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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Криворізький національний університет (далі – Університет) – це 

самоврядний (автономний) багатопрофільний заклад вищої освіти, який 

здійснює різнопрофільну освітньо-наукову та науково-дослідницьку діяльність з 

підготовки висококваліфікованих фахівців, виконання наукових досліджень, 

виготовлення науково-технічної продукції. 

1.2. Положення про організацію освітнього процесу (далі – Положення) є 

нормативним документом, що регламентує організацію та проведення освітнього 

процесу в Університеті. 

Нормативні акти Університету щодо освітніх програм, академічної 

мобільності, організації практичної підготовки, оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти, системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти, екзаменаційної комісії, дипломів із відзнакою та інші 

документи, що регламентують окремі аспекти освітнього процесу, не мають 

суперечити цьому Положенню.  

1.3. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти України у XXI 

столітті, системи стандартів вищої освіти, інших нормативних актів з питань 

вищої освіти. 

1.4. У Положенні терміни вжито у такому значенні: 

1) автономія закладу вищої освіти – самостійність, незалежність і 

відповідальність закладу вищої освіти в прийнятті рішень щодо розвитку 

академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, 

внутрішнього керування, економічної та іншої діяльності, самостійного добору й 

розстановки кадрів у межах, установлених Законом; 

2) академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 

довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень; 

3) академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому 

закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами; 

4) академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього 

процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або 

інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і 

творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і 

використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, 

установлених законом; 
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5) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет 

відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконати вимоги стандарту 

та досягти заявлених у програмі результатів навчання,  досягнення заявлених у 

програмі результатів навчання; 

6) випускова кафедра – базовий структурний підрозділ Університету, який 

проводить навчально-виховну та науково-методичну діяльність зі ступеневої 

підготовки, випуску фахівців відповідно до стандарту вищої освіти з відповідної 

освітньої програми, спеціальності та здійснює наукову, науково-дослідну, 

науково-технічну діяльність за певною галуззю знань; 

7) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти; 

8) заклад вищої освіти – окремий вид установи, яка є юридичною особою 

приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 

наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує 

організацію освітнього процесу та здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

9) галузь знань – основна предметна область освіти й науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка; 

10) гарант освітньої програми – штатний науково-педагогічний або 

науковий працівник Університету, який має науковий ступінь та/або вчене 

звання за відповідною або спорідненою до освітньої програми спеціальністю, 

стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менше 10 років, який 

відповідає за контроль дотримання ліцензійних вимог під час започаткування та 

провадження освітньої діяльності за відповідною освітньою програмою; 

11) група забезпечення спеціальності – група педагогічних, науково-

педагогічних і/або наукових працівників, для яких Університет є основним 

місцем роботи,  які відповідають за виконання освітніх програм за спеціальністю 

на певних рівнях вищої й фахової передвищої освіти, післядипломної освіти для 

осіб із вищою освітою, особисто беруть участь в освітньому процесі та 

відповідають затвердженим кваліфікаційним вимогам. 

12) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу та накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 
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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 в кредитах ЄКТС; 

13) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі вищої освіти на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації; 

14) здобувачі освіти з особливими освітніми потребами – це особи з 

порушеннями психофізичного розвитку (порушення слуху, зору, мовлення, 

опорно-рухового апарату тощо), яким не протипоказане навчання за обраною 

спеціальністю (спеціалізацією), які потребують створення спеціальних умов для 

навчання; 

15) інклюзивне навчання – система освітніх послуг, які гарантовані 

державою, що базується на принципі недискримінації, урахування 

багатоманітностей людини, ефективного залучення та включення до освітнього 

процесу всіх його учасників; 

16) кваліфікація – офіційний результат оцінювання й визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, 

що засвідчується відповідним документом про вищу освіту; 

17) компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти; 

18) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, 

як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

19) ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи 

провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої 

освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності; 

20) освітня діяльність – діяльність закладів вищої освіти, що провадиться з 

метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти й задоволення інших 

освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

21) освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) 

програма – система освітніх компонентів 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 
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послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

22) результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 

оцінити й виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 

освітньої програми або окремих освітніх компонентів; 

23) силабус – це документ, у якому роз’яснюється взаємна відповідальність 

викладача та студента. У ньому подаються процедури (зокрема стосовно 

deadlines і принципів оцінювання), політики (включно з політикою академічної 

доброчесності) і зміст курсу, а також календар його виконання; 

24) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом вищої 

освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітню програму підготовки 

здобувачів вищої та післядипломної освіти; 

25) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка; 

26) якість вищої освіти – відповідність результатів навчання вимогам, 

установленим законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або 

договором про надання освітніх послуг; 

27) якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу в 

закладі вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує 

здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань. 

1.5. В Університеті здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою за 

відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими 

програмами відповідно до ліцензованих спеціальностей на таких рівнях вищої 

освіти:  

– перший (бакалаврcький) рівень; 

– другий (магістерський) рівень;   

– третій (освітньо-науковий) рівень; 

– науковий рівень.  

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому 

кваліфікаційному рівню Національної 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 Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за 

обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології 

наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для 
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ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності.  

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому 

кваліфікаційному рівню 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 мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення.  

Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню 

Національної рамки кваліфікацій і передбачає набуття компетентностей з 

розроблення й упровадження методології та методики дослідницької роботи, 

створення нових системоутворювальних знань та/або прогресивних технологій, 

розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має 

загальнонаціональне або світове значення. 

1.6. Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання 

особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або 

наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої 

освіти:  

1) молодший бакалавр (у відокремлених структурних підрозділах);  

2) бакалавр;  

3) магістр;  

4) доктор філософії;  

5) доктор наук.  

Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, який здобувають на 

початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти та присуджується закладом 

вищої освіти в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

освітньої-професійної програми, обсяг якої становить 90–120 кредитів ЄКТС. 

Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в 

неї повної загальної середньої освіти.  

Бакалавр – освітній ступінь, який здобувають на першому рівні вищої 

освіти та присуджується закладом вищої освіти в результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої 

становить 180–240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра 

визначається вищим навчальним закладом. Особа має право здобувати ступінь 

бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.  

Магістр – освітній ступінь, який здобувають на другому рівні вищої освіти 

та присуджується закладом вищої освіти в результаті успішного виконання 
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здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра 

здобувають за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою. Обсяг 

освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів 

ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. До освітньо-

наукової програми магістра обов’язково належить дослідницька (наукова) 

компонента обсягом не менше 30 %. Особа має право здобувати ступінь магістра 

за умови наявності в неї ступеня бакалавра або спеціаліста.  

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, який 

здобувають на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь 

доктора філософії присуджується спеціалізованою Вченою радою Університету 

в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-

наукової програми та публічного захисту дисертації в спеціалізованій Вченій 

раді. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 

чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки 

доктора філософії становить 30–60 кредитів ЄКТС.  

Доктор наук – це другий науковий ступінь, який особа здобуває на 

науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії й передбачає 

набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення й упровадження 

методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, 

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 результатами 

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 й науки. 

1.7. В Університеті особа реалізує своє право на освіту шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти. Держава визнає ці види освіти, створює 

умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні 

послуги, а також заохочує до здобуття освіти всіх видів. 

Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 

спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 

визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти 

та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. 

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, зазвичай, за освітніми 

програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх 

кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням 

професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. 
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Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 

повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 

діяльністю, родиною чи дозвіллям. 

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному 

законодавством та згідно з Положенням про порядок визнання в  Криворізькому 

національному університеті результатів навчання, отриманих у неформальній 

освіті. 

1.8. Метою інклюзивного навчання в Університеті є забезпечення однакового 

доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом 

організації їх навчання на основі застосування особистісно-орієнтованих методів 

навчання з урахуванням їх індивідуальних особливостей.  

Формування умов для здобуття особою з особливими освітніми потребами 

якісної освіти в Університеті спрямоване на:  

– поширення доступу до якісної вищої освіти з використанням сучасних 

інформаційних технологій;  

– реалізацію індивідуального підходу до процесу навчання відповідно до 

особливостей і можливостей кожного такого студента;  

– розширення ресурсних можливостей Університету для підвищення якості 

навчання;  

– формування у студентів Університету позитивного ставлення до осіб із 

особливими освітніми потребами.  

Основними напрямами роботи в частині організації навчання осіб із 

особливими освітніми потребами в Університеті є:  

– надання інформації про Університет та умови навчання;  

– забезпечення вільного доступу студентів із проблемами опорно-рухового 

апарату до інфраструктури Університету (відповідно переобладнаних 

навчальних аудиторій та ін.);  

– надання додаткових технічних засобів: комп’ютерні програми для 

слабозорих, системи підсилення звуку для тих, хто слабо чує, спеціальні меблі 

для осіб з вадами опорно-рухового апарату тощо;  

– розроблення індивідуальних навчальних планів та аналіз їх виконання;  

– застосування дистанційного навчання;  

– використання освітнього контенту для розширення інформаційного, 

навчального простору та надання студентам додаткових методичних матеріалів;  

– запровадження постійно діючих методичних семінарів для викладачів 

Університету з методів навчання осіб з особливими освітніми потребами;  

– моніторинг якості навчання осіб з особливими освітніми потребами;  
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– формування комплексного (технічного, організаційного, педагогічного, 

психологічного, соціального) супроводу осіб із особливими освітніми 

потребами.  

1.9. Організація освітнього процесу в Університеті ґрунтується на таких 

засадах:  

1) автономність Університету в прийнятті самостійних рішень щодо 

організації освітнього процесу, визначенні форм освітнього процесу та форм і 

методів навчання;  

2) ефективне використання людського потенціалу, матеріальних, 

фінансових та інших ресурсів;  

3) забезпечення якісної освіти за всіма освітніми програмами;  

4) академічна мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників;  

5) функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти;  

6) формування довіри до Університету в споживачів освітніх послуг, 

працедавців, закладів вищої освіти України та зарубіжних країн.  

1.9. Організація освітньої діяльності Університету передбачає:  

▪ інтеграцію освіти, досліджень і виробництва;  

▪ забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій 

якості;  

▪ побудову освітніх програм на компетентнісній основі, відповідно до рівнів 

Національної рамки кваліфікацій;  

▪ забезпечення єдиного підходу до розроблення освітніх програм усіх рівнів 

із обов'язковим урахуванням освітніх і професійних стандартів, визначенням 

критеріїв оцінювання результатів навчання (знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей), термінів і порядку підтвердження отриманих особою 

кваліфікацій;  

▪ незалежне та об'єктивне оцінювання набутої кваліфікації;  

▪ розроблення академічної політики на основі аналізу потреб ринку праці та 

перспектив розвитку відповідних галузей;  

▪ сприяння набуттю студентами професійної кваліфікації;   

▪ визнання якісної практичної підготовки студентів як необхідної умови 

здобуття кваліфікацій усіх рівнів;  

▪ гарантування рівності й доступу до освітніх програм Університету тих 

груп осіб, які через недоліки освітнього характеру, спричинені особистими, 

соціальними, культурними або економічними обставинами, потребують 

особливої підтримки для реалізації свого освітнього потенціалу;  

▪ незалежність освітньої діяльності від впливу політичних партій і 

релігійних організацій;  
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▪ участь усіх працівників Університету (адміністрація, науково-педагогічні, 

наукові й педагогічні працівники, навчально-допоміжний, адміністративно-

господарський персонал) у забезпеченні освітньої діяльності Університету;  

▪ залучення всіх категорій працівників Університету, здобувачів освіти, 

випускників і роботодавців до заходів із забезпечення якості освітніх програм. 

 

 

2. ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Навчання в Університеті здійснюється за такими формами: 

1) очна (денна); 

2) заочна (дистанційна); 

3) дуальна. 

Очна (денна) форма навчання є основною формою здобуття певного 

освітнього рівня з відривом від виробництва. 

Організацію освітнього процесу на денній (стаціонарній) формі навчання 

здійснює Університет згідно зі стандартами вищої освіти та цим Положенням. 

Освітній процес за денною формою навчання передбачає особистісний 

контакт науково-педагогічного працівника та здобувача, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Здобувачі денної форми навчання 

зобов’язані відвідувати всі заняття згідно з розкладом занять та своєчасно 

виконувати навчальні завдання згідно з робочим (індивідуальним) навчальним 

планом та робочими програмами навчальних дисциплін. У встановленому 

законодавством порядку здобувачі денної форми навчання мають право на 

гарантовані державою: стипендіальне забезпечення, пільги на проїзд у міському 

транспорті, поселення в гуртожитку, відтермінування військової служби тощо. 

Заочна форма навчання є формою здобуття певного освітнього рівня без 

відриву від виробництва. Організація на заочній формі навчання здійснюється 

Університетом згідно зі стандартами вищої освіти та цим Положенням, із 

урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які 

поєднують роботу з навчанням. 

Заочна форма навчання є формою здобуття вищої освіти певного рівня, у 

якій основною формою організації освітнього процесу є самостійна робота 

(самонавчання) здобувача в поєднанні з відносно невеликим особистісним 

контактом з науково-педагогічними працівниками Університету. Заочна форма 

навчання передбачає більш активне використанням здобувачами інформаційно-

комунікаційних технологій дистанційного навчання й характеризується 

етапністю. На першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 
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самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь (установча 

сесія), на другому етапі здобувач-заочник самостійно засвоює навчальний 

матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – 

проводиться безпосередня перевірка результатів навчання (перевірка 

індивідуальних завдань, захист курсових проектів (робіт), складання екзаменів і 

заліків, випускна атестація тощо). При цьому ці етапи віддалені один від одного 

в часі згідно з графіком навчального процесу цієї форми навчання. Заочне 

навчання є формою здобуття певного рівня вищої освіти осіб, які працюють або 

одночасно навчаються за іншою спеціальністю. Здобувати освіту за заочною 

формою навчання мають право громадяни України незалежно від роду та 

характеру їх занять й віку. Здобувачі-заочники мають певні пільги, гарантовані 

державою (додаткові оплачувані відпустки, податкову соціальну пільгу тощо). 

Дуальна форма навчання – спосіб здобуття освіти, який передбачає 

поєднання навчання осіб у закладах освіти із навчанням на робочих місцях на 

підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації на 

основі відповідних договорів. 

Поєднання форм навчання здобувачів Університет може здійснювати в 

різноманітних варіантах, керуючись ст. 49 Закону України “Про вищу освіту” та 

користуючись правом вільно розподіляти ліцензійний обсяг прийому між 

різними формами навчання. Не допускається одночасне навчання на двох 

програмах очної денної форми. 

 

 

3. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Стандарти освітньої діяльності 

Стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до 

кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу закладу вищої освіти й наукової установи. 

Стандарти освітньої діяльності розробляються для кожного рівня вищої 

освіти в межах кожної спеціальності з урахуванням необхідності створення умов 

для осіб з особливими освітніми потребами та є обов’язковими до виконання 

всіма закладами вищої освіти незалежно від форми власності та 

підпорядкування, а також науковими установами, що забезпечують підготовку 

докторів філософії та докторів наук. 

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним 

ступенем вищої освіти в межах кожної спеціальності.  
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Стандарти вищої освіти розробляють для кожного ступеня вищої освіти в 

межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 

використовують для визначення та оцінювання якості змісту й результатів 

освітньої діяльності закладів вищої освіти (наукових установ).  

Освітній процес за рівнями вищої освіти здійснюється з урахуванням 

визнаних у Європейському просторі вищої освіти (далі – ЄПВО) та 

рекомендованих Європейською кредитною трансферно-накопичувальною 

системою механізмів і процедур із дотриманням вимог Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в ЄПВО.  

Освітня діяльність в Університеті на різних рівнях освіти здійснюється за 

відповідними освітніми, освітньо-професійними, освітньо-науковими 

програмами (надалі – освітні програми). 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:  

а) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти;  

б) перелік компетентностей випускника;  

в) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання;  

г) форми атестації здобувачів вищої освіти;  

д) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти;  

е) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

В Університеті сформовано такі процедури роботи з освітніми програмами: 

 

 

3.1.1. Відкриття освітніх програм 

Освітні програми Університету відкриваються за ліцензованими 

спеціальностями задля забезпечення потреб держави (суспільства) у 

висококваліфікованих фахівцях, а громадян України – в освітніх послугах 

гарантованої якості, виконання замовлення ринку праці та регуляторних органів 

(зокрема за прямими угодами), забезпечення професійної успішності 

випускників, зростання ролі Університету в наданні освітніх послуг на 

міжнародному рівні (зокрема шляхом розширення участі в міжнародних 

програмах академічної мобільності).  

Розроблення проекту освітньої програми можуть ініціювати кафедри та/або 

науково-дослідні й дослідницькі підрозділи Університету, а також окремі штатні 

науково-педагогічні працівники. Для розроблення проекту програми ініціатори 

формують проектну групу, мінімальні вимоги до кадрового складу якої 

визначають Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти 

та чинні документи, що регламентують питання акредитації освітніх програм.  
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Відкриття освітніх програм складається з таких етапів:  

1) обґрунтування необхідності відкриття освітньої програми (формування 

пояснювальної записки);  

2) попереднє погодження Вченою радою структурного підрозділу;  

3) розроблення проекту опису освітньої програми та проекту навчального 

плану;  

4) експертиза проектних матеріалів (пояснювальної записки, опису 

освітньої програми та проекту навчального плану): внутрішнє оцінювання на 

рівні структурного підрозділу, зовнішня фахова експертиза, внутрішнє 

оцінювання на рівні Університету;  

5) затвердження проекту освітньої програми.  

У внутрішньому оцінюванні на рівні Університету беруть участь навчально-

методичний відділ та центр забезпечення якості освіти (для освітніх програм за 

рівнем доктора філософії – відділ аспірантури та докторантури), Вчена рада 

Університету та планово-фінансовий відділ. Надання консультативно-технічної 

допомоги Вченим радам факультетів покладається на навчально-методичний 

відділ Університету, а кафедрам і проектним групам – на Вчені ради 

факультетів.  

Прийняття рішення щодо відкриття та закриття будь-якої освітньої 

програми в Університеті здійснюється за таких умов:  

1) дотримання принципу прозорості;  

2) проведення консультацій усіх зацікавлених сторін (науково-педагогічні 

працівники, адміністрація, здобувачі вищої освіти, роботодавці);  

3) оцінювання необхідного методичного, кадрового та матеріального 

забезпечення;  

4) здійснення оцінювання ризиків та економічної доцільності;  

5) проведення зовнішньої експертизи;  

6) забезпечення відкритого розгляду освітньої програми (проекту освітньої 

програми) і результатів оцінок та експертиз.  

Рішення про відкриття або закриття освітньої програми ухвалює Вчена рада 

Університету з урахуванням Концепції освітньої діяльності, Стратегії розвитку 

освітньої, наукової та інноваційної діяльності, цього та спеціальних положень, а 

також результатів проведеного оцінювання (зокрема  економічної доцільності) та 

експертиз. Право прийняття рішення щодо відкриття або закриття освітньої 

програми не може бути делеговане структурним підрозділам.  

Безпосереднє керівництво освітньою програмою за рівнями вищої освіти 

здійснює гарант освітньої програми. Вимоги щодо кваліфікації гаранта освітньої 

програми визначаються Ліцензійними умовами провадження освітньої 

діяльності закладів освіти. Один науково-педагогічний працівник може бути 

гарантом тільки однієї освітньої програми. Гарант освітньої програми несе 
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персональну відповідальність за забезпечення якості викладання та навчання на 

освітній програмі, своєчасне надання інформації з моніторингу програми, її 

акредитацію та конкурентоспроможність. Призначення гарантів освітніх 

програм, за поданням Вчених рад відповідних структурних підрозділів або 

Вченої ради Університету, здійснюється наказом ректора Університету. 

Відсутність в освітньої програми гаранта є формальною підставою для її 

припинення (закриття). 

3.1.2. Моніторинг, зміна та закриття освітніх програм  

Моніторинг освітніх програм здійснюється на локальному та 

загальноуніверситетському рівнях. Вимоги до локального та 

загальноуніверитетського моніторингу за поданням Вченої ради Університету 

затверджує ректор. Локальний моніторинг здійснюють зазвичай члени групи 

забезпечення програми за участю профільних кафедр із залученням 

представників органів студентського самоврядування. Відповідальність за 

організацію та проведення локального моніторингу освітньої програми 

покладається на її гаранта. Результати локального моніторингу не менш ніж раз 

на рік обговорюються на раді відповідного структурного підрозділу. Звіти з 

локального моніторингу подаються до Центру якості освіти Університету. 

Організація та здійснення загальноуніверситетського моніторингу, метою якого 

є узагальнення та поширення кращої практики в межах Університету, своєчасне 

виявлення негативних тенденцій, допомога у формуванні самозвітів для 

акредитації Освітніх програм і формування фактологічної бази для інституційної 

акредитації, покладається на Центр якості освіти Університету. Центр якості 

освіти Університету готує аналітичні матеріали для Вченої ради Університету за 

звітами щодо локального моніторингу. Необхідним складником локального та 

загальноуніверситетського моніторингу є опитування здобувачів освіти, 

випускників і роботодавців щодо їхньої  задоволеності освітньою програмою, її 

компонентами, організацією та забезпеченням освітнього процесу, викладацьким 

складом.  

Основними підставами для зміни та/або закриття освітніх програм є:  

▪ зміни в нормативних документах, які регулюють питання змісту освіти за 

відповідним рівнем і/або спеціальністю, зокрема прийняття нових освітніх і 

професійних стандартів;  

▪ результати моніторингу, якщо ними встановлено:  

1) невідповідність розрахованого навантаження реальному навантаженню 

здобувача вищої освіти на опанування програми загалом та/або вивчення 

навчальних дисциплін;  

2) недостатній рівень опанування програмних результатів навчання 

більшістю здобувачів вищої освіти;  

3) недостатню валідність результатів оцінювання;  
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4) інші факти, які свідчать про недосягнення визначених освітньою 

програмою цілей і/або недотримання вимог стандартів забезпечення якості;  

▪ перевищення витрат на реалізацію освітньої програми над плановими 

показниками та/або суттєве зменшення надходжень на її реалізацію, що 

унеможливлює її фінансування в повному обсязі;  

▪ результати моніторингу ринку праці, якими виявлено невідповідність 

освітньої програми його потребам;  

▪ інші визначені законодавством України обставини.  

Унесення змін до освітніх програм і прийняття рішення про їх припинення 

здійснюються з дотриманням тих самих умов і в тому самому порядку, що й 

затвердження.  

3.1.3. Умови доступу до освітніх програм  

Основними умовами доступу особи до навчання за освітньою програмою 

для здобуття освіти на відповідному рівні (ступені) є наявність у неї документа, 

який засвідчує здобуття освітньої кваліфікації за попереднім рівнем (ступенем) 

освіти, а також проходження конкурсного відбору або відповідність конкурсним 

вимогам, зокрема:  

▪ особа має право здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

бакалавра за умови наявності в неї базової або повної середньої освіти;  

▪ особа має право здобути ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної 

загальної середньої освіти. На навчання для здобуття ступеня бакалавра (за 

скороченою програмою) також можуть претендувати особи з освітньо-

кваліфікаційним рівнем вищої освіти молодшого бакалавра  за умови вступу на 

споріднену спеціальність;  

▪ умовою вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім 

спеціальностей, для яких законодавством установлено здобуття ступеня магістра 

на основі повної загальної середньої освіти) є наявність ступеня бакалавра або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;  

▪ на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії мають 

право претендувати особи, які здобули ступінь магістра або мають рівень вищої 

освіти, що дорівнюється до ступеня магістра;  

▪ доступ до програм, які не передбачають отримання диплома про освіту, 

мають особи, рівень освіти яких відповідає рівню програми, або особи, що 

отримають відповідний програмі рівень разом із завершенням навчання;  

▪ доступ до програм післядипломної освіти (спеціалізація, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації, стажування) мають особи з відповідним рівнем вищої 

освіти. Для кожної освітньої програми можуть визначатися додаткові умови 

доступу. Умови доступу до програм спільного та подвійного дипломування 

визначаються для кожної програми окремо.  
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При визначенні права на навчання в Університеті визнання документів про 

освіту інших держав здійснюється в установленому порядку.  

Конкретні вимоги щодо умов доступу до освітніх програм наводяться в 

Правилах прийому до Університету на відповідний рік, які формуються 

відповідно до цього Положення та Умов прийому на навчання, що 

затверджуються Міністерством освіти і науки України. 

Зміст освіти визначається освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-

науковою) програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними 

планами, робочими навчальними планами, індивідуальним навчальним планом 

студента, програмами навчальних дисциплін, нормативними документами 

органів державного управління вищою освітою та Університету та 

відтворюється у відповідних навчальних і навчально-методичних матеріалах.  

Випускова кафедра за погодженням із групою забезпечення на підставі 

відповідної освітньої програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний 

план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, 

послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх 

обсяг, графік навчального процесу, форми поточного й підсумкового контролю. 

На основі навчального плану у визначеному Університетом порядку 

розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани студентів, що 

мають містити, зокрема, обрані здобувачами вищої освіти навчальні дисципліни 

з циклу вибіркових. 

З метою забезпечення більшої відповідності системи підготовки фахівців 

вимогам ринку праці, сучасного виробництва, досягненням світової та 

національної науки, техніки та технологій, реалізації власних наукових шкіл та 

науково-технічних розробок, визначення варіативної частини змісту освіти, 

Університет у межах ліцензованих спеціальностей може запроваджувати 

спеціалізації, перелік яких визначається Вченою радою Університету.  

Спеціалізації обов’язково повинні мати ознаки, що відтворюють відмінності 

в засобах (інструментах, обладнанні, технології та ін.), продуктах (вихідних та 

кінцевих) або послугах, які надаються, умовах діяльності (виробничих, 

екологічних, соціальних та ін.) з виконання відповідних функцій, пов’язаних із 

циклом існування об’єкта діяльності. Відкриття нової спеціалізації певної 

спеціальності ініціює випускова кафедра, яка на підставі аналізу стану й 

перспектив розвитку даної галузі та листів-підтримки потенційних замовників 

(виробничих підприємств та наукових установ різних форм власності) 

обґрунтовує доцільність цієї спеціалізації та обсягів підготовки фахівців. 

Пропозиції кафедри розглядають на засіданні Вченої ради факультету. За 

позитивного рішення декан подає службову записку з проханням про відкриття 

спеціалізації та витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету на ім’я 

проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи. Далі питання відкриття 
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спеціалізації розглядають на засіданні Вченої ради Університету, до якої, крім 

зазначених документів, додають: варіативні частини освітньої програми, додаток 

до навчального плану відповідної спеціальності, який містить перелік дисциплін 

спеціалізації загальним обсягом не менше ніж 25 % від загального обсягу 

дисциплін із зазначенням, замість яких дисциплін основного навчального плану 

їх уводять, стислу анотацію дисциплін спеціалізації, довідки про кадрове, 

навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення дисциплін 

спеціалізації. На підставі рішення Вченої ради Університету видається наказ 

ректора про відкриття спеціалізації спеціальності. Закриття спеціалізації 

проводиться наказом ректора після розгляду на Вченій раді Університету на 

підставі обґрунтованого подання декана.  

3.2. Графік навчального процесу 

Графік навчального процесу визначає календарні терміни семестрів, 

навчальних занять, екзаменаційних сесій, практики, канікул на кожний рік 

навчання за певною освітньою програмою; підготовки атестаційних робіт, 

випускної атестації студентів; науково-дослідницької роботи, оформлення та 

захисту дисертації (для третього, освітньо-наукового, рівня). У графіку 

наводиться таблиця зведеного бюджету часу (у тижнях). 

Графік навчального процесу в Університеті за різними формами навчання, 

термінами навчання та програмами підготовки щорічно розробляється 

навчально-методичним відділом і затверджується ректором Університету. 

Графік навчального процесу за денною формою навчання укладається з 

урахуванням таких особливостей:  

– навчальний рік, крім випускних курсів, триває 12 місяців і розпочинається 

з 1 вересня;  

– сукупна тривалість теоретичного навчання, екзаменаційних сесій і 

практики впродовж навчального року (крім випускних курсів) не може бути 

меншою, ніж 38 тижнів, і перевищувати 42 тижні;  

– тривалість канікул на навчальний рік (крім останнього року навчання за 

відповідною освітньою програмою) – не менше 8 тижнів, але не більше 12 

тижнів;  

– навчальний рік поділяється на 2 семестри (осінній і весняний), теоретичне 

навчання впродовж яких завершується екзаменаційними сесіями (зимовою та 

літньою), під час яких виділяється час на семестровий контроль і складання 

академічної заборгованості;  

– навчальна та виробнича практика може проводитися як до, так і після 

екзаменаційних сесій;  

– тривалість теоретичного навчання звичайно становить: 16 тижнів в 

осінньому семестрі та 18 – у весняному семестрі (крім випускного), тривалість 

екзаменаційної сесії (зимової й літньої) звичайно становить 4 тижні;  
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– для проведення кожної форми підсумкової атестації (кваліфікаційний 

екзамен, захист кваліфікаційної/дипломної роботи/проекту) здобувачів освіти в 

графіку навчального процесу виділяється 1 тиждень. 

Тривалість семестрів, терміни проведення теоретичних занять 

(екзаменаційних сесій) можуть бути змінені в разі проведення у відповідному 

семестрі навчальної і виробничої практики з відривом від теоретичних занять, на 

виконання вимог угод щодо програм подвійного дипломування тощо.  

Якщо навчальним планом передбачено захист кваліфікаційної/дипломної 

роботи/проекту, то в графіку навчального процесу виділяється час для її 

написання: не менш ніж 4 тижні за освітнім ступенем бакалавра та не менш ніж 

8 тижнів за освітнім ступенем магістра (із урахуванням особливостей 

підготовки). В окремих, обґрунтованих, випадках допускається паралельне 

написання кваліфікаційної/дипломної роботи/проекту й продовження 

теоретичного навчання: навчальні заняття проводяться не більш ніж два дні на 

тиждень, терміни написання кваліфікаційної/дипломної роботи/проекту 

пропорційно збільшуються. 

Практична підготовка (навчальна та виробнича практика) проводиться 

зазвичай із відривом від теоретичного навчання та в графіку навчального 

процесу відображається окремо.  

Графік навчального процесу за заочною формою навчання передбачає 

навчання в такі етапи:  

– настановча сесія, під час якої студентів ознайомлюють із основними 

завданнями та графіком вивчення навчальної дисципліни, надають загальну 

інформацію щодо неї, забезпечують методичними матеріалами, пояснюють 

систему оцінювання навчальних досягнень тощо;  

– міжсесійний період, під час якого студенти самостійно опановують 

теоретичний матеріал, виконують контрольні завдання;  

– екзаменаційна сесія, під час якої студенти захищають завдання, виконані в 

міжсесійний період, проходять заходи семестрового контролю.  

Сукупна тривалість екзаменаційних сесій (разом із настановчою) на заочній 

формі навчання становить до 30 календарних днів на рік на 1 – 2 курсах за 

освітнім ступенем бакалавра; до 40 календарних днів на рік – на 3 – 4 курсах за 

освітнім ступенем бакалавра та на 1 – 2 курсах за освітнім ступенем магістра.  

При організації заліково-екзаменаційних сесій за заочною формою навчання 

враховується те, що навчальні заняття можуть плануватися не більш ніж на 6 

днів на тиждень і не більш ніж 10 годин на день. При цьому окремо виділяється 

час для заліків (не менш ніж 2 години на залік на академічну групу) та екзаменів 

(не менш ніж 4 години на екзамен на академічну групу). 

3.3. Навчальний план 
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Навчальний план – це нормативний документ Університету, який визначає 

зміст навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності 

(спеціалізації). Навчальні плани складаються окремо для кожного рівня вищої 

освіти та за кожною формою навчання (зокрема навчання зі скороченим, 

порівняно з нормативним, терміном навчання) на основі відповідної освітньої 

програми та графіка навчального процесу. 

Навчальний план є частиною документації освітньої програми та в її складі 

затверджується Вченою радою Університету відповідно до встановленого 

Університетом порядку. Уведення в дію навчальних планів здійснюється після їх 

підписання ректором Університету. Експертизу навчальних планів перед їх 

підписанням здійснює навчально-методичний відділ Університету. 

Навчальний план повинен містити: 

– відомості про галузь знань;  

– спеціальність і спеціалізацію (за наявністю);  

– освітній або освітньо-науковий ступінь, кваліфікацію;  

– нормативний термін навчання;  

– графік навчального процесу;  

– обсяги теоретичної, практичної підготовки;  

– блоки обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін (навчальні курси, 

практика із вказаними обсягами в кредитах ЄКТС і академічних годинах);  

– дані про кількість і форми семестрового контролю, атестації в 

екзаменаційній комісії;  

– загальний бюджет навчального часу за 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. 

3.4. Робочий навчальний план  

Робочий навчальний план – це нормативний документ Університету на 

поточний навчальний рік, що конкретизує види навчальних занять, їх обсяг, 

форми контролю за семестрами. Робочий навчальний план на навчальний рік 

формується з навчального плану для кожної форми навчання за курсами (роками 

навчання) для кожної освітньої програми. Робочий навчальний план є 

документом, за яким здійснюється планування освітньої діяльності, її методичне, 

організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення впродовж навчального 

року.  

Структура робочого навчального плану включає:  

▪ вихідні дані освітньої програми;  

▪ інформацію про контингент студентів, зокрема в розрізі вибіркових 

компонентів програми;  
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▪ графік навчального процесу;  

▪ бюджет часу в тижнях і годинах, його розподілення за семестрами;  

▪ розподілення навчальних занять за видами, кількістю потоків, груп і 

підгруп.  

Вихідними даними для розроблення робочого навчального плану є:  

1) навчальний план;  

2) графік навчального процесу; 

3) контингент здобувачів освіти, які навчаються за освітньою програмою, 

або його прогноз;  

4) кількість здобувачів освіти, які обрали навчальні дисципліни програми 

відповідно до Положення про формування студентами Криворізького 

національного університету індивідуальної траєкторії навчання;  

5) нормативи чисельності здобувачів освіти в потоках, групах і підгрупах;  

6) терміни проходження практики;  

7) терміни та форми державних атестацій. 

Робочий навчальний план розглядає Вчена рада факультету, підписує декан, 

погоджує навчально-методичний відділ, затверджує проректор із науково-

педагогічної та навчальної роботи.  

Реалізація затвердженого робочого навчального плану здійснюється шляхом 

формування навчального навантаження в програмному комплексі «АСУ ЗВО» 

для безпосереднього забезпечення освітнього процесу. Відповідальність за 

відповідність змісту дисциплін освітньому та науковому профілям кафедр 

покладається на відповідні кафедри.  

Заявка на виконання навчального навантаження формується у вигляді 

розподілення навчального навантаження від імені кафедри, яка  отримала 

завдання, і містить:  

▪ назву кафедри, якій адресується;  

▪ назву дисципліни (практики тощо) та її обсяг у кредитах ЄКТС;  

▪ форму навчання;  

▪ назви спеціальності, освітньої програми та, за потреби, спеціалізації;  

▪ кількість здобувачів освіти, потоків, груп, підгруп;  

▪ розподілення годин навчальної роботи за видами;  

▪ форми контролю.  

Розподілення планового навчального навантаження підписує завідувач 

кафедри, погоджують декани факультетів, для спеціальностей  яких заплановано 

навантаження, навчально-методичний відділ, затверджує проректор із науково-

педагогічної та навчальної  роботи; вони є підставою для формування кафедрами  

навчального навантаження викладачів. Оригінали розподіленого навчального 

навантаження зберігаються на кафедрі  та в навчально-методичному відділі.  
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Відповідальність за виконання навчального навантаження за затвердженим 

у встановленому порядку навантаженням покладається на завідувачів 

відповідних кафедр та деканів факультетів. 

3.5. Індивідуальний навчальний план 

Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі 

навчального плану та включає нормативні й варіативні навчальні дисципліни та 

частину вибіркових навчальних дисциплін, вибраних студентом, з обов’язковим 

урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний 

план студента містить інформацію про перелік і послідовність вивчення 

дисциплін, передбачених програмою підготовки, форми організації навчального 

процесу, обсяги навчального навантаження студента з кожної дисципліни, 

оцінки поточної і підсумкової успішності та державної атестації. Вибіркові 

навчальні дисципліни, включені до індивідуального навчального плану студента, 

є обов’язковими для вивчення.  

Індивідуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік і 

затверджується деканом факультету. Контроль за індивідуальним навчальним 

планом студента, надання кваліфікованих консультацій щодо формування 

індивідуального навчального плану студента та його реалізації протягом усього 

періоду навчання покладають на декана відповідного факультету.  

За відповідність рівня підготовки студента до вимог державних стандартів 

освіти відповідають ректор Університету, декани факультетів, завідувачі 

випускових кафедр, гаранти освітніх програм.  

За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент. 

 

3.6. Розклад занять, екзаменів 

Терміни та час проведення різних видів навчальної роботи регламентуються 

розкладами занять, графіками екзаменів, графіками роботи екзаменаційних 

комісій, консультацій, захистів курсових робіт (проектів) і практики, а також 

наказами на проведення практики.  

Розклади занять, графіки проведення екзаменів, графіки роботи 

екзаменаційних комісій, накази на проходження практики на кожний семестр 

укладає навчально-методичний відділ та центр сприяння працевлаштуванню 

студентів і випускників відповідно до графіка навчального процесу на поточний 

навчальний рік за кожною спеціальністю. Розклад має забезпечити виконання 

навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять.  

При укладанні розкладів і графіків ураховують: розподілення навчального 

навантаження між науково-педагогічними працівниками, наявність аудиторій 

необхідної місткості, потреба у використанні спеціалізованих приміщень і/або 

обладнання, територіальне розташування навчальних приміщень/корпусів тощо. 
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Розклади занять та екзаменів погоджує профспілковий комітет 

Університету, навчально-методичний відділ  та затверджує проректор з науково-

педагогічної та навчальної роботи. Розклади занять і графіки консультацій 

оприлюднюють не пізніше, ніж за два тижні до їх початку. Графіки складання 

екзаменів оприлюднюють не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної 

сесії. 

Розклад формується та розміщується в програмному комплексі «АСУ ЗВО». 

Графіки захистів практики і/або курсових робіт/проектів укладають 

відповідні кафедри та оприлюднюють не пізніше, ніж за тиждень до початку 

захистів. 

 

4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами: 

1) навчальні заняття; 

2) самостійна робота; 

3) практична підготовка; 

4) контрольні заходи. 

4.2. Основні види навчальних занять в Університеті: 

1) лекція; 

2) лабораторне, практичне/семінарське, індивідуальне заняття; 

3) консультація. 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять в Університеті, 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Навчальна лекція – це 

логічно завершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певного 

наукового або науково-методичного питання, ілюстрований, за необхідності, 

засобами наочності та демонстрацією дослідів. Лекція покликана формувати у 

студентів основи знань із певної наукової галузі, а також визначати напрямок, 

основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної 

роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни. Зазвичай лекція є 

елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої 

або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається 

робочою програмою навчальної дисципліни.  

Можливе читання окремих лекцій із проблем, які стосуються певної 

навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції 

проводяться провідними вченими або спеціалістами для студентів та працівників 

Університету в окремо відведений час, який визначається деканатом.  

Лекції проводять лектори – професори та доценти (старші викладачі) 

Університету, а також провідні науковці або спеціалісти, запрошені для читання 



24 
 

лекцій. Як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю та виключно з дозволу 

Вченої ради лекції можуть також читати викладачі, асистенти без наукового 

ступеня та вченого звання, які мають значний досвід наукової, науково-

методичної та практичної діяльності.  

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – аудиторіях для 

потоку студентів.  

Тривалість лекційного заняття не перевищує двох академічних годин. 

Зазвичай лекції проводяться на початку навчальних занять, а їх сумарна 

тривалість протягом дня не повинна перевищувати чотирьох академічних годин.  

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов’язаний перед початком 

відповідного семестру подати на кафедру складений ним опорний конспект 

лекцій (авторський підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для 

проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і 

програмою навчальної дисципліни.  

Лектора, який уперше претендує на читання курсу лекцій, завідувач 

кафедри може зобов’язати до проведення пробних лекцій із участю викладачів та 

наукових співробітників кафедри. Лектор зобов’язаний дотримуватися робочої 

навчальної програми щодо тематики й концептуальних основ змісту лекційних 

занять, але не обмежуватися в питаннях трактування навчального матеріалу. 

Структура лекції, форми, методи й засоби доведення навчального матеріалу до 

студентів є творчою справою кожного викладача.  

Кожний лекційний курс має забезпечуватися необхідною кількістю 

високоякісних навчальних і методичних матеріалів, розрахованих на аудиторну 

й самостійну роботу студентів.  

У період підготовки до атестації для студентів-випускників можуть 

читатися оглядові лекції обсягом до 30 годин, для яких навчальним планом 

передбачається один тиждень. У них головну увагу приділяється висвітленню 

методологічних проблем і систематизації матеріалу, винесеного на атестацію 

(зазвичай комплексний державний екзамен). Години оглядових лекцій 

розподіляються між викладачами пропорційно до обсягу питань із тієї чи іншої 

навчальної дисципліни, винесеної на державний екзамен.  

Практичне заняття – форма навчального заняття, на якому викладач 

організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни, формує вміння й навички їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих 

завдань. 

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, 

оснащених необхідними технічними засобами навчання, комп’ютерною та 

обчислювальною технікою. Практичне заняття проводиться зазвичай з 

академічною групою студентів. З окремих навчальних дисциплін, зважаючи на 
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особливості їх вивчення та вимоги безпеки життєдіяльності, допускається поділ 

академічної групи на підгрупи.  

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. Тематику та плани проведення практичних занять із 

переліком рекомендованої літератури заздалегідь доводять до відома студентів. 

Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому 

методичному матеріалі – наборі завдань різної складності для розв’язування їх 

студентами на занятті, тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами 

необхідними теоретичними положеннями. Методичні матеріали готує викладач, 

якому доручено проведення практичних занять, за погодженням із лектором цієї 

навчальної дисципліни.  

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 

обговорення за участю студентів, розв’язування завдань із їх обговоренням, 

розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.  

Бали, які одержав студент за окремі практичні заняття, виставляються у 

відповідних журналах і враховуються при виставленні підсумкової оцінки з 

відповідної навчальної дисципліни. 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти 

готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). 

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з 

однією академічною групою. 

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, на якому студенти під 

керівництвом викладача проводять натурні або імітаційні експерименти чи 

досліди задля практичного підтвердження окремих теоретичних положень 

відповідної навчальної дисципліни, набувають практичних навичок роботи з 

лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, 

вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у 

конкретній предметній галузі.  

Лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях із використанням устаткування, пристосованого до умов 

навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках 

лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного 

середовища (наприклад, на виробництві, у наукових лабораторіях). Лабораторне 

заняття проводиться зі студентами, кількість яких не перевищує половину 

академічної групи (в окремих випадках допускається проведення лабораторних 

занять з меншою чисельністю).  

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни.  
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Лабораторне заняття включає проведення попереднього контролю 

підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, 

виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної 

роботи та його захист перед викладачем. У разі виконання лабораторних робіт, 

пов’язаних із можливою небезпекою для здоров’я та життя студентів, 

обов’язковим етапом його підготовки й проведення є інструктаж із правил 

безпеки й контроль за їх дотриманням. Виконання лабораторної роботи оцінює 

викладач, бали він виставляє у відповідні журнали та враховує при виставленні 

підсумкової оцінки з теми навчальної дисципліни.  

Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами задля 

підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. 

Індивідуальні навчальні заняття організовуються за окремим графіком і можуть 

охоплювати частину або повний обсяг занять із однієї або декількох навчальних 

дисциплін. Контроль за дотриманням графіка покладається на декана 

факультету. Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи 

проведення, форми та методи поточного й підсумкового контролю (крім 

атестації) визначаються навчальним планом, робочою навчальною програмою 

дисципліни, індивідуальним навчальним планом здобувача. Індивідуальне 

заняття проводиться з окремими здобувачами, які виявили особливі здібності в 

навчанні та схильність до дослідницько-наукової роботи та творчої діяльності, з 

метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуального творчого 

обдарування. Індивідуальні навчальні заняття можуть проводитися також з 

учасниками олімпіад з фаху або окремих навчальних дисциплін, із членами 

збірних команд.  

Проведення індивідуальних навчальних занять передбачає значно вищий, 

порівняно з іншими видами навчальних занять, обсяг самостійної роботи 

здобувача.  

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент одержує 

відповіді від викладача на окремі теоретичні чи практичні запитання або 

пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного 

застосування. Мета консультації в тому, щоб виявити й максимально врахувати 

індивідуальні особливості, можливості, рівень підготовленості студентів. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, 

залежно від того, чи консультує викладач студентів із питань, пов’язаних із 

виконанням індивідуальних завдань, або з теоретичних питань навчальної 

дисципліни. Не рекомендується вдаватися до обов’язкових викликів студентів на 

консультації академічними групами. Консультації проводяться за необхідності й 

повинні сприяти успішному проведенню самостійної роботи студентів, а також 

з’ясуванню найбільш складних питань, що викликають у студентів ускладнення 

під час самостійного їх опрацювання. Індивідуальні консультації викладач 
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проводить із окремими студентами, які пропустили заняття, пишуть курсову 

роботу (виконують курсовий проект), наукову доповідь тощо. Обсяг часу, 

відведений викладачеві для проведення навчальних консультацій із конкретної 

дисципліни, визначається відповідно до норм часу для розрахунку й обліку 

навчальної роботи викладачів, затверджених наказом ректора по Університету. 

Графіки консультацій викладачів складаються на відповідних кафедрах і 

доводяться до відома студентів не пізніше як за три дні до початку семестру.  

Індивідуальні завдання мають на меті поглиблення, узагальнення та 

закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також 

застосування цих знань на практиці. До індивідуальних завдань належать 

реферати, розрахункові, графічні, курсові, кваліфікаційні (випускні, дипломні, 

магістерські) роботи (проекти) тощо. Індивідуальні завдання студенти 

виконують самостійно під керівництвом викладачів. Зазвичай, індивідуальні 

завдання виконує кожен студент. Якщо завдання мають комплексний характер, 

до їх виконання можуть залучатися кілька студентів, зокрема й студенти, які 

навчаються на різних факультетах і напрямах підготовки, спеціальностях.  

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

передбачає розв’язання конкретного практичного навчального завдання з 

використанням відомого, а також (або) самостійно вивченого теоретичного 

матеріалу. Частину такої роботи становить графічний матеріал, який виконують 

відповідно до чинних нормативних вимог. 

Курсова робота (проект) є одним із видів індивідуальних завдань 

навчально-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, 

який має на меті поглиблення, узагальнення й закріплення знань студентів із 

відповідної навчальної дисципліни, застосування їх при розв’язанні конкретного 

фахового завдання й вироблення вміння самостійно працювати з навчальною та 

науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним 

обладнанням, використовувати сучасні інформаційні засоби й технології. 

Курсові роботи, зазвичай, мають навчально-дослідницький характер і 

виконуються здебільшого із фундаментальних навчальних дисциплін. Курсові 

проекти виконують студенти технічних, технологічних, будівельних та інших 

напрямів підготовки, спеціальностей, зазвичай, при вивченні загальнотехнічних і 

фахових навчальних дисциплін.  

За час навчання в Університеті студент виконує, зазвичай, 2-4 курсові 

роботи (проекти) з навчальних дисциплін, які є базовими для відповідного 

напряму підготовки, спеціальності. Конкретна кількість курсових робіт 

(проектів) і термін їх виконання визначаються навчальним планом згідно з 

освітньо-професійними програмами.  

Тематику курсових робіт (проектів) визначають кафедри відповідно до 

змісту й завдань навчальної дисципліни. Вона повинна бути актуальною та тісно 
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пов’язаною із розв’язанням практичних фахових завдань. Кожна кафедра 

відповідно до свого профілю розробляє методичні рекомендації до виконання 

курсових робіт (проектів), які студенти обов’язково враховують при виконанні 

робіт (проектів). 

Студенти мають право вільного вибору теми роботи (проекту) із 

запропонованого кафедрою переліку або участі в її формулюванні. Студенти 

також можуть пропонувати свої теми з обґрунтуванням доцільності їх 

розроблення.  

Керівництво курсовими роботами здійснюють, зазвичай, професори, 

доценти (старші викладачі). Курсовими роботами (проектами) також можуть 

керувати викладачі (асистенти), які мають досвід науково-педагогічної та 

практичної роботи. Захист курсової роботи (проекту) проводиться до початку 

екзаменаційної сесії на засіданні комісії у складі двох-трьох викладачів кафедри 

за участю керівника курсової роботи (проекту), які оцінюють якість виконання 

курсової роботи (проекту) та її захист.  

Курсові роботи (проекти) реєструються на відповідних кафедрах у 

спеціальних журналах, зберігаються протягом трьох років, потім списуються в 

установленому порядку.  

Загальні вимоги до етапів підготовки, виконання, змісту, структури, 

оформлення та захисту курсових робіт (проектів) із урахуванням специфіки, 

особливостей профілю, напряму підготовки, спеціальності та кваліфікації 

випускника визначаються на рівні навчально-наукових інститутів та факультетів 

загальноуніверситетського підпорядкування окремими Положеннями. Окремі 

пункти цих Положень конкретизуються в методичних рекомендаціях 

відповідних кафедр.  

Кваліфікаційна робота (проект) певного освітнього рівня – комплект 

документації, який розробив студент відповідно до вимог стандартів вищої 

освіти, що передбачає текстову та, за необхідності, графічну (ілюстративну) 

частини, і на підставі публічного захисту якого рішенням екзаменаційної комісії 

студентові надається диплом державного зразка про закінчення Університету, 

одержання певного освітнього рівня вищої освіти та здобуття кваліфікації. 

Кваліфікаційна робота (проект) є однією з форм виявлення теоретичних і 

практичних знань, уміння їх застосовувати при розв’язанні конкретних 

наукових, технічних, економічних, соціальних, виробничих та інших завдань. 

Кваліфікаційні проекти виконують, зазвичай, студенти-випускники технічних, 

технологічних, інших споріднених, деяких мистецьких напрямів підготовки, 

спеціальностей. На гуманітарних напрямах підготовки, спеціальностях 

виконується здебільшого кваліфікаційна робота.  

Кваліфікаційні роботи (проекти) виконуються на завершальному етапі 

навчання студентів у закладі вищої освіти й передбачають:  
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– систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань 

зі спеціальності та застосування їх при розв’язанні конкретних наукових, 

технічних, педагогічних, освітніх та інших завдань;  

– розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою 

дослідження та експерименту, пов’язаних із темою роботи.  

Кваліфікаційна робота (проект) має засвідчити рівень засвоєння студентами 

програмного матеріалу зі спеціальності та оволодіння знаннями й навичками, 

одержаними в процесі навчання, а також уміння застосовувати їх у практичній 

роботі. Захист кваліфікаційної роботи (проекту), який проводиться на 

відкритому засіданні екзаменаційної комісії, повинен продемонструвати 

відповідність рівня підготовки випускника вимогам освітньої програми 

відповідного ступеня вищої освіти.  

Тематику кваліфікаційних робіт (проектів) визначають випускові кафедри.  

Керівниками робіт (проектів) призначаються, як правило, професори й 

доценти. Якщо робота (проект) має прикладний характер, до керівництва за її 

виконанням можуть залучатися висококваліфіковані фахівці певної галузі.  

Студент має право обрати тему кваліфікаційної роботи (проекту), визначену 

випусковою кафедрою, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її 

розроблення. У такому разі перевага надається темам, які продовжують 

розроблення виконаної студентом курсової роботи (проекту) або які 

безпосередньо пов’язані з місцем майбутньої професійної діяльності випускника.  

Кваліфікаційні роботи (проекти) після захисту передаються секретарям 

екзаменаційних комісій до архіву Університету або на відповідні випускові 

кафедри, де реєструються в спеціальних журналах, зберігаються протягом п’яти 

років, потім списуються в установленому порядку.  

Загальні вимоги до етапів підготовки, виконання, змісту, структури, 

оформлення та захисту кваліфікаційних робіт (проектів) із урахуванням 

специфіки, особливостей профілю, напряму підготовки, спеціальності та 

кваліфікації випускника визначаються на рівні навчально-наукових інститутів та 

факультетів загальноуніверситетського підпорядкування окремими 

Положеннями. Окремі пункти цих Положень конкретизуються в методичних 

рекомендаціях випускових кафедр.  

4.3. Самостійна робота студента є основною формою оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних навчальних 

занять і відведений для самостійної роботи студента.  

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 

і не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для 

вивчення конкретної дисципліни.  
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Зміст самостійної роботи здобувача для конкретної дисципліни 

визначається робочою навчальною програмою дисципліни, методичними 

матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Викладач визначає обсяг і 

зміст самостійної роботи, погоджує її з іншими видами навчальної діяльності, 

розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, 

аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента.  

Самостійна робота здобувача забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни: підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій 

викладача, практикум тощо.  

Методичні матеріали для самостійної роботи здобувачів повинні 

передбачати можливість проведення самоконтролю з боку здобувача (тести, 

пакети контрольних завдань тощо). Для самостійної роботи здобувачеві також 

рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна література. 

Самостійна робота здобувача над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної теми може виконуватися в бібліотеці Університету, навчальних 

кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.  

За необхідності ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного 

графіка, що гарантує здобувачеві можливість індивідуального доступу до 

потрібних дидактичних засобів. Графік доводиться до відома здобувачів на 

початку поточного семестру.  

При організації самостійної роботи здобувачів із використанням складного 

обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації 

(наприклад, комп’ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування 

тощо) передбачається можливість одержання необхідної консультації або 

допомоги з боку фахівця.  

Навчальний матеріал певної дисципліни, передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, 

виноситься на підсумковий контроль поряд із навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався при проведенні навчальних занять.  

Організація самостійної роботи здобувачів із урахуванням специфіки, 

особливостей профілю, напряму підготовки, спеціальності та кваліфікації 

випускника визначається на рівні навчально-наукових інститутів та факультетів 

загальноуніверситетського підпорядкування окремими Положеннями. Кафедри 

розробляють методичні рекомендації щодо організації та змісту самостійної 

роботи здобувачів при вивченні відповідних дисциплін. 

4.4. Практична підготовка здобувачів Університету є обов’язковим 

компонентом освітньо-професійної програми для здобуття певного освітнього 

рівня й має на меті набуття здобувачем професійних навичок та вмінь, 

оволодіння способами організації майбутньої професійної діяльності.  
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Практична підготовка здобувачів здійснюється на оснащених відповідним 

чином базах практики Університету, а також на сучасних підприємствах і 

організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, культури, торгівлі й 

державного управління.  

Види практики, терміни її проведення визначаються навчальним планом 

(робочим навчальним планом), а їх зміст – навчальними програмами практики. В 

Університеті використовуються такі види практики: навчальна та виробнича. 

Навчальна практика може проводитися як із відривом, так і без відриву від 

навчання. Виробнича практика проводиться з відривом від навчання й 

безпосередньо пов’язана з майбутньою професійною діяльністю. Навчальна 

практика покликана поглибити й розширити знання студентів та виробити в них 

уміння й навички з програм дисциплін фаху навчання, виробити навички 

науково-дослідницької роботи в процесі збирання й вивчення відповідних 

матеріалів.  

Зміст навчальної практики визначається програмою, яку розробляє 

відповідна кафедра. Програми повинні містити рекомендації щодо видів і форм 

перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають набути. Керівник 

навчальної практики від відповідної кафедри забезпечує проведення всіх 

організаційних заходів перед її початком: настановчої конференції, інструктажу 

про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-

практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, 

індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо), інформування студентів 

про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі (подання письмового 

звіту про виконання роботи, зразок оформлення виконаного індивідуального 

завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо).  

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Звіт має містити відомості про виконання 

студентом усіх розділів програми навчальної практики та індивідуального 

завдання, висновки. Звіт із навчальної практики студент захищає перед комісією, 

призначеною завідувачем кафедри. Підсумки практики підбиваються на 

підсумковій науково-практичній конференції. Керівник практики від кафедри 

після закінчення практики та проведення конференції подає завідувачеві 

письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями й пропозиціями щодо 

поліпшення організації та проведення навчальної практики студентів.  

Виробнича практика проводиться в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладача Університету та спеціаліста 

з певного фаху.  

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 

проведення практики студентів закладів вищої освіти України, затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 р. №93.  
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Організація практичної роботи здобувачів із урахуванням специфіки, 

особливостей профілю, освітньої програми підготовки, спеціальності та 

кваліфікації випускника визначається на рівні навчально-наукових інститутів та 

факультетів загальноуніверситетського підпорядкування окремими 

Положеннями. Окремі пункти цих Положень конкретизуються в методичних 

рекомендаціях відповідних кафедр.  

Навчальним планом спеціальності може бути визначено як заключну ланку 

практичної підготовки переддипломну практику студентів, яка проводиться 

перед виконанням кваліфікаційної роботи (проекту). Під час цієї практики 

поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін 

навчального плану, добирається фактичний матеріал для виконання 

кваліфікаційної роботи (проекту) або складання державних екзаменів. 

4.5. Контрольні заходи передбачають поточний та підсумковий контроль.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних/ 

семінарських, лабораторних та індивідуальних занять і має на меті перевірку 

рівня підготовленості здобувача до виконання конкретної роботи. Форма 

проведення поточного контролю під час навчальних занять, система оцінювання 

рівня знань, виявлення рівня якості самостійної роботи здобувача визначаються 

відповідною кафедрою.  

Критерії поточного оцінювання навчальних досягнень здобувачів при 

вивченні навчальних дисциплін, розподілення балів за темами та змістовними 

модулями, терміни проведення контрольних заходів визначаються відповідною 

кафедрою, висвітлюються в робочій навчальній програмі.  

Визначення кількості балів за видами роботи при вивченні кожної теми 

здійснює викладач та доводить до відома здобувачів перед початком роботи над 

навчальною дисципліною. При виставленні балів із теми викладач ураховує види 

навчальної та навчально-дослідної роботи, такі як: участь у вивченні та 

обговоренні питань теми під час навчальних занять, виконання індивідуальних, 

контрольно-модульних, науково-дослідницьких завдань, а також завдань 

самостійної роботи.  

За всі види робіт із конкретної дисципліни протягом семестру здобувач 

може одержати від 0 до 100 балів.  

Курсові роботи (проекти), усі види практики оцінюються за 100-бальною 

шкалою відповідно до критеріїв, які розробили відповідні кафедри.  

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію 

здобувача.  

Основною формою семестрового контролю є заліки, диференційовані 

заліки й екзамени. Усі екзамени й заліки студенти повинні складати в повній 

відповідності до навчальних планів і в обсязі навчального матеріалу, 

визначеному робочою програмою навчальної дисципліни.  
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Кількість екзаменів і заліків, що виносяться на кожну сесію, не повинна 

перевищувати восьми (не більше чотирьох екзаменів), зокрема заліків – не 

більше двох диференційованих.  

Екзамени приймає викладач, який читає лекційний курс, а семестрові 

заліки – викладач, який читає лекційний курс, або викладач, який проводить 

практичні чи лабораторні заняття.  

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінюванні рівня засвоєння студентами навчального матеріалу на підставі 

результатів виконання завдань і певних видів роботи під час практичних та 

лабораторних занять, самостійної роботи, тобто на підставі результатів поточної 

успішності в терміни, установлені навчальним планом та графіком навчального 

процесу. 

Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, 

яка передбачає оцінювання рівня засвоєння студентами навчального матеріалу з 

певної навчальної дисципліни, здебільшого, на підставі результатів виконаних 

індивідуальних завдань (графічних, розрахункових).  

Залік із курсової роботи виставляється на підставі захисту курсової роботи 

відповідно до графіка, який склала кафедра, до початку екзаменаційної сесії (для 

студентів заочної форми навчання – під час лабораторно-екзаменаційної сесії 

відповідно до графіка).  

Заліки з практики виставляються за дворівневою шкалою й 

диференційованими оцінками. Навчальна практика, зазвичай, оцінюється за 

двобальною шкалою – «зараховано», «не зараховано». Залік із інших видів 

виробничої практики передбачає диференційовану оцінку. 

Студентів денної форми навчання допускають до екзаменаційної сесії за 

умови складання всіх заліків, установлених навчальним планом.  

Студентові, який не склав, зазвичай, не більше двох заліків у встановлений 

термін, декан, як виняток, може дозволити перескладання заліків після 

завершення екзаменаційної сесії до початку наступного семестру (у визначений 

термін ліквідації академічної заборгованості). Студент, який до початку 

екзаменаційної сесії не склав хоча б один залік, права на одержання стипендії не 

має. 

Семестровий екзамен є контрольним заходом, який проводиться з окремої 

навчальної дисципліни з метою перевірки та визначення рівня її засвоєння 

студентами.  

Семестрові екзамени складаються відповідно до розкладу екзаменів.  

Студенти, які навчаються за індивідуальними графіками підготовки, 

складають заліки та екзамени за загальним розкладом.  

Через поважні причини (хвороба, сімейні обставини, відрядження), що 

підтверджуються документально, студентам можуть бути визначені 
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індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів, про що видається наказ по 

Університету. 

У разі виникнення суперечностей між викладачем та здобувачем щодо 

об’єктивності оцінювання, рішенням кафедри та за погодженням із деканом 

факультету створюється комісія з трьох осіб (завідувач відповідної кафедри або 

декан факультету як адміністративна особа, викладач за фахом та викладач, який 

контролює упередженість) для прийняття заліку чи екзамену в цього студента. 

Форму проведення екзамену визначає кафедра в межах годин, відведених 

для проведення екзамену.  

Екзаменаційні білети повинні затверджуватися на засіданні кафедри за 

місяць до початку екзаменаційної сесії. Допускається перезатвердження білетів 

кафедрою (не більше двох разів). Зміст екзаменаційних білетів повинен 

відповідати програмі курсу. У білетах не допускається дублювання питань. 

Екзаменатор має право ставити здобувачам додаткові питання, а також, крім 

теоретичних питань, давати задачі та приклади для розв’язання за програмою 

курсу.  

За рішенням кафедри екзамен може проводитись у вигляді співбесіди 

екзаменатора зі здобувачами за всією програмою курсу, що виноситься на 

екзамен.  

Для визначення оцінки на екзамені за основу береться рівень засвоєння 

здобувачами матеріалу, передбаченого робочою програмою відповідної 

навчальної дисципліни.  

При проведенні семестрових екзаменів викладачі мають дотримуватись 

єдиних вимог до оцінювання навчальних досягнень здобувачів з метою 

створення умов для опанування дисциплін навчального плану як системи 

професійної підготовки фахівців.  

Здобувач, який з’явився на екзамен чи залік, повинен при собі мати 

індивідуальний навчальний план (залікову книжку), який він подає 

екзаменаторові до початку екзамену.  

Оцінку, яку одержав здобувач на екзамені, викладач виставляє в 

індивідуальний навчальний план здобувача (залікову книжку) та відомість 

обліку успішності. Незадовільні оцінки в індивідуальний навчальний план 

(залікову книжку) не вносяться. Відповідальність за правильність оформлення 

документів заліково-екзаменаційної сесії несе викладач та декан або його 

заступник, за збереження індивідуального навчального плану (залікової 

книжки) – здобувач, відомостей обліку успішності – декан та інспектор 

факультету.  

Якщо здобувач не з’явився на екзамен, у відомість успішності викладач 

робить помітку «не з’явився». Якщо здобувач не з’явився на екзамен без 
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поважних причин (до наступного екзамену не подав відповідних виправдних 

документів), його оцінка вважається незадовільною.  

Присутність на екзаменах і заліках сторонніх осіб без дозволу проректора з 

науково-педагогічної та навчальної роботи або декана факультету не 

дозволяється.  

Під час екзамену здобувачі можуть користуватися з дозволу екзаменатора 

довідковою літературою, посібниками тощо.  

Для документального оформлення результатів ліквідації академічної 

заборгованості студентів виписується окрема відомість. Викладач заповнює 

відомість відповідним чином, одержує й повертає її в деканат у визначений день 

ліквідації академічної заборгованості. Такий самий порядок використовується й 

щодо оформлення результатів повторного складання студентом екзамену 

(заліку) комісії. 

У деканатах факультетів ведеться журнал обліку успішності студентів, де 

фіксуються результати екзаменів, заліків та виконання студентами інших видів 

навчальної роботи: навчальної та виробничої практики, курсових робіт 

(проектів), інших завдань протягом усього терміну навчання.  

Такі ж дані вносяться до початку наступного семестру в навчальну картку 

студента, яку ведуть на факультеті та яку підписує декан.  

Відомості обліку успішності зберігаються в деканаті, видаються викладачеві 

в період проведення заліку чи в день проведення екзамену. Залікова відомість 

повертається в деканат в останній день теоретичного навчання (до початку 

екзаменаційної сесії), для заочної форми навчання – до завершення сесії. 

Екзаменаційна відомість має бути повернута в деканат у день проведення 

екзамену, оформлена згідно з вимогами. Відмітки про одержання та повернення 

відомості викладачі роблять у спеціальному журналі. 

Якщо студент одержав під час екзаменаційної сесії більше двох 

незадовільних оцінок, він підлягає відрахуванню з Університету.  

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, 

дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного 

навчального семестру. Повторне складання екзамену чи заліку допускається не 

більше двох разів із кожної дисципліни: перший раз – викладачеві, другий – 

комісії, яку створює декан факультету, про що видається відповідне 

розпорядження. Підставою для розпорядження є доповідна записка завідувача 

відповідної кафедри, із дисципліни якої студент одержав незадовільну оцінку.  

Перескладання екзаменів із метою підвищення оцінки не допускається.  

За поданням декана факультету студентів, які мають академічну 

заборгованість, відраховують з Університету за невиконання індивідуального 

навчального плану, якщо вони:  

а) мають академічну заборгованість із трьох або більше дисциплін;  
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б) не ліквідували академічну заборгованість у встановлені терміни (до 

початку наступного семестру або в інший термін, визначений наказом по 

Університету);  

в) не виконали програму виробничої практики або одержали незадовільну 

оцінку під час захисту звіту.  

Перезарахування результатів раніше складених заліків, екзаменів та інших 

форм підсумкового контролю студентам, поновленим на навчання, переведеним 

із інших закладів вищої освіти, інших форм навчання, а також особам, які 

здобувають другу вищу освіту, проводять декани факультетів за умови 

ідентичної назви, обсягу й змісту навчальної дисципліни та форм підсумкового 

контролю.  

Студентів, які повністю виконали вимоги навчального плану відповідного 

курсу, склали всі екзамени й заліки, переводяться на наступний курс наказом по 

Університету.  

За результатами складання сесії студентам призначається стипендія на 

підставі Правил призначення та виплати академічних стипендій студентам, 

аспірантам і докторантам ДВНЗ «Криворізький національний університет».  

4.6. Оцінювання результатів навчання студентів 

В Університеті оцінювання результатів навчання проводиться відповідно до 

Порядку оцінювання знань студентів у ДВНЗ «Криворізький національний 

університет від 25.10.2014 р.  

Критерії оцінювання рівня знань, умінь та навичок студента розробляються 

відповідно до вимог освітньої програми певного ступеня вищої освіти.  

Підсумкове оцінювання академічної успішності студента визначається за 

100 - бальною шкалою, шкалою ЄКТС і національною шкалою оцінок таким 

чином: 

Національна шкала успішності 

Оцінка ЄКТС 
100-бальна система 

оцінювання Екзамен 

(чотирирівнева) 

Залік 

(дворівнева) 

Відмінно зараховано А 90 – 100 

Добре зараховано 
В 80 – 89 

С 71 – 79 

Задовільно зараховано 
D 61 – 70 

Е 50 – 60 

Незадовільно не зараховано 

FX 
(з можливістю повторного 

складання) 

30 – 49 

F 
(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

0 – 29 
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Методика та критерії оцінювання визначаються робочою навчальною 

програмою дисципліни. Оцінка з кредитного модуля, для якого передбачено 

семестрову атестацію у вигляді екзамену, визначається з урахуванням балів за 

виконання контрольних заходів змістових модулів протягом семестру (поточної 

успішності навчання) та екзаменаційних балів.  

Результатом успішності навчальної роботи студентів із кожного кредитного 

модуля є зарахування їм відповідної кількості кредитів.  

Підсумкове оцінювання з дисципліни, що вивчається протягом кількох 

семестрів, здійснюється шляхом визначення середньозваженої оцінки та 

використовується для заповнення додатка до диплома. Середня зважена оцінка 

вводиться для більш точного визначення підсумкової оцінки з навчальної 

дисципліни, яка вивчалася протягом декількох семестрів із проведенням 

семестрових екзаменів.  

Середня зважена оцінка визначається за формулою 

   
                  

            
, 

де Y – середня зважена оцінка;  

  ,   ,…,     – загальний обсяг навчального часу або обсяг аудиторних 

занять, відведених на вивчення навчальної дисципліни протягом семестру;  

  ,   ,…,    – семестрова екзаменаційна оцінка. 

 

 

5. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

5.1. Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти. 

Атестація здійснюється відкрито та гласно. Здобувачі вищої освіти та інші 

особи, присутні на атестації, зокрема під час захисту дисертації, можуть вільно 

здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації. 

5.2. Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра 

чи магістра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої залучаються 

представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до Положення про 

екзаменаційну комісію, затвердженого Вченою радою Університету. 

Університет на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, 

яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, 

відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію. 
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Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватися у 

формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та в 

порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України (Постанови № 334, № 684). 

5.3. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється 

постійно діючою або разовою спеціалізованою Вченою радою Університету, 

акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на 

підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач 

ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

5.4. Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора наук, здійснюється 

постійно діючою спеціалізованою Вченою радою Університету, акредитованою 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої 

монографії, або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або 

міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки. 

5.5. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації 

(або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді 

монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або 

міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь 

доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційному веб-

сайті Університету відповідно до законодавства. 

5.6. До захисту допускаються дисертації (наукові доповіді), виконані 

здобувачем наукового ступеня самостійно. Виявлення в поданій до захисту 

дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є підставою для відмови у 

присудженні відповідного наукового ступеня. 

5.7. Особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму та 

пройшла атестацію видається документ про вищу освіту (науковий ступінь). 

Установлюються такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за 

відповідними ступенями: 

- диплом молодшого бакалавра; 

- диплом бакалавра; 

- диплом магістра; 

- диплом доктора філософії; 

- диплом доктора наук. 

5.8. Невід’ємною частиною диплома молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра, доктора філософії є додаток до диплома європейського зразка, що 

містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до 

диплома міститься інформація про результати навчання особи, що складається з 

інформації про назви дисциплін, отримані оцінки та здобуту кількість кредитів 

ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої освіти України. 
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5.9. Для присвоєння кваліфікації певного ступеня створюється 

екзаменаційна комісія. 

Зазвичай, в Університеті екзаменаційна комісія створюється як єдина для 

денної та заочної форм навчання з кожного напрямку підготовки, спеціальності. 

В окремих випадках, зокрема за наявності великої кількості випускників, можуть 

створюватися дві й більше державні комісії з однієї й тієї ж спеціальності. При 

малій кількості випускників може бути організована об’єднана комісія для 

споріднених напрямів підготовки, спеціальностей. 

Екзаменаційна комісія оцінює якісний рівень науково-теоретичної та 

практичної підготовки випускників і на цій основі приймає рішення про 

присвоєння їм кваліфікації певного освітнього рівня та присудження ступеня 

вищої освіти й видачу відповідного державного документа про освіту, а також 

розробляє пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу та поліпшення 

якості освітньо-професійної підготовки фахівців в Університеті. Екзаменаційна 

комісія створюється щорічно й діє протягом календарного року. Голову комісії 

призначає ректор Університету за поданням деканів факультетів. 

Головами екзаменаційних комісій призначають, зазвичай, провідних 

фахівців споріднених закладів вищої освіти та наукових установ, а також 

фахівців відповідних галузей виробництва. 

Кандидатуру голови екзаменаційної комісії мають попередньо обговорити 

на засіданні вченої ради відповідного факультету. До складу екзаменаційної 

комісії, крім голови комісії, можуть входити: ректор Університету або проректор 

з науково-педагогічної та навчальної  роботи, декан відповідного факультету або 

його заступник, завідувачі випускових кафедр, професори, доценти (викладачі) 

випускових кафедр, а також провідні спеціалісти виробництва. Склад комісії, 

зазвичай, не повинен перевищувати 5 осіб. 

До участі в роботі екзаменаційної комісії як екзаменаторів можуть залучати 

професорів, доцентів (викладачів) відповідних кафедр, якщо в складі комісії 

немає представників цих кафедр. У такому разі вони користуються правами 

членів комісії. 

Склад екзаменаційної комісії та екзаменаторів затверджує ректор 

Університету не пізніше як за місяць до початку роботи цієї комісії. 

5.10. Терміни роботи екзаменаційних комісій регламентуються навчальними 

планами напрямів підготовки, спеціальностей Університету. Графік роботи 

комісії затверджує ректор Університету. 

Розклади роботи екзаменаційних комісій складає навчально-методичний 

відділ, їх погоджують з деканами факультетів, завідувачем (заступником 

завідувача) навчально-методичного відділу, їх затверджує проректор з науково-

педагогічної та навчальної роботи. 
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Розклад роботи екзаменаційних комісій оприлюднюється не пізніше як за 

місяць до початку атестації. 

5.11. Форма атестації здобувачів вищої освіти відображається в навчальних 

планах. 

Дотримання визначених цим документом форм атестації є обов’язковим. 

До складання державних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт 

(проектів) допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. 

Допуск студентів до атестації оформляється наказом по Університету за 

поданням деканів факультетів. 

До екзаменаційної комісії перед початком державних екзаменів або захисту 

кваліфікаційних робіт (проектів) декан факультету подає такі документи:  

- списки студентів, допущених до складання державних екзаменів і захисту 

кваліфікаційних робіт (проектів) (витяг із відповідного наказу); 

- зведену відомість про виконання студентами навчального плану та 

одержані ними оцінки (за необхідності у відомість вносяться середні зважені 

оцінки) з навчальних дисциплін, курсових робіт (проектів), практики. Відомість 

підписує декан і скріплює печаткою факультету; 

- кваліфікаційні роботи (проекти), оформлені згідно з вимогами та пакетом 

документів, передбачених відповідними Положеннями. При захисті робіт 

(проектів) державній комісії можуть бути подані друковані статті за темою 

роботи, макети, зразки матеріалів і виробів та документи, які вказують на їх 

практичне застосування, тощо. 

5.12. Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань 

студентів із дисциплін, передбачених навчальним планом. Програму та методику 

проведення державних екзаменів визначають кафедри, які беруть участь у 

підготовці фахівців певного профілю, і затверджує Вчена рада факультету. 

Кафедри готують екзаменаційні матеріали (завдання, білети, тести тощо), 

які мають повністю відповідати навчальним програмам із дисциплін, що 

виносяться на державний екзамен, і методиці проведення екзамену. 

5.13. Державний екзамен або захист кваліфікаційних робіт (проектів) 

проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше 

половини її складу та при обов’язковій присутності голови комісії. 

Захист кваліфікаційних робіт (проектів) може проводитися як в 

Університеті, так і на підприємствах, у закладах та організаціях, для яких 

тематика робіт (проектів), що захищаються, становить науково-теоретичний або 

практичний інтерес. 

Рішення екзаменаційної комісії про оцінювання знань, виявлених у 

студентів при складанні державного екзамену та захисті кваліфікаційних робіт 

(проектів), а також про присвоєння студентам-випускникам кваліфікації та 

видачу їм державних документів про освіту приймає екзаменаційна комісія на 
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закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів 

членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів 

голос голови екзаменаційної комісії є вирішальним. 

Результати складання державного екзамену та захисту кваліфікаційної 

роботи (проекту) оцінюють за прийнятою в Університеті системою й 

оголошують у день їх проведення після оформлення протоколу засідання 

екзаменаційної комісії. 

Повторне складання державного екзамену та захист кваліфікаційної роботи 

(проекту) з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяються. 

5.14. Студентові, який склав державні екзамени, захистив кваліфікаційну 

роботу (проект) відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, 

за рішенням екзаменаційної комісії присвоюється відповідна кваліфікація, 

присуджується певний освітній рівень та видається державний документ про 

вищу освіту. 

5.15. Студентові, який одержав підсумкові семестрові екзаменаційні оцінки 

«відмінно» не менш як із 75% усіх навчальних дисциплін та індивідуальних 

завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та 

індивідуальних завдань – оцінки «добре», склав державні екзамени на 

«відмінно», захистив кваліфікаційну роботу (проект) з оцінкою «відмінно», а 

також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що обов’язково підтверджується 

рекомендацією кафедри, видається документ про освіту з відзнакою. 

Перескладання після завершення навчання семестрових екзаменів для 

підвищення оцінки з окремих навчальних дисциплін не дозволяється. 

5.16. Студент, який під час складання державного екзамену або захисту 

кваліфікаційної роботи (проекту) одержав незадовільну оцінку, має право 

продовжувати проходити наступні етапи атестації. У такому разі після 

завершення проходження атестації студент відраховується з Університету як 

такий, що виконав навчальний план, але не пройшов атестацію. Такому 

студентові видається академічна довідка встановленого зразка. 

Студент, який не з’явився на засідання екзаменаційної комісії без поважних 

причин, уважається неатестованим. Це відзначається в протоколі засідання 

комісії. 

Студент, який не склав державного екзамену або не захистив 

кваліфікаційної роботи (проекту), допускається до повторного складання 

державного екзамену чи захисту кваліфікаційної роботи (проекту) протягом 

трьох років після закінчення Університету. 

Повторне складання державного екзамену чи повторний захист 

кваліфікаційної роботи (проекту) дозволяється не раніше наступної атестації (у 

наступний термін роботи екзаменаційної комісії). 
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Перелік дисциплін, що виносяться на державні екзамени, для осіб, які не 

склали ці екзамени, визначається навчальним планом, який діяв у рік закінчення 

студентом навчання (за умови збереження спеціальності та спеціалізації). У разі, 

якщо захист кваліфікаційної роботи (проекту) визнається незадовільним, 

екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист 

ту саму роботу (проект) з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати 

нову тему, визначену відповідною кафедрою. 

Студентам, які не складали державного екзамену або не захищали 

кваліфікаційної роботи (проекту) з поважної причини (документально 

підтвердженої), ректор Університету (за поданням декана факультету) може 

продовжити строк навчання до наступного терміну роботи екзаменаційної 

комісії зі складання державного екзамену чи захисту кваліфікаційної роботи 

(проекту) відповідно, але не більше ніж на один рік. 

5.17. Усі засідання екзаменаційної комісії фіксуються в протоколі. До 

протоколу вносять оцінки, одержані на державних екзаменах або при захисті 

кваліфікаційної роботи (проекту), записуються поставлені студентам питання,  

особливі думки й зауваження членів комісії, вказуються присвоєна кваліфікація, 

а також державний документ (з відзнакою чи звичайного зразка), який видається 

студентові-випускнику, записується рекомендація для продовження навчання в 

аспірантурі. 

Протокол підписують голова та члени екзаменаційної комісії, які брали 

участь у засіданні. Протоколи зберігаються в установленому порядку. 

Після закінчення роботи екзаменаційної комісії голова комісії складає звіт і 

подає його ректорові Університету. 

У звіті голови екзаменаційної комісії подаються аналіз рівня підготовки 

випускників і якості виконання кваліфікаційних робіт (проектів), відповідність 

тематики робіт (проектів) сучасним вимогам; характеристика знань студентів, 

виявлених на державних екзаменах; вказуються недоліки в підготовці з окремих 

дисциплін; даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу. 

Звіти голів екзаменаційних комісій обговорюють на засіданнях кафедр, 

Вчених рад факультетів Університету. 
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6. ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

6.1. Права та обов'язки здобувачів освіти визначено Конституцією України, 

Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту" та іншими нормативними 

актами України у сфері освіти. Усі особи, які здобувають вищу освіту в 

Університеті, мають рівні права та обов'язки. 

6.2. Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць 

часу, відведених для здійснення програми підготовки на певному освітньому 

рівні. Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, 

навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.  

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. 

Тривалість академічної години становить 45 хвилин. Дві академічні години 

утворюють пару академічних годин (надалі «пара»). В Університеті пара триває 

без перерви 80 хвилин.  

Навчальний день – складова частина навчального часу студента тривалістю 

не більше 9 академічних годин.  

Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента 

тривалістю не більше 45 академічних годин.  

Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що 

закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру 

визначається навчальним планом.  

Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом 

навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі 

включає час навчальних семестрів, практики, підсумкового контролю та канікул. 

Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, 

становить не менше 8 тижнів. Початок і закінчення навчання студента на 

конкретному курсі оформляються відповідними (перевідними) наказами.  

Навчальний рік триває 12 місяців (крім випускних курсів), розпочинається 1 

вересня і складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового 

контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.  

Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком навчального 

процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік із урахуванням 

перенесень робочих та вихідних днів. Графік освітнього процесу на наступний 

навчальний рік за напрямами підготовки, спеціальностями в розрізі курсів 

навчання складають наприкінці поточного навчального року (до 01 травня) 

декани факультетів. Інформація узагальнюється в навчально-методичному 

відділі. Графік погоджують з проректором з науково-педагогічної та навчальної 

роботи, його затверджує ректор Університету.  

Тижневе навантаження студента становить 45 годин аудиторної й 

самостійної роботи. Навчальні заняття в Університеті тривають дві спарені 
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академічні години без перерви між ними та проводяться за розкладом. Розклад 

має забезпечити виконання навчального плану в повному обсязі щодо 

навчальних занять.  

Студент має право оформити індивідуальний або вільний графік навчання 

згідно з порядком, визначеним Положенням про порядок навчання студентів за 

індивідуальним графіком у Криворізькому національному університеті.  

Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях та 

контрольних заходах, установлених розкладом, крім випадків, передбачених 

чинним законодавством. 

6.3. Відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення осіб, 

які навчаються в Університеті, порядок надання їм академічної відпустки 

здійснюються за окремим Положенням, затвердженим наказом № 54 

Міністерства освіти і науки України від 18.01.2018 р. 

6.4. Вільний вибір навчальних дисциплін передбачає право здобувачів 

освіти на формування індивідуальної освітньої траєкторії. Питання вільного 

вибору навчальних дисциплін регулює Положення про обрання здобувачами 

Криворізького національного університету індивідуальної траєкторії навчання. 

Відповідальність за якість викладання та належне методичне забезпечення 

навчальних дисциплін, які пропонуються здобувачам освіти для реалізації ними 

права вільного вибору, покладено на Університет.  

Здобувач освіти має можливість вибору:  

▪ із вибіркової складової навчального плану освітньої програми, за якою 

студент навчається (спеціалізований блок дисциплін, спрямований на 

поліпшення здатності до працевлаштування за обраним фахом; одночасний 

вибір певної кількості дисциплін із пакета; вибір однієї дисципліни з переліку);  

▪ із вибіркової складової навчального плану іншої освітньої програми того 

самого освітнього рівня;  

▪ із блоку обов'язкових дисциплін іншої освітньої програми того самого 

освітнього рівня;  

▪ із вибіркової складової навчального плану іншої освітньої програми 

іншого освітнього рівня (вибір із Каталогу вибіркових курсів);  

▪ із навчальних дисциплін в іншому закладі вищої освіти щодо реалізації 

студентом права на академічну мобільність.  

Здобувачеві освіти може бути відмовлено в реалізації його вибору та 

запропоновано здійснити новий вибір, якщо:  

▪ кількість здобувачів освіти, які обрали навчальну дисципліну чи 

блок/пакет навчальних дисциплін, перевищує максимальну кількість, яку 

заздалегідь установив відповідний факультет за поданням кафедри (комітету 

програми);  
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▪ кількість здобувачів вищої освіти, які обрали навчальну дисципліну чи 

блок/пакет навчальних дисциплін, є меншою за встановлені в Університеті 

мінімуми;  

▪ кількість кредитів за обраними дисциплінами є меншою за необхідну для 

присвоєння академічної кваліфікації;  

▪ наслідком його вибору навчальної дисципліни є перевищення 

встановленого максимуму кількості навчальних дисциплін, які студент може 

опановувати одночасно, і/або кількості підсумкових (семестрових) форм 

контролю;  

▪ результати навчання за обраними дисциплінами за рівнем не відповідають 

дескрипторам того рівня Національної рамки кваліфікацій України, на який 

орієнтована програма;  

▪ студент не володіє необхідними для успішного навчання знаннями та 

вмінням.  

Якщо здобувач освіти в установлені терміни без поважних причин не 

скористався своїм правом вибору навчальної дисциплін, то його індивідуальний 

навчальний план визнається таким, який не виконано за обсягом необхідних для 

здобуття освітньої кваліфікації кредитів, що є підставою для відрахування.  

Відмова здобувача освіти виконувати сформований при реалізації ним права 

вільного вибору індивідуальний навчальний план є грубим порушенням 

навчальної дисципліни та підставою для відрахування студента з Університету 

за невиконання індивідуального навчального плану. 

Зміна здобувачем освіти свого вибору після його затвердження можлива 

винятково за згодою декана факультету (який при прийнятті рішення керується 

кількісними обмеженнями груп і потоків і зважає на потенційні негативні 

наслідки такої зміни для забезпечення надання освітньої послуги на виборі 

інших студентів). Зміна обраних дисциплін (блоків, пакетів дисциплін) після 

початку навчального семестру, у якому вони викладаються, не допускається.  

Після реалізації здобувачами освіти свого права вільного вибору та його 

затвердження в установленому порядку кафедри, дисципліни яких були обрані 

студентами, можуть у виняткових випадках (з огляду на тенденції розвитку 

галузі та особливості адміністрування освітніх програм) запропонувати 

студентам заміну однієї або кількох навчальних дисциплін. Відповідне 

адміністративне рішення приймають тільки після отримання згоди студентів, які 

обрали ці дисципліни. 

6.5. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає:  

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 
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потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб 

і можливостей);  

– посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

– дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права;  

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Порушенням академічної доброчесності здобувачів освіти є: 

– академічний плагіат;  

– фальсифікація;  

– списування;  

– обман;  

– хабарництво. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до академічної відповідальності, яку визначає Положення про 

академічну доброчесність у ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

6.6. Навчання осіб з особливими освітніми потребами проводиться 

відповідно до навчальних планів зі спеціальності (спеціалізації) відповідного 

рівня вищої освіти за умови їх адаптації до наявних в Університеті ресурсів та 

можливостей виконувати навчальний план. В окремих випадках, з урахуванням 

індивідуальних характеристик студентів з особливими освітніми потребами, 

можливе навчання за індивідуальним планом або за індивідуальним графіком.  

Індивідуальний графік надається на підставі заяви студента за наявності 

рекомендацій медичних установ, випускової кафедри та куратора академічної 

групи. Організація освітнього процесу (теоретичне навчання, підсумковий та 

семестровий контролі, практична підготовка, випускна атестація студентів та 

ін.), реалізація академічних прав здобувачів вищої освіти з особливими освітніми 

потребами здійснюється та супроводжується відповідно до чинного 

законодавства, даного Положення та інших нормативних документів 

Університету, що регламентують навчання студентів в Університеті. 
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7. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ 

 

Права та обов'язки науково-педагогічних і педагогічних працівників 

визначають Конституція України, Закони України "Про освіту", "Про вищу 

освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність" та інші нормативні акти 

України у сфері освіти. Науково-педагогічні працівники мають також інші права 

та обов'язки, передбачені законодавством, Статутом, положеннями про 

структурні підрозділи, колективним договором, Правилами внутрішнього 

розпорядку й трудовим договором (контрактом). 

Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, 

наукових і організаційних обов’язків у поточному навчальному році, 

відображених в індивідуальному плані роботи викладача. Робочий час викладача 

регламентується Нормами часу для планування й обліку навчальної, методичної, 

наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ 

«Криворізький національний університет», затвердженими наказом по 

Університету № 164 від 28.04.2017 року.  

Індивідуальний робочий план викладача розглядають на засіданні кафедри, 

його затверджує завідувач кафедри. Індивідуальний робочий план завідувача 

кафедри затверджує проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи (для 

факультетів загальноуніверситетського підпорядкування), заступник директора з 

навчальної роботи (для навчально-наукових інститутів). Зміни до 

індивідуального робочого плану протягом навчального року можуть вноситися 

на підставі рішення кафедри за згодою викладача. Після завершення навчального 

року в індивідуальному робочому плані робляться відмітки про всі види 

фактично виконаної роботи. Тривалість робочого часу викладача з повним 

обсягом обов’язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік при 

середньотижневій тривалості 36 годин. Для викладачів Університету 

встановлено шестиденний скорочений робочий тиждень. Обсяг навчальних 

занять, доручених для проведення конкретному викладачеві, виражений в 

академічних годинах, визначає навчальне навантаження викладача. Види 

навчальних занять, що входять в обов’язковий обсяг навчального навантаження 

викладача відповідно до його посади, установлює кафедра з урахуванням 

виконання ним методичної, наукової й організаційної роботи та особливостей і 

структури навчальної дисципліни, яку викладає викладач. При визначенні 

індивідуального навчального навантаження враховується необхідність витрат 

часу на розроблення навчальної робочої програми, курсу лекцій, відповідного 

методичного забезпечення, якщо дисципліна лише запроваджується в 

навчальний процес. Обсяг навчального навантаження викладача не може 

перевищувати 600 годин на навчальний рік. Обов’язковий обсяг навчального 

навантаження викладача в межах його робочого часу, з урахуванням виконання 
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ним інших обов’язків (методичних, наукових, організаційних), передбачається 

Колективним договором. Обсяг запланованої викладачеві роботи може 

зменшуватися з поважних причин, наприклад, на період тривалої хвороби 

викладача або перебування його у відрядженні чи на підвищенні кваліфікації, 

стажуванні. Установлене йому на цей період навчальне навантаження 

виконується іншими викладачами кафедри в межах 36-годинного робочого 

тижня за рахунок зменшення їм обсягу методичної, наукової й організаційної 

роботи. Після виходу викладача на роботу на період, що залишився до 

завершення навчального року, йому визначається відповідне навчальне 

навантаження та обсяг методичної, наукової й організаційної роботи в межах 36-

годинного робочого тижня. У випадках виробничої необхідності викладач може 

бути залучений до проведення навчальних занять понад обов’язковий обсяг 

навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, у 

межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин не може 

перевищувати 0,25 мінімального обов’язкового обсягу навчального 

навантаження (без оплати за додаткове навантаження). Графік робочого часу 

викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, 

розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, 

передбачених індивідуальним робочим планом викладача. Час виконання робіт, 

не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається з 

урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання. Викладач 

зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу. 

Переносити заняття з одного часу на інший поза розкладом без дозволу декана 

та навчально-методичного відділу категорично забороняється. Забороняється 

відволікати викладачів від проведення навчальних занять та контрольних 

заходів, передбачених розкладом.  

 

8. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

8.1. Для впровадження єдиних вимог до навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін в Університеті з урахуванням змін у 

нормативній базі, європейських стандартів та рекомендацій Національного 

агентства із забезпечення якості освіти Вчена рада Університету ухвалила 

Рекомендації щодо розроблення навчально-методичного забезпечення 

дисциплін. Рекомендаціями встановлено порядок та процедури розроблення 

основних складових навчально-методичного забезпечення навчального процесу. 

Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 

Університет має право самостійно вирішувати питання складу та змісту 
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навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням вимог 

законодавства.  

Основним документом навчально-методичного забезпечення дисципліни в 

Університеті, передбаченим освітнім законодавством, є робоча програма 

навчальної дисципліни, вимоги до змісту якої встановлені Ліцензійними 

умовами провадження освітньої діяльності. Навчально-методичне забезпечення 

передбачає наявність: 

 усіх затверджених у встановленому порядку освітніх (освітньо-

професійних, освітньо-наукових) програм, навчальних планів, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; 

 робочих програм усіх навчальних дисциплін навчальних планів 

(обов’язкові складові: опис навчальної дисципліни, заплановані результати 

навчання, програма навчальної дисципліни, рекомендована література (основна, 

допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернет); 

 програм практичної підготовки до кожної освітньої програми, робочих 

програм практики, методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів. 

Програма навчальної дисципліни, передбачена Законом України «Про вищу 

освіту», є одним із складників робочої програми.  

Місце та значення навчальної дисципліни, її загальний зміст, послідовність і 

організація форм вивчення навчальної дисципліни, вимоги до знань і вмінь 

визначаються навчальною програмою дисципліни.  

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної 

програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та 

навчального плану складається робоча навчальна програма дисципліни. 

Основою для складання робочої навчальної програми є система змістових 

модулів, наведена у відповідних освітньо-професійних програмах стандартів 

вищої освіти України з урахуванням змісту компетенцій фахівця. Робоча 

навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної 

дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає 

форми та засоби поточного й підсумкового контролю.  

Робочі навчальні програми з дисциплін кафедри розробляють провідні 

викладачі (професори, доценти) до початку навчального року (семестру). Робочі 

навчальні програми розглядаються та схвалюються на засіданні кафедри, за 

якою закріплено дисципліну, а також на вченій раді факультету, погоджуються з 

випусковою кафедрою відповідної спеціальності, навчально-методичним 

відділом, їх затверджує проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.  

Робочі навчальні програми дисциплін оновлюються не рідше одного разу на 

п’ять років. До робочої програми можуть вноситися зміни та доповнення, що 

оформлюються окремим рішенням кафедри.  
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Для розроблення робочої програми в Університеті прийнято за основу 

Рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни, 

розроблені МОН України (лист від 09.07.2018 № 1/9-434), Довідник користувача 

ЄКТС та Стандарти й рекомендації забезпечення якості у Європейському 

просторі вищої освіти як такі, що відповідають чинній нормативній базі. 

У структурі робочої програми навчальної дисципліни рекомендується 

передбачати наявність таких складників: 

 загальна інформація: назва навчальної дисципліни, заклад вищої освіти, 

інститут (факультет), кафедра чи інший структурний підрозділ, який відповідає 

за дисципліну, освітня програма (для обов’язкових дисциплін) інформація про 

погодження та затвердження, мова навчання; 

 розробник(и) - викладач чи викладачі, які розробили робочу програму; 

 мета вивчення дисципліни; 

 обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС та його розподілення в годинах за 

формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять 

(відповідно до ст. 50 Закону України «Про вищу освіту»); 

 статус дисципліни: обов’язкова чи вибіркова. Статус обов’язкових мають 

дисципліни, що є обов’язковими хоча б для однієї освітньої програми; 

 передумови для вивчення дисципліни, відповідно до формату, визначеного 

Вченою радою закладу вищої освіти (наприклад, перелік дисциплін, які мають 

бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих результатів навчання тощо); 

 очікувані результати навчання з дисципліни; 

 критерії оцінювання результатів навчання; 

 засоби діагностики результатів навчання, зокрема, методи їх 

демонстрування; 

 програма навчальної дисципліни: основні теми дисципліни, зокрема (за 

наявності) теми практичних, семінарських та лабораторних занять, орієнтовна 

тематика індивідуальних та/або групових завдань; 

 форми поточного та підсумкового контролю; 

 інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (за потребою); 

 рекомендовані джерела інформації. 

Відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977, прийнятою в 

Університеті формою подання інформації про освітні компоненти є силабус. 

Для розроблення силабусу прийнято за основу визначення та вимоги, 

викладені в Положенні про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 
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підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 11.07.2019 р. № 977. 

Інші документи та форми навчально-методичного забезпечення дисципліни 

можуть визначати викладач та кафедра (група забезпечення освітньої програми), 

виходячи з необхідності максимально повного надання здобувачам освіти всієї 

інформації та матеріалів, необхідних для успішного вивчення дисципліни. 

Зокрема, це можуть бути: 

 підручники та навчальні посібники; 

 конспекти лекцій;  

 методичні вказівки та рекомендації;  

 індивідуальні завдання;  

 збірники ситуаційних завдань (кейсів);  

 приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань;  

 комп'ютерні презентації;  

 ілюстративні матеріали;  

 каталоги ресурсів тощо.  

Викладач може надавати здобувачам освіти посилання на доступну для них 

наукову, навчальну та методичну літературу, а також на електронні ресурси та 

інші джерела інформації, зокрема іноземні та міжнародні, які мають дозвіл 

власника авторських прав на вільне використання в освітньому процесі. 

Робочі програми навчальних дисциплін (у пропонованому форматі) не є 

об'єктами авторського права та інтелектуальної власності, що випливає зі ст. 8 

Закону України про авторське право та суміжні права.  

Інші складники навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни можуть бути об'єктами авторського права, якщо вони є творами у 

галузі науки, літератури та/або мистецтва, зазначеними у ст. 8 Закону України 

про авторське право та суміжні права або в Конвенції про заснування 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 

За забезпечення та надання навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу на сайт Університету відповідають завідувачі відповідних 

кафедр. 

8.2. Університет надає студентам можливість користуватися навчальними 

приміщеннями, бібліотекою, навчальною, навчально-методичною та науковою 

літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на 

умовах, визначених Правилами внутрішнього розпорядку Університету.  
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9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Створення системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти 

(внутрішньої системи забезпечення якості освіти) в Університеті регламентують 

норми Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту", вимоги стандартів 

вищої освіти. 

Основні принципи, процедури та індикатори забезпечення якості освітньої 

діяльності та вищої освіти в Університеті, розподілення обов'язків щодо 

забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в Університеті між 

структурними підрозділами Університету, учасниками освітнього процесу 

визначено в Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти у Криворізькому національному університеті. 

Метою системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти є 

створення та підтримка умов для якісної підготовки конкурентоспроможних на 

ринку праці висококваліфікованих фахівців відповідного рівня, здатних до 

ефективної професійної діяльності й готових до постійного професійного 

зростання, соціальної та професійної мобільності. 

До основних завдань системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти належать:  

1) формування єдиного розуміння критеріїв якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти Університету та способів їх оцінювання;  

2) формування системи індикаторів, які дозволяють оцінити та підтвердити 

якість освітнього процесу;  

3) збирання, аналіз та інтерпретація інформації про якість освітнього 

процесу;  

4) виділення основних чинників, що впливають на якість освітньої 

діяльності, прогнозування та упередження негативних змін в якості освіти. 

 


