або репродуктивним рішенням конкрет-
ної задачі щодо об’єктів діяльності фахівця (пристроїв, обладнань, технологічних процесів, механіз-
мів, апаратних та програмних засобів, або їх окремих частин; економічних, соціальних, лінгвістичних 

проблем тощо), виконаним студентом самостійно під керівництвом викладача згідно із завданням, на 

основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. 

Курсові проекти (роботи) сприяють розширенню і поглибленню теоретичних знань, розвитку 

навичок їх практичного використання, самостійного розв’язання конкретних завдань. 

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тіс-

но пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Тематика курсових проектів (робіт) 
затверджується на засіданнях кафедр. 

Мета, завдання та порядок виконання курсових проектів і робіт, зміст та обсяг їх окремих час-

тин, характер вихідних даних, а також інші вимоги наводяться у методичних вказівках, які розробля-

ються кафедрами, що ведуть курсове проектування. 

В одному семестрі планується не більше одного курсового проекту або роботи. На виконання 

курсових проектів (робіт) у робочій навчальній програмі дисципліни необхідно передбачити не мен-

ше 30 годин СРС. Студентам надається право вибору теми курсового проекту або пропонується вису-

нути власну тему. Закріплення тем курсових проектів (робот) за студентами реєструється у журналі із 
зазначенням дати. 

Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється найбільш кваліфікованими викла-

дачами. Захист курсового проекту (роботи) проводиться прилюдно перед комісією у складі двох ви-

кладачів кафедри, в тому числі і керівника курсового проекту (роботи). 

Результати захисту курсового проекту (роботи) оцінюються за чотирибальною шкалою (“від-
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мінно”, “добре”, “задовільно”, ”незадовільно”). 

Студент, який без поважної причини не подав курсовий проект у зазначений  термін або не за-

хистив його, вважається таким, що має академічну заборгованість. При отриманні незадовільної оцін-

ки студент за рішенням комісії виконує курсовий проект за новою темою або переопрацьовує попере-

дню роботу в термін, визначений деканом (директором інституту). 

Підсумки курсового проектування обговорюються на засіданнях кафедр. 

Курсові проекти (роботи) зберігаються на кафедрі протягом одного року, потім списуються та 

утилізуються в установленому порядку. 

Розрахунково-графічна робота (РГР) – індивідуальне завдання, яке передбачає вирішення конк-

ретної практичної навчальної задачі з використанням відомого, а також (або) самостійно вивченого 

теоретичного матеріалу. Значну частину такої роботи складає графічний матеріал, який виконується 

відповідно до чинних нормативних вимог та з обов’язковим застосуванням комп’ютерної графіки, 

якщо це визначено завданням. 

Розрахункові та графічні роботи (РР, ГР) – індивідуальні завдання, які передбачають вирішення 

конкретної практичної навчальної задачі з використанням відомого, а також (або) самостійно вивче-

ного теоретичного матеріалу. Основну частину розрахункової роботи складають розрахунки, які мо-

жуть супроводжуватися ілюстративним матеріалом: графіками, векторними діаграмами, гістограмами 

тощо. Основну частину ГР складає графічний матеріал, виконаний відповідно до чинних норматив-

них вимог. 
Умовою планування у навчальних планах КП, РГР (РР, ГР) є наявність практичних занять з від-

повідної навчальної дисципліни. 

Реферати, аналітичні огляди та ін. – це індивідуальні завдання, які сприяють поглибленню і ро-

зширенню теоретичних знань студентів з окремих тем дисципліни, розвивають навички самостійної 
роботи з навчальною та науковою літературою. Ця форма індивідуальних завдань рекомендується для 

теоретичних курсів і дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклів. В одному семестрі 
кількість рефератів з різних дисциплін не може бути більше трьох. На виконання реферату з дисцип-

ліни у робочій навчальній програмі з дисципліни необхідно передбачити не менше 10-15 годин СРС. 

Контрольні роботи, що виконуються під час СРС (ДКР) – це індивідуальні завдання, які перед-

бачають самостійне виконання студентом певної практичної роботи на основі засвоєного теоретично-

го матеріалу. Контрольні роботи, як і розрахункові роботи, можуть передбачати певний ілюстратив-

ний матеріал. 

В одному семестрі кількість РГР або РР (ГР, ДКР) для студентів денної форми навчання – не бі-
льше 4, а для студентів заочної форми – не більше 8. На виконання студентами кожної з цих робіт у 

робочій навчальній програмі дисципліни необхідно передбачити не менше 15-20 годин СРС. 

9.4. Практика є необхідним компонентом підготовки фахівців певного освітньо-

кваліфікаційного рівня. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами 

організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних 

знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в 

реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності. 
Залежно від конкретної спеціальності та цілей практика може бути: навчальна, виробнича, тех-

нологічна, експлуатаційна, конструкторська, педагогічна, економічна, науково-дослідна, переддип-

ломна тощо. 

Перелік усіх видів практик, їх форми та терміни проведення визначаються навчальними і робо-

чими навчальними планами. 

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводить-

ся перед виконанням дипломного проекту (роботи). Перед проходженням переддипломної практики 

студент повинен отримати тему дипломного проекту (роботи) для того, щоб під час практики закрі-
пити та поглибити знання дисциплін професійної підготовки, зібрати фактичний матеріал та виконати 

необхідні дослідження за темою проекту (роботи). Для магістерської підготовки такі завдання може 

виконувати науково-дослідна практика. Переддипломна, науково-дослідна та педагогічна практики 
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проводяться індивідуально. 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на завідувача ві-
дповідної кафедри. 

Практика студентів проводиться на передових сучасних підприємствах і в організаціях або на 

кафедрах університету під організаційно-методичним керівництвом викладача відповідної кафедри та 

спеціаліста підприємства (організації). 
Зміст і технологія проходження практики визначається програмою практики, яка розробляється 

відповідною кафедрою (кафедрами) та затверджується директором інституту. Програма визначає ви-

ди і форми перевірки рівня сформованості необхідних умінь та навичок, вимоги до звіту студента про 

виконання програми практики та індивідуального завдання. Звіт з практики захищається студентом у 

комісії, яка призначається завідувачем відповідної кафедри. Студенту, який не виконав програму 

практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при вико-

нанні умов, визначених факультетом (інститутом). Студент, який востаннє отримав негативну оцінку 

з практики в комісії, відраховується з університету. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики 

підводяться на вчених радах факультетів (інститутів) не менше одного разу протягом навчального 

року. 

9.5. Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі навчання. Вони 

визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам стандартів ви-

щої освіти і забезпечують своєчасне коригування навчального процесу. 

У навчальному процесі використовуються такі види контролю: вхідний, поточний, рубіжний, 

підсумковий. 

Вхідний контроль проводиться на першому занятті за завданнями, які відповідають програмі 
попередньої дисципліни. Результати контролю аналізуються на кафедральних (міжкафедральних) 

нарадах спільно з викладачами, які проводять заняття із забезпечуючої дисципліни. За результатами 

вхідного контролю розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги студентам, коригування 

навчального процесу. 

Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах аудиторних занять. Основне за-

вдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами 

у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержа-

на при поточному контролі, використовується як викладачем – для коригування методів і засобів нав-

чання, так і студентами – для планування самостійної роботи. Особливим видом поточного контролю 

є колоквіум. 

Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або письмового експрес-

контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі колоквіуму, за результатами якого студент до-

пускається до виконання лабораторної роботи, виступів студентів при обговоренні питань на семінар-

ських заняттях, а також у формі комп’ютерного тестування. 

Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань визначаються відповід-

ною кафедрою. Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією при 

проведенні заліку і враховуються викладачем при визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з 
даної дисципліни. Найбільш об’єктивно та системно облік поточної успішності забезпечується при 

використанні рейтингової системи оцінки. 

Рубіжний (модульний, тематичний, календарний) контроль – це контроль знань студентів після 

вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Цей контроль може бути те-

матичним (модульним) або календарним і проводитися у формі контрольної роботи, тестування, ви-

конання розрахункового або розрахунково-графічного завдання, курсового проекту (роботи) та ін. 

Модульний контроль є необхідним елементом модульно-рейтингової технології навчального процесу.  

Відстрочений контроль, або контроль збереження знань, проводиться через деякий час після 

вивчення дисципліни. Цей вид контролю не впливає на результативність (оцінку) навчання студента і 
проводиться вибірково, як правило, в інтересах зовнішнього контролю якості навчання чи внутріш-
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нього, з метою вивчення стійкості засвоєних знань студентами. Щорічний ректорський контроль є 
відстроченим. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів певного освітньо-

кваліфікаційного рівня на проміжних або заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий 

контроль і державну атестацію студентів. 

Семестровий контроль з певної дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у ви-

гляді семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку в терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисциплі-
ни. Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст 
і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання визначаються рі-
шенням відповідної кафедри. 

Залік (диференційований залік) – це вид підсумкового контролю, при якому засвоєння студентом 

навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі результатів поточного контролю (тесту-

вання, поточного опитування, виконання індивідуальних завдань та певних видів робіт на практич-

них, семінарських або лабораторних заняттях) протягом семестру. Семестровий залік  не передбачає 
обов’язкової присутності студентів на заліковому заході. 

Атестація студентів проводиться екзаменаційною комісією після закінчення навчання за певним 

ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем). Основним завданням атестації є встановлення відповід-

ності рівня якості підготовки випускників вимогам стандартів вищої освіти. За результатами позити-

вної атестації видається диплом державного зразка про здобуття відповідного ступеня (освітнього 

рівня) та отриману кваліфікацію. Форми атестації (захист дипломного проекту або роботи, комплекс-

ний екзамен тощо) визначається навчальним планом. 

За рівнем контролю розрізняють: самоконтроль, кафедральний, інститутський, ректорський та 

міністерський.  

Самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості засвоєння навчального матеріалу 

з конкретної дисципліни (розділу, теми). З цією метою в навчальних посібниках для кожної теми (ро-

зділу), а також у методичних розробках з лабораторних робіт передбачаються питання для самоконт-
ролю. Більша ефективність самоконтролю забезпечується спеціальними програмами самоконтролю та 

самооцінки, які є складовими частинами електронних підручників та електронних навчальних курсів 

(ЕНК). 

Кафедральний контроль проводиться з метою оцінки рівня підготовки студентів з дисципліни 

на різних етапах її вивчення, як правило, викладачами даної дисципліни і здійснюється у вигляді вхі-
дного, поточного, рубіжного та семестрового контролю. 

Інститутський, ректорський та міністерський контроль є різними рівнями зовнішнього конт-

ролю, призначеного для перевірки якості навчального процесу на кафедрах, порівняння ефективності 
навчання студентів. 

Зовнішній контроль усіх рівнів, на відміну від кафедрального, проводиться вибірково (в окре-

мих навчальних групах), тільки письмово і, як правило, є відстроченим контролем. 

Семестровий контроль. Перелік екзаменів та заліків семестрового контролю визначається ро-

бочим навчальним планом зі спеціальності. Кількість екзаменів у кожній сесії не  перевищує 5. 

Семестрові заліки з окремих дисциплін проводяться на останньому практичному занятті. 
Семестрові екзамени складаються студентами у період екзаменаційних сесій згідно з розкладом, 

який погоджується з директором інституту і затверджується першим проректором і доводиться до 

викладачів і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії. Відхилення від розкладу екзаменів 

неприпустимо. У разі захворювання екзаменатора завідувач кафедри повинен здійснити його заміну і 
сповістити про це директорат. 

На підготовку студентів до кожного екзамену планується не менше 2 днів (залежно від семест-

рового обсягу навчальних годин з дисципліни). Перед кожним екзаменом обов’язково проводиться 

консультація. 

Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він не виконав 

усіх видів робіт, завдань (лабораторні роботи та певні індивідуальні завдання), передбачених робо-
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чим  навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни та набрав менше 20 балів.  

Студент, який захворів під час сесії, зобов’язаний повідомити директорат про свою хворобу не 

пізніше наступного дня після екзамену та в тижневий термін після одужання подати довідку медич-

ного закладу. 

Екзамени приймаються лекторами, які викладали курс. У прийманні екзамену можуть брати уч-

асть викладачі, які проводили у навчальній групі інші види занять з дисципліни. Якщо окремі розділи 

дисципліни читалися кількома викладачами, екзамен може проводитися за їх участю з виставленням 

однієї загальної оцінки. Як виняток, за наявності поважних причин, завідувач кафедри за узгоджен-

ням з директором інституту може призначати для приймання екзамену іншого викладача з числа лек-

торів даної дисципліни.  

Результати складання екзаменів, диференційованих заліків, захистів курсових проектів (робіт) 

та практик вносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки (позитивні результати) та нав-

чальної картки студента і оцінюються за шкалою:  

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

Характеристика оцінки 

1 2 3 4 

90 - 100 A 5 відмінно студент демонструє повні й міцні знання нав-

чального матеріалу в заданому обсязі, необ-

хідний рівень умінь і навичок, правильно й 

обґрунтовано приймає необхідні рішення в 

різних нестандартних ситуаціях 

80 - 89 B 4 добре студент допускає несуттєві неточності, має 

труднощі в трансформації умінь у нових умо-

вах 75 - 79 C 

70 - 74 D 3 задовільно студент засвоїв основний теоретичний мате-

ріал, але допускає неточності, що не є переш-

кодою до подальшого навчання. Уміє вико-

ристовувати знання для вирішення стандарт-

них завдань 
60 - 69 E 

1 2 3 4 

20 - 59 FX 2 незадовільно з можливіс-

тю повторного складання 

незасвоєння окремих розділів, нездатність 

застосувати знання на практиці, що робить 

неможливим подальше навчання 

0 - 19 F  незадовільно з обов'язко-

вим повторним вивчен-

ням дисципліни 

 

 

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену з дисципліни допускається не 
більше двох разів. При повторному перескладанні екзамен у студента може приймати комісія, яка 

створюється директором інституту. Оцінка комісії є остаточною. 

Якщо студент був допущений до складання семестрового контролю, але не з’явився без поваж-

ної причини, то вважається, що він використав першу спробу скласти екзамен (залік) і має заборгова-

ність. 

У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача, директором ін-

ституту створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять завідувач кафедри і 
викладачі відповідної кафедри, представники директорату, профспілкового комітету студентів та сту-
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дради. 

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється лікві-
дувати академічну заборгованість. Ліквідація студентами академічної заборгованості проводиться 

протягом тижня після закінчення сесії. 
За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що документально підтвер-

джені, окремим студентам може встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів (залі-
ків) або ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного нав-

чального семестру. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіку, розгляда-

ється питання про надання йому академічної відпустки або повторного курсу навчання. 

У період екзаменаційних сесій може проводитися зовнішній (інститутський, ректорський та мі-
ністерський) контроль якості навчального процесу на кафедрах. 

Результати семестрового контролю регулярно обговорюються на засіданнях кафедр, Вчених рад 

інститутів та Вченої ради університету і є одним із важливих чинників управління якістю навчально-

го процесу в університеті. 
Підготовка до семестрового контролю. 

Семестровий контроль може проводитися у письмовій формі за контрольними завданнями (КЗ), 

а також шляхом тестування з використанням технічних засобів. Можливо поєднання різних форм ко-

нтролю. Форма проведення семестрового контролю зазначається у робочій навчальній програмі. 
Зміст і структура екзаменаційних білетів-контрольних завдань та критерії оцінювання обговорюються 

та визначаються рішенням відповідної кафедри, про що студенти інформуються на початку семестру. 

Екзаменаційні білети  повністю охоплюють робочу навчальну програму дисципліни або її час-

тину, яка виноситься на семестровий контроль, та забезпечують перевірку всіх знань, навичок і умінь 

відповідного рівня, що передбачені програмою, тобто відповідати вимогам змістовної і функціональ-

ної валідності.   
        Складність та трудомісткість завдання  відповідає відведеному часу контролю (90 – 135 хвилин); 

завдання забезпечують мінімум непродуктивних витрат часу на допоміжні операції, проміжні розра-

хунки та інше. 

       Критерії оцінки відповіді студента  враховують, насамперед, її повноту і правильність, а також 

здатність студента: 
1. узагальнювати отримані знання; 

2. застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 

3. аналізувати і оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, графіки,  

діаграми; 

4. викладати матеріал чітко, логічно, послідовно. 

Зміст екзаменаційних білетів (контрольних завдань), перелік матеріалів, користування якими 

дозволяється студенту під час екзамену (заліку), а також критерії оцінки рівня підготовки студентів 

обговорюються на засіданні кафедри і затверджуються завідувачем кафедри не пізніше, ніж за місяць 

до початку складання екзаменів (заліків). Названі матеріали дійсні протягом навчального року  збері-
гаються на кафедрі. 

Проведення семестрового контролю. 

При проведенні семестрового контролю екзаменатор використовує таку документацію: 

1. затверджений завідувачем кафедри (із зазначенням номера протоколу та дати засідання кафедри) 

комплект екзаменаційних білетів (КЗ); 

2. окремі екзаменаційні білети (КЗ) для видачі студентам; 

3. затверджений завідувачем кафедри перелік матеріалів, користування якими дозволяється студен-

ту під час екзамену (заліку); 

4. затверджені завідувачем кафедри критерії оцінки рівня підготовки студентів; 

5. заліково-екзаменаційну відомість, підписану директором інституту. 

Екзаменаційно-залікову відомість екзаменатор отримує в директораті напередодні або в день 

проведення семестрового контролю. 

Присутність на екзаменах або заліках сторонніх осіб без дозволу ректора, проректора або дирек-
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тора інституту не допускається. 

На екзаменах студенти зобов’язані подавати екзаменаторові залікову книжку. У разі відсутності 
залікової книжки студент повинен мати довідку з директорату про її втрату та документ, що засвідчує 
особу, в іншому разі студент до екзамену не допускається. При виявленні факту використання студе-

нтом недозволених матеріалів викладач має право припинити складання екзамену (заліку) студентом і 
виставити незадовільну оцінку. При порушенні студентом встановлених правил внутрішнього розпо-

рядку або етичних норм поведінки на екзамені викладач має право усунути його від складання екза-

мену з позначкою “усунений” в екзаменаційній відомості та зазначити причини у доповідній на ім’я 

декана (директора інституту). 

Відмова студента від відповіді на питання екзаменаційного білету атестується як незадовільна 
відповідь. 

Екзаменатор повинен: 

1. дотримуватись розкладу екзаменів (дата, час початку екзамену, аудиторія); 

2. при відвідуванні екзамену (заліку) будь-якою особою, крім ректора, проректорів або декана (за-

ступника), запропонувати їй отримати на це дозвіл; 

3. проводити екзамен (залік) тільки за білетами (контрольними завданнями), що затверджені; 
4. оголошувати оцінку не пізніше наступного дня. 

Оформлення результатів семестрового контролю. 

Результати семестрового контролю вносяться викладачем в заліково-екзаменаційну відомість  і 
залікову книжку студента, а працівниками директорату – в журнал обліку успішності студентів та 

навчальну картку студента. У відомостях проти прізвища конкретного студента викладач робить такі 
записи: 

а) “Не з’явився” – якщо студент був допущений до складання семестрового контролю, але не 

з’явився на нього; 

б) “Не допущений” – якщо студент не був допущений до складання семестрового контролю че-

рез невиконання усіх видів робіт (лабораторних робіт та певних індивідуальних завдань), передбаче-

них робочою навчальною програмою дисципліни у даному семестрі, або набрав менше 20 балів. 

в) “Усунений” - при порушенні студентом встановлених правил внутрішнього розпорядку або 

етичних норм поведінки на екзамені; 
г) “Відмінно”, “Добре”, “Задовільно”, “Незадовільно” та оцінку за ECTS – залежно від результа-

ту складання семестрового контролю (записи “Незадовільно” та “Не зараховано” у залікову книжку 

студента не вносяться). 

Заліково-екзаменаційну відомість викладач повністю заповнює, підписує та здає особисто в де-

канат у день проведення екзамену (заліку) або наступного дня. 

Студент, який не з’явився на екзамен без поважних причин чи був усунений від екзамену (залі-
ку) вважається таким, що використав  першу спробу атестації з певної дисципліни. 

Для перескладання екзаменів директорат оформлює додаткову екзаменаційно-залікову відо-

мість/лист. 
Заліково-екзаменаційні листи (додаткові відомості) для перескладання видаються студентам 

тільки після закінчення екзаменаційної сесії, а повертаються до директорату викладачем. 

У разі прийому екзаменів комісією екзаменаційно-залікову відомість підписують усі члени ко-

місії. Терміни повернення викладачем додаткових відомостей визначаються деканатом. 

Письмові екзаменаційні роботи студентів зберігаються на кафедрі протягом навчального року, а 

потім знищуються. 

Особливості оформлення заліково-екзаменаційних відомостей з практик. 

Залікові відомості з практик, що проводяться влітку, викладач підписує та здає особисто в дире-

кторат до початку нового навчального року (як виняток – до 10 вересня поточного року). 

Залікові відомості з переддипломної практики студентів викладач підписує і здає особисто в де-

канат у день проведення заліку або наступного дня. 

Оцінка з практики студентів враховується при нарахуванні стипендії за результатами наступно-

го семестрового контролю. 
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10. Атестація здобувачів вищої освіти 

 

10.1. Атестація здобувачів вищої освіти — це встановлення відповідності засвоєних ЗВО рівня 

та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.  

Форми атестації ЗВО зазначаються в навчальних планах та робочих навчальних планах. Атес-

тація здійснюється відкрито і гласно. ЗВО та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійс-

нювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.  
10.2. Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра, здійснюється екзаменацій-

ною комісією, до складу якої включаються представники роботодавців та їх об’єднань.  

         Університет на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала 
освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює від-

повідну кваліфікацію.  

         Екзаменаційна комісія (ЕК) створюється щорічно для кожного напряму підготовки (ступінь “ба-

калавр”) та кожної спеціальності (ОКР “спеціаліст” і ступінь “магістр”) для всіх форм навчання і діє 
протягом календарного року. Залежно від кількості випускників може створюватися декілька ЕК з 
напряму (спеціальності) або об’єднана комісія для споріднених спеціальностей. 

        До складу ЕК входять голова комісії та щонайменше три члени. Голови комісій з атестації спеці-
алістів і магістрів затверджуються ректором з числа провідних фахівців виробництва або вчених нау-

кових установ, науково-педагогічних працівників інших ВНЗ. Пропозиції щодо голів ЕК директорати  

надають до навчального відділу до 1 листопада поточного навчального року, а пропозиції щодо скла-

ду ЕК – до 10 грудня. Голови ЕК з атестації бакалаврів призначаються наказом ректора з числа про-

відних професорів (доцентів) університету. Пропозиції щодо голів та складу ЕК з атестації бакалаврів 

директорати  надають до навчального відділу до 10 грудня поточного навчального року. 

         До участі в роботі ЕК залучаються професори, доценти відповідних кафедр. 

         Персональний склад членів екзаменаційної комісії і екзаменаторів затверджується ректором не 
пізніше, ніж за місяць до початку роботи комісії. 
         Атестація проводиться у формі захисту дипломного проекту (роботи) або (та)  кваліфікаційного 

екзамену згідно з вимогами відповідної освітньої програми. 

        Вимоги до змісту дипломних проектів (робіт), програму та екзаменаційні білети з   кваліфікацій-

ного екзамену визначає випускова кафедра з урахуванням вимог ОКХ, рекомендацій Навчально-

методичної ради університету. 

        До атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги навчального плану зі спе-

ціальності (напряму) відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) (не мають академічної 
заборгованості). 
        10.3. Підготовка до атестації 
        Виконання дипломних проектів (робіт), підготовка до  кваліфікаційних екзаменів є заключним 

етапом навчання студентів за відповідною програмою підготовки і має на меті систематизування, за-

кріплення і розширення теоретичних знань, вмінь та навичок, визначення спроможності їх практич-

ного застосування у вирішенні професійних завдань, що передбачені для первинних посад відповідно 

до вимог ОКХ. 

        Теми дипломних проектів (робіт) щорічно розробляються і обговорюються на випускових кафе-

драх, розглядаються Вченою радою інституту і затверджуються директором інституту. 

        Студентам надається право вибирати тему дипломного проекту (роботи) з переліку, визначеного 

випусковою кафедрою, або пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Закріплення 

теми за студентами оформлюється наказом директора інституту. 

         Підготовка атестаційних робіт проводиться студентами у навчальному закладі або на підприємс-

твах та в організаціях, що зацікавлені у цій роботі. За місцем виконання атестаційної роботи студенту 

надається робоче місце, а також обладнання, необхідне для виконання роботи, проведення експери-

менту та ін. 

         Склад рецензентів затверджується директором інституту за поданням завідувача випускової ка-
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федри не пізніше, ніж за місяць до початку захисту. Рецензент не може бути співробітником цієї ка-

федри. 

         До захисту дипломних проектів (робіт) допускаються студенти, які виконали роботу, одержали 

на неї відгук керівника (наукового керівника), рецензію та візу завідувача кафедри про допуск до за-
хисту. 

        У випадку, якщо завідувач кафедри не вважає за можливе допустити студента до захисту, це пи-

тання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол засідання кафедри подається 

директору інституту. 

        Студент не допускається до захисту дипломної роботи, якщо було виявлено в його роботі плагі-
ат. Студент особисто проводить експертизу дипломної роботи з використанням веб-сервісу «Анти-

плагіат» і при представленні завершеної роботи на перевірку викладачу-керівнику дипломної роботи 

додає результати експертизи. Різновиди плагіату: 

1) видання виконаної іншим автором роботи за свою без внесення в неї жодних змін та належ-

ного оформлення цитування; 

2) копіювання значної частини чужої роботи в свою без внесення в запозичене жодних змін та 

належного оформлення цитування;  

3) внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна по-

рядку слів в них тощо) та без належного оформлення цитування;  

4) парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту. Сутність парафрази поля-

гає в заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів або пропозицій при використанні будь-якої автор-

ської наукової праці (збереженої на електронних або паперових носіях, у ому числі розміщеної в ме-

режі Інтернет).  
Викладач враховує результати експертизи, а при сумніві проводить повторну експертизу із ви-

значенням відсоткового показника оригінальності: 
- понад 90% — текст вважається оригінальним; 

- від 80 до 90% — оригінальність задовільна, слід пересвідчитись у наявності посилань для ци-

тованих фрагментів; 

- від 60 до 80% — матеріал може бути прийнятий до розгляду після доопрацювання та перевірки 

наявності посилань для цитованих  фрагментів. 

При виявленні плагіату викладач повідомляє про це студента та пропонує внести необхідні змі-
ни та доробити дипломну роботу. У разі  незгоди студента – викладач інформує службовою запискою 

завідувача  кафедри. Студента повідомляють про зміст цієї записки. 

Студент при незгоді з позицією викладача, що зафіксував порушення академічних норм в напи-

санні дипломної роботи, за бажанням подає письмову апеляційну заяву на ім’я завідувача кафедри з 
обґрунтуванням своєї позиції впродовж трьох робочих днів з моменту повідомлення про виявлення 

факту плагіату.  

Завідувач кафедри своїм розпорядженням створює апеляційну комісію, до складу якої включає 
викладачів відповідної кафедри (окрім викладача, що зафіксував порушення), старосту академічної 
групи, у якій навчається студент, або представник студентського самоврядування у Вченій раді уніве-

рситету (інституту). Головою апеляційної комісії є завідувач кафедри. Загальний склад комісії - не 
більше 5 осіб. 

Голова апеляційної комісії проводить засідання впродовж одного тижня з моменту рішення про 

створення комісії і запрошує на нього заявника не пізніше, ніж за два дні до засідання. При нез'явлен-

ні заявника справу розглядають в його відсутність. При необхідності отримання додаткової інформа-

ції апеляційна комісія може відкласти справу не більше ніж на три робочі дні і призначає його повто-

рний розгляд. Сумніви при розгляді апеляційної заяви трактувати на користь студента.  

За підсумками розгляду питання апеляційна комісія впродовж трьох робочих днів представляє 
на ім'я директора інституту службову записку про недопущення студента до захисту дипломної робо-

ти або про надання можливості переробити дипломну роботу з визначенням терміну. Службову запи-

ску підписує голова апеляційної комісії, її члени та заявник, зазначаючи: «З висновками апеляційної 
комісії погоджуюсь». 
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        Списки студентів, допущених до атестації, затверджуються директором інституту і подаються в 

екзаменаційну комісію. 

        10.4. Проведення атестації 
        Складання  кваліфікаційного екзамену та захист дипломних проектів (робіт) проводиться на від-

критому засіданні ЕК за участю не менше половини членів комісії при обов’язковій присутності го-

лови комісії. 
        Робота екзаменаційних комісій проводиться у терміни, передбачені графіком навчального проце-

су. Розклад засідань екзаменаційної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується першим 

проректором на підставі подання директора інституту і доводиться до загального відома не пізніше, 

ніж за місяць до початку захисту дипломних проектів (робот) та кваліфікаційного екзамену. 

        На одному засіданні ЕК проводиться захист максимум 10 бакалаврських дипломних робіт, 7 ма-

гістерських дипломних робіт.  
       Крім дипломних проектів (робіт), які плануються до захисту на даному засіданні ЕК, до ЕК дире-

кторатом подаються такі документи: 

       1) зведена відомість про виконання студентами навчального плану і отримані ними оцінки з тео-

ретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практики. При наявності декількох семестрових екза-

менаційних оцінок з однієї дисципліни до зведеної відомості заноситься підсумкова (середня зважена 
відносно розподілу по семестрах навчальних годин дисципліни) оцінка з округленням її до найближ-

чого цілого значення; 

       2) індивідуальний план студента; 

       3)відгук керівника; 

       4)рецензія на дипломний проект (роботу); 

       5)інші матеріали, що свідчать про наукову і практичну цінність роботи — друковані статті за те-

мою проекту (роботи), документи, які вказують на практичне застосування проекту (роботи), макети, 

зразки матеріалів, виробів тощо. 

       Захист атестаційних робіт може проводитися як у вищому навчальному закладі, так і на підпри-

ємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика проектів (робіт), що захищаються, має науко-

во-теоретичний або практичний інтерес. 

        Кваліфікаційний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів за білетами (кон-

трольними завданнями), складеними у повній відповідності до програми атестації студентів. 

Результати складання  кваліфікаційного екзамену та захисту дипломного проекту (роботи) ви-

значаються оцінками за  шкалою підсумкового контролю: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадо-

вільно" та за шкалою ECTS. Рішення екзаменаційної комісії про оцінювання рівня підготовки студен-

тів, а також про присвоєння студентам-випускникам кваліфікації та видачу їм державних документів 

про вищу освіту приймається екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуван-

ням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількос-

ті голосів голос голови є вирішальним. 

        Студенту, який успішно склав  кваліфікаційний екзамен, захистив дипломну роботу, рішенням 

екзаменаційної комісії присвоюється відповідна кваліфікація і видається державний документ про 

освіту. 

       Документ про вищу освіту з відзнакою видається студенту, який отримав підсумкові оцінки “від-

мінно” не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін, КП (КР) та практик за весь термін навчання 

(бакалавр, спеціаліст або магістр), а решту підсумкових оцінок – “добре”, захистив дипломний проект 
(роботу), склав  кваліфікаційний екзамен з оцінками “відмінно”. 

        Результати захисту дипломних проектів (робіт) і кваліфікаційного екзамену оголошуються в день 

їх проведення після оформлення протоколу засідання екзаменаційної комісії. 
       Студент, який не захистив дипломний проект (роботу) або не склав  кваліфікаційний екзамен, або 

не з’явився на захист без поважних причин, відраховується з вищого навчального закладу як такий, 

що виконав навчальний план, але не пройшов атестації. 
       Студентам, які не захищали дипломний проект (роботу)  роботу (не складали  кваліфікаційний 

екзамен) з поважної, документально підтвердженої причини, ректором може бути продовжений строк 
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навчання до наступного терміну роботи екзаменаційної комісії, але не більше, ніж на один рік. 

       Якщо захист дипломного проекту (роботи) визнається незадовільним, ЕК встановлює, чи може 

студент представити до повторного захисту той же проект (роботу) з відповідною доробкою, що ви-

значає комісія, або повинен розробити нову тему, яка пропонується випусковою кафедрою. 

       Повторний захист та повторне складання  кваліфікаційного екзамену дозволяється тільки під час 

наступної атестації протягом трьох років після закінчення вищого закладу освіти. Перелік  кваліфіка-

ційних екзаменів для осіб, які їх складають повторно, визначається навчальним планом, що діяв у рік 

закінчення ними вищого закладу освіти. 

        Усі засідання екзаменаційної комісії протоколюються. У протоколи записуються поставлені сту-

дентам питання, вносяться оцінки, одержані на  кваліфікаційному екзамену або при захисті диплом-

них проектів (робіт), особливі думки і зауваження членів комісії, вказуються кваліфікація та держав-

ний документ (з відзнакою чи без відзнаки), що видається студенту-випускнику. Протокол підпису-

ють голова та члени екзаменаційної комісії, які брали участь у засіданні. Протоколи засідань ЕК зда-

ються у відділ кадрів студентів, де зберігаються протягом року, а потім передаються в архів універси-

тету для  збереження протягом 5 років. 

        Після закінчення роботи екзаменаційної комісії голова комісії складає звіт на ім’я ректора і подає 
його до навчального відділу університету. 

        У звіті голови комісії дається аналіз рівня підготовки випускників зі спеціальності, якості вико-

нання атестаційних робіт, відповідність тематики та змісту робіт сучасним вимогам, характеристика 
знань студентів, виявлених під час захисту, недоліки в підготовці з окремих дисциплін (питань), ви-

словлюються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу. 

        Звіт голови екзаменаційної комісії зі спеціальності (напряму) обговорюється на засіданні випус-

кової кафедри і Вченої ради інституту. 

       Загальні підсумки роботи екзаменаційних комісій зі спеціальностей університету обговорюються 

на засіданні Вченої ради університету. 

 

11. Навчальний час здобувача вищої освіти 

 

       11.1. Навчальний час ЗВО визначається обсягом кредитів ECTS, необхідних для здобуття відпові-
дного ступеня вищої освіти. Обліковими одиницями навчального часу ЗВО є кредит ECTS, академіч-

на година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.  

Кредит ECTS — одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження ЗВО, необхідного 

для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ECTS становить 
30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 

60 кредитів ECTS.  

Академічна година — це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академіч-

ної години становить, як правило, 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних 

годин (надалі "пара").  

Навчальні заняття в Університеті тривають 80 хвилин без перерви. 

Навчальний день — це складова частина навчального часу ЗВО.  

Навчальний тиждень — це складова частина навчального часу студента, тривалістю не більше 

45 академічних годин (1,5 кредитів ECTS).  

Навчальний семестр — це складова частина навчального часу ЗВО, що закінчується підсумко-

вим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.  

Навчальний курс — це завершений період навчання ЗВО протягом навчального року. Трива-

лість перебування ЗВО на навчальному курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового конт-
ролю та канікул. Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, стано-

вить не менше 8-11 тижнів. Початок i закінчення навчання ЗВО на конкретному курсі оформлюється 

відповідними (перевідними) наказами.  

Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня i для ЗВО складається 

з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святко-
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вих i канікулярних днів.  

         11.2. Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком освітнього процесу. Вказаний 

графік складається на навчальний рік з урахуванням перенесень робочих та вихідних днів. Навчальні 
заняття в університеті тривають дві академічні години i проводяться за розкладом. Розклад має забез-
печити виконання навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять.  

        11.3. Забороняється відволікати ЗВО від участі в навчальних заняттях та контрольних заходах, 

встановлених розкладом, крім випадків, передбачених чинним законодавством.  

 

12. Робочий час науково-педагогічних працівників 

 

12.1. Робочий час науково-педагогічних працівників університету становить 36 годин на тиж-

день (скорочена тривалість робочого часу).  

Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, мето-

дичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час науково-

педагогічного працівника університету регламентується статтею 56 Закону України «Про вищу осві-
ту» та Кодексом Законів про працю України.  

12.2. Графік робочого часу науково-педагогічного працівника визначається розкладом аудито-

рних навчальних занять i консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими ви-

дами робіт, передбаченими його індивідуальним планом. Час виконання робіт, не передбачених розк-

ладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому університетом, з 
урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання. Зміни в обов’язковому навчальному на-

вантажені та в інших видах трудових обов’язків науково-педагогічного працівника вносяться в його 

індивідуальний план. Науково-педагогічний працівник зобов’язаний дотримуватися встановленого 

йому графіка робочого часу.  

12.3. Залучення науково-педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим дого-

вором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.  

 

13.Організаційне та науково-методичне забезпечення навчального процесу 
 

       13.1. Науково-методичне та організаційне забезпечення навчального процесу є необхідною умо-

вою якісного засвоєння програм підготовки фахівців і включає: 
• стандарти вищої освіти; 

• навчально-організаційні документи спеціальностей (напрямків) університету; 

• навчально-методичні комплекси дисциплін; 

• інформаційне забезпечення навчального процесу (підручники і навчальні посібники, методич-

ні матеріали, мультимедійні посібники, електронні посібники, комп’ютерні програми з навчаль-

них дисциплін, робочі зошити, практикуми тощо) 

• систему контролю якості навчального процесу. 

        13.2. Документація з науково-методичного та організаційного забезпечення навчального проце-

су. 

Документація ДонНУЕТ: 

• навчальні плани; 

• робочі навчальні плани; 

• інформаційні пакети з кожного напряму та спеціальності; 
• програми навчальних дисциплін; 

• робочі програми навчальних дисциплін; 

• розклад занять за усіма формами навчання; 

• журнали обліку роботи академічної групи та викладачів з кожного напряму та спеціальності; 
• особові картки студентів; 

• відомості обліку успішності; 
• зведена відомість успішності студентів; 
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• журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень студентів-заочників; 

• накази про зарахування, відрахування, переведення, поновлення студентів тощо; 

• склад, план роботи і протоколи засідань екзаменаційних комісій; 

• накази про призначення кураторів груп студентів денної форми навчання; 

• протоколи засідань стипендіальної комісії; 
• копії документів студентів-пільговиків (осіб, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС; 

дітей-сиріт; інвалідів; та ін.); 

• списки студентів, які мешкають у гуртожитку Університету; 

• графіки проведення відкритих занять, та інше. 

Інформаційний пакет для напряму або спеціальності містить: 

• загальну інформацію про Університет, умови навчання та проживання; 

• стислий опис інститутів (деканатів), їх структури, викладацького складу, а також напрямку і 
спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців із зазначенням термінів та умов нав-

чання, форм атестації; 
• навчальний план з розподілом годин по нормативних і вибіркових дисциплінах, послідовність 

та терміни їх вивчення для кожної форми навчання; 

• анотація дисциплін із зазначенням попередніх умов їх вивчення, форм навчальної діяльності, 
прізвищ педагогічних працівників, методики викладання, методів навчання, рекомендованої 
літератури, умов і термінів вивчення окремих модулів, системи оцінювання успішності й зара-

хування модулів. 

Інформаційні пакети  розміщуються на веб-сторінці сайту Університету. 

Документація кафедр з організації та науково-методичного забезпечення навчального процесу: 

• план роботи кафедри на навчальний рік; 

• список викладачів та співробітників кафедр; 

• обсяг навчального навантаження на навчальний рік; 

• розподіл навчального навантаження за викладачами на навчальний рік; 

• звіт кафедри про виконання навчальної, методичної та наукової роботи; 

• розклад занять; 

• індивідуальні плани роботи викладачів; 

• навчально-методичні комплекси дисциплін; 

• графіки консультацій викладачів; 

• графіки підвищення кваліфікації викладачів; 

• плани відкритих занять на поточний семестр; 

• журнал взаємних і контрольних відвідувань занять викладачів; 

• теми курсових робіт (проектів) та дипломних робіт (проектів); 

• завдання на курсові роботи (проекти) та дипломні роботи (проекти); 

• екзаменаційні білети; 

• критерії оцінювання екзаменаційних навчальних досягнень студентів; 

• програми практик, тощо. 

Структура навчально-методичного комплексу дисципліни включає: 
1. Витяг з навчального плану; 

2. Навчальну програму дисципліни; 

3. Робочу навчальну програму дисципліни; 

4. Структурно-логічну схему здійснення міждисциплінарних зв’язків (із врахуванням осві-
тньо-кваліфікаційної характеристики фахівця); 

5. Зміст лекційного курсу в роздрукованому вигляді та на сайті університету; 

6. Інструкції та методичні матеріали для практичних (лабораторних, семінарських) занять 

(у друкованому вигляді та на сайті); 
7. Інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи; 

8. Індивідуальні навчально-дослідні завдання; 

9. Критерії оцінювання успішності студентів; 
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10. Засоби діагностики успішності навчання. 

o завдання для поточного, модульного контролю; 

o екзаменаційні білети; 

o пакет комплексних контрольних робіт з критеріями оцінювання, рецензією та зразком 

еталонної відповіді тощо. 

11. Наскрізні програми та програми навчальних практик з дисципліни, виробничих практик, якщо 

вони передбачені навчальним планом; 

12. Тематика та інструктивно-методичні матеріали щодо виконання та захисту курсових, диплом-

них робіт (проектів), якщо вони передбачені навчальним планом ; 

13. Інші методичні матеріали: 

o Нормативно-правові документи, які використовуються при викладанні навчальної дисципліни; 

o Методичні роботи викладача: навчальні, електронні посібники, конспекти лекцій, опор-

ні конспекти, практикуми, робочі зошити, словники, довідники, мультимедійні презентації, навча-

льні та краєзнавчі відеофільми, виступи, дописки, експонати, дидактичні матеріали, проекти тощо; 

o Матеріали з організації позааудиторної роботи (конкурси, гуртки, олімпіади тощо). 

Інші складові НМК дисципліни визначаються викладачем і затверджуються на засіданні кафе-

дри. 

Викладач створює інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни на основі 
комп’ютерних мультимедійних технологій. 

Основним структурним компонентом інформаційно-методичного забезпечення є створення 

електронного навчально-методичного комплексу дисципліни. 

13.3.Робоча навчальна програма дисциплін містить виклад контрольного змісту навчальної ди-

сципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби пото-

чного і підсумкового контролю. 

Робоча навчальна програма дисципліни розробляється викладачем, розглядаються на засіданні 
кафедри і затверджується першим проректором. 

Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються (перезатверджуються) не пізніше, ніж 

за 3 місяці до початку навчального року, протягом якого вивчаються відповідні дисципліни. 

 

14. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

На виконання статті 16 Закону України «Про вищу освіту» система внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти передбачає здійснення в університеті таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти та ухвалення їх вченою 

радою університету;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3) щорічне оцінювання ЗВО, науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу та 

регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, на ін-

формаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі 
самостійної роботи ЗВО, за кожною освітньою програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім проце-

сом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфі-
кації;  

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у науко-

вих працях працівників вищих навчальних закладів і ЗВО; 

9) інших процедур і заходів.  

 

15.Права і обов'язки студентів 
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15.1.Студент університету має право на: 

• захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; 

• безпечні й нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

• вибір форми навчання; 

• участь у конкурсі на продовження навчання за програмами підготовки спеціалістів та магіст-
рів, отримання направлення на навчання, стажування в інших навчальних закладах, у тому числі 
за кордоном та ін.; 

• ознайомлення з програмами будь-яких навчальних дисциплін на кафедрах або в науково-

технічній бібліотеці університету; 

• участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

• обрання навчальних дисциплін в межах, передбачених освітньо-професійною програмою під-

готовки та робочим навчальним планом; 

• обрання самостійного методу вивчення будь-якої дисципліни; 

• отримання консультацій викладачів за встановленим розкладом; 

• переведення на денну форму навчання та на місця з бюджетним фінансуванням за конкурсом, 

на підставі рішення Вченої ради університету з урахуванням успішності навчання студента та 

його соціального становища; 

• отримання додаткової освіти згідно з “Положенням про порядок здобуття другої вищої освіти 

в ДонНУЕТ”; 

• участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, нау-

ково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 

• надання пропозицій щодо умов навчання; 

• безкоштовне користування науково-технічною бібліотекою, інформаційними фондами, послу-

гами навчальних, наукових та інших підрозділів університету; 

• отримання інформації про ситуацію, що склалася на ринку праці, від відповідних структур 

університету; 

• участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, 

виставках, конкурсах, подання своїх робіт для публікацій; 

• користування виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою універси-

тету; 

• моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-

дослідній роботі та громадському житті університету або його підрозділу; 

• канікулярну відпустку тривалістю не менше 8 календарних тижнів; 

• академічну відпустку, поновлення і переведення до іншого ВНЗ у встановленому порядку; 

• забезпечення гуртожитком у встановленому порядку; 

• отримання стипендій відповідно до законодавства; 

• трудову діяльність у позанавчальний час; 

• участь у об'єднаннях громадян. 

15.2. Обов'язки студентів 

          Студент зобов'язаний: 

• дотримуватися законодавства України, моральних, етичних норм; 

• виконувати вимоги Статуту ДонНУЕТ та Правил внутрішнього розпорядку ДонНУЕТ; 

• систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками зі спеціальності, сум-

лінно працювати над підвищенням свого наукового та загальнокультурного рівня; 

• виконувати всі вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком організації навчального 

процесу; 

• відвідувати заняття відповідно до навчального плану та розкладу занять; 

• своєчасно інформувати директорат у випадках неможливості через поважні причини відвідувати 

заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки, контрольні роботи та ін.; 

• брати участь у роботах з самообслуговування в навчальних приміщеннях та гуртожитку, допома-
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гати підтримувати належний лад на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, студмістечка, 

інших культурно-побутових об'єктів, які обслуговують студентів університету; 

• дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, 

навчальних посібників, книжок, приладів та ін.); виконувати розпорядження старости навчальної 
групи, студради в гуртожитку в межах їх повноважень; 

• дбати про честь та авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, 

бути дисциплінованим та охайним як в університеті, так і на вулиці та в громадських місцях. 

• За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку університету ректор або 

керівник відповідного підрозділу (факультету, інституту, кафедри тощо) може накласти дисцип-

лінарне стягнення на студента, а ректор – відрахувати його за погодженням з профспілковим ко-

мітетом студентів університету. 

 

16. Права та обов’язки старости академічної групи 

 

          16.1. Загальні положення 

Староста є представником директорату для організаційного забезпечення навчального процесу 

в академічній групі та для управління студентським колективом групи при залученні її до всіх офі-
ційних заходів, що проводяться директоратом і ректоратом або за їх дорученням. 

Староста представляє інтереси студентів групи в директораті і на кафедрах, співпрацює з ди-

ректоратом. Староста академічної групи може брати участь у роботі органів студентського самовря-

дування інституту та університету. 

Старостою академічної групи може бути один із успішних у навчанні студентів, який відзнача-

ється високими моральними якостями, користується авторитетом і повагою серед студентів групи і 
викладачів, має позитивний вплив на колектив групи і володіє організаторськими здібностями. 

За належне виконання своїх обов’язків староста може бути матеріально та морально заохоче-

ний адміністрацією та органами студентського самоврядування інституту та університету. 

Староста несе відповідальність за виконання обов’язків та використання прав, передбачених 

цим Положенням, і дотримується конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами академічної 
групи. 

16.2. Призначення та звільнення старости 

Староста академічної групи на 1-му курсі призначається адміністрацією інституту на перший 

навчальний семестр. Після закінчення цього терміну рішення про переобрання старости приймає ака-

демічна група. 

Староста переобирається на зборах академічної групи за обов’язкової присутності представни-

ка адміністрації інституту. Рішення про переобрання приймається простою більшістю від загальної 
кількості студентів академічної групи шляхом прямого голосування, що фіксується у відповідному 

поданні (заяві, протоколі тощо) до директорату. За поданням академічної групи староста признача-

ється наказом (розпорядженням) по інституту. 

Староста обирається на весь період навчання. Звільнення старости може здійснюватись за вла-

сним бажанням, з ініціативи адміністрації, органів студентського самоврядування або студентів даної 
групи, якщо він не справляється з обов’язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером 

студентського колективу. 

16.3. Обов’язки старости 

          Староста забов’язаний: 

1. своєчасно інформувати студентів про розпорядження ректорату, директорату, викладачів, які 
ведуть заняття, стосовно організації навчального процесу та інших офіційних заходів; 

2. брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов’язаних з навчально-виховним 

процесом академічної групи; 

3. готувати та проводити збори студентів академічної групи, на яких обговорюються стан нав-

чання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу; 

4. щоденно вести в журналі групи облік відвідування занять студентами; 



 34

5. стежити за станом дисципліни та поведінки в групі, за збереженням навчального обладнання 

та інвентарю в аудиторіях, лабораторіях, навчальних корпусах; 

6. проводити індивідуальну роботу зі студентами групи стосовно виконання вимог навчального 

плану, правил внутрішнього розпорядку; 

7. забезпечувати участь студентів групи у заходах, які проводяться в інституті та в університеті із 
залученням студентів академічної групи; 

8. оперативно інформувати деканат про  непорозуміння у розкладі занять тощо; 

9. оперативно інформувати органи студентського самоврядування та адміністрацію інституту про 

порушення прав студентів, можливі конфлікти з викладачами, інші проблеми, що є важливими 

для студентів; 

10. брати участь у зборах старост академічних груп; 

11. брати участь у роботі комісій, що створюються в інституті та в університеті з розв’язання кон-

фліктних ситуацій; 

12. після закінчення заліків та екзаменів отримувати підсумкову інформацію про результати екза-

менаційної сесії і доводити її до відома студентів; 

13. призначати на кожний день чергового по групі. 
16.4 Права старости 

          Староста має право: 

• рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та морального заохочення за відмін-

не навчання, активну участь у науково-дослідній, громадській, спортивній та культурно-масовій 

роботі тощо; 

• вносити пропозиції щодо накладання на студентів адміністративних стягнень за порушення 

навчальної і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку; 

• представляти інтереси групи під час призначення стипендій та поселення в гуртожиток; 

• давати розпорядження студентам щодо організації навчально-виховного процесу, громадської 
роботи та виконання поставлених перед групою доручень адміністрацією директорату та універ-

ситету. 

 

17. Права та обов’язки викладачів 

 

Науково-педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи у ВНЗ ІІІ і IV рівнів ак-

редитації професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-

технічною діяльністю. На посади науково-педагогічних працівників, як правило, обираються за кон-

курсом особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури та аспі-
рантури. 

17.1. Права викладачів 

          Науково-педагогічні працівники мають право на: 

1. захист професійної честі та гідності; 
2. вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених робочих навчальних планів і 

робочих навчальних програм дисциплін; 

3. проведення наукової роботи; 

4. підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років; 

5. індивідуальну педагогічну діяльність; 

6. участь у громадському самоврядуванні; 
7. інші права, передбачені законами України та Статутом ДонНУЕТ. 

17.2. Обов’язки викладачів 

          Науково-педагогічні працівники зобов’язані: 
1. постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію; 

2. забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін; 

3. систематично інформувати деканати про факти порушення студентами навчальної дисципліни 

(систематичне пропускання навчальних занять, несвоєчасність виконання семестрових індивіду-
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альних завдань) та про низьку поточну успішність; 

4. додержувати норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів; 

5. додержувати норм Статуту ДонНУЕТ і Правил внутрішнього розпорядку університету. 

 

18. Права та обов’язки куратора 

 

         Куратор призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу 

групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студен-

тів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом 

тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзнача-

ється високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організатор-

ськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів. 

         Куратор призначається розпорядженням декана факультету (директора інституту) за поданням 

завідувача кафедри. Виконувана ним робота планується в журналі куратора і враховується в індивіду-

альному плані роботи викладача. Куратор закріплюється за студентською групою, як правило, на весь 

період навчання в університеті. Зміна куратора може здійснюватися деканом (директором) з поваж-

них причин, якщо він не справився з виконанням своїх обов’язків або за ініціативою студентів групи. 

        18.1. Обов’язки куратора 

        Куратор зобов’язаний: 

• сприяти створенню в студентській групі здорового морально-психологічного клімату, встано-

вленню нормальних стосунків між студентами і викладачами та співробітниками університету; 

• допомагати активу групи у формуванні студентського колективу, виробленні позитивних цін-

нісних орієнтацій у студентів, спрямованих на здобуття знань, підвищення свого загального ку-

льтурного рівня, ведення здорового способу життя тощо; 

• проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами групи, з’ясовувати стан їх дисципліни 

та навчання, умови проживання, піклуватися та надавати можливу допомогу студентам у вирі-
шенні тих проблем, які залежать від університету; 

• проводити заходи організаційної та виховної роботи в студентській групі за планами ректора-
ту, директорату та власним планом; 

• складати плани культурно-виховної роботи в закріпленій студентській групі і звіти про їх ви-

конання; 

• регулярно вести журнал куратора; 

• допомагати студентам у виборі навчальних дисциплін вибіркового циклу; 

• надавати студентам допомогу в підборі місць розподілу та працевлаштування; 

• дотримуватися конфіденційності в індивідуальній роботі з підопічними студентами та не роз-
повсюджувати інформацію, що особисто їх стосується. 

          18.2. Права куратора 

         Куратор має право: 

• висувати найкращих студентів групи за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-

масовій та громадській роботі до нагороджень та різних форм заохочень; 

• виступати перед адміністрацією щодо застосування встановлених форм дисциплінарного та 
адміністративного стягнення до студентів за допущені ними порушення трудової, навчальної ди-

сципліни, громадського порядку тощо; 

• брати участь в оцінці організаторських здібностей студентів, виконання ними громадських до-

ручень; 

• захищати студентів, коли до них застосовуються несправедливо завищені міри стягнення. Від-

рахування студентів з університету з усіх причин робиться тільки після погодження з куратором; 

• брати участь у вирішенні питань призначення стипендій, поселення у гуртожитки студентів 

закріпленої групи. 


