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1. Загальні положення 

 
1.1.Положення про організацію освітнього процесу (далі – Положення) у 

Державному університеті телекомунікацій (далі – Університет) визначає основні 

засади й принципи освітньої діяльності, особливості формування освітніх 

програм, їх реалізації і науково-методичного супроводу, оцінювання результатів 

навчання та присвоєння кваліфікації, забезпечення якості освітнього процесу, 

прав та обов'язків учасників освітнього процесу. 

1.2. Положення є основним нормативним документом, що регламентує 

організацію та проведення освітнього процесу в Університеті відповідно до 

державних стандартів вищої освіти в Україні. 

Положення розроблено на підставі Законів України “Про освіту”, “Про 

вищу освіту”, інших нормативно-правових актів з питань освіти, Статуту 

Університету. 

1.3.  Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему науково- 

методичних, педагогічних і виховних заходів та спрямована на передачу, 

засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей 

у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої 

особистості. Освітній процес органічно об’єднує три складові: навчальний 

процес, науковий процес та виховний процес. 

1.4.  Освітній процес в Університеті базується на принципах науковості, 

гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від 

втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних 

організацій. 

Мовою освітнього процесу (мовою навчання та оцінювання) в 

Університеті є державна (українська) мова. Освітній процес іноземними мовами 

здійснюється відповідно до законодавства. 

1.5. Освітній процес в Університеті організовується з урахуванням 

можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на 

формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного 

оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін 

і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах 

управління та організації праці в умовах ринкової економіки. 

1.6. Організація освітньої діяльності Університету передбачає: 

▪ інтеграцію освіти, досліджень і виробництва; 

▪ забезпечення конкурентоспроможних фахівців завдяки теоретичним 

знанням та практичним навикам і вмінням, що вимагають роботодавці; 

▪ 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 
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та інших компетентностей), термінів і порядку підтвердження отриманих 

особою кваліфікацій; 

▪ незалежну та об'єктивну оцінку 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, що спричинені особистими,  

соціальними, культурними або економічними обставинами, потребують 

особливої підтримки для реалізації свого освітнього потенціалу; 

▪ 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. 

1.7. Організація освітнього процесу в Університеті ґрунтується на таких 

засадах: 

1) автономність Університету у 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 Університету; 

3) забезпечення якісної освіти в Університеті за всіма освітніми 

програмами; 

4) академічна мобільність здобувачів вищої освіти та науково- 

педагогічних (педагогічних) працівників Університету; 

5) функціонування системи забезпечення в Університеті якості освітньої 

діяльності та якості освіти; 

6) формування довіри до Університету у споживачів освітніх послуг, 

працедавців, закладів вищої освіти України та зарубіжних країн. 

1.8. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

1) академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та 

визначених Законом України "Про освіту", Законом України "Про вищу освіту" 

та іншими законами України 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; 

2) 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; 

3) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет 

забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти; 

4) 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 і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з 

урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

5) галузь знань - гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти широка предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей; 

6) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС; 

7) здобувачі вищої освіти - особи, які навчаються у закладі вищої освіти на 

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

8) кваліфікація - офіційний результат оцінювання і 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; 

9) компетентність - здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, 

провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації 

знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 

якостей; 

10) 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; 

11) ліцензування - процедура визнання спроможності юридичної особи 

провадити освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності; 

12) результати навчання - знання, уміння, навички, способи мислення, 

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

оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 

освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих освітніх 

компонентів; 

13) спеціальність - гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує споріднені 
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освітні програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей і 

результатів навчання випускників; 

14) студентоцентроване навчання - підхід до організації освітнього 

процесу, що передбачає: 

- заохочення здобувачів вищої освіти до ролі автономних і 

відповідальних суб’єктів освітнього процесу; 

- створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення 

потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для 

формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

- побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства 

між учасниками освітнього процесу. 

1.9. Зміст освіти - це науково обґрунтована система дидактично та 

методично оформленого навчального матеріалу для різних рівнів та ступенів 

вищої освіти. 

Зміст освіти визначається освітньою (освітньо-професійною чи освітньо- 

науковою) програмою підготовки за відповідними рівнями вищої освіти, 

структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, робочими 

навчальними планами, індивідуальними навчальним планом студента, 

навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів 

державного управління освітою та університету і відображається у відповідних 

підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних 

засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної, 

наукової та виховної діяльності. 

1.10. Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма - 

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 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. 

1.11. Безпосереднє керівництво Освітньою програмою за рівнями вищої 

освіти здійснює гарант Освітньої програми – штатний науково-педагогічний 

працівник Університету, для якого Університет є основним місцем роботи, що 

має науковий ступінь і/або вчене звання за відповідною або спорідненою з 

Освітньою програмою спеціальністю, стаж науково-педагогічної і/або наукової 

роботи не менше 10 років. 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 персональну відповідальність за 

забезпечення якості викладання та навчання на Освітній програмі, своєчасне 

надання інформації із моніторингу програми, її акредитацію та конкуренто- 

здатність. 

Призначення гарантів Освітніх програм, за поданням учених рад 
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відповідних структурних підрозділів або Вченої ради Університету, 

здійснюється наказом ректора Університету. Відсутність в Освітньої програми 

гаранта є формальною підставою для її припинення (закриття). 

 

2. Ступенева система освіти 

 
2.1. Організація освітнього процесу в Університеті базується на 

багаторівневій та багатоступеневій системі вищої освіти. В Університеті 

підготовка фахівців здійснюється на таких рівнях вищої освіти: 

- перший (бакалаврський) рівень; 

- другий (магістерський) рівень; 

- третій (освітньо-науковий) рівень; 

- науковий рівень. 

2.2. Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає 

успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи 

освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження 

відповідного ступеня вищої освіти: 

- бакалавр; 

- магістр; 

- доктор філософії; 

- доктор наук. 

 
3. Форми здобуття освіти 

 

3.1. Основними формами здобуття освіти в Університеті є: 

- інституційна (очна (денна), заочна, мережева); 

- дуальна. 

3.2. Очна (денна) форма здобуття вищої освіти - це спосіб організації 

навчання здобувачів вищої освіти, що передбачає проведення навчальних 

занять та практичної підготовки не менше 30 тижнів упродовж навчального 

року. 

3.3. Заочна форма здобуття вищої освіти - це спосіб організації 

навчання здобувачів вищої освіти шляхом поєднання навчальних занять і 

контрольних заходів під час короткочасних сесій та самостійного 

оволодіння освітньою програмою в період між ними. Тривалість періоду між 

навчальними заняттями та контрольними заходами не може бути меншою, 

ніж один місяць. 

3.4. Дистанційна форма здобуття освіти - це індивідуалізований 

процес здобуття освіти, що відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в 

спеціалізованому середовищі, що функціонує на основі сучасних психолого- 

педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

3.5. Мережева форма здобуття вищої освіти - це спосіб організації 
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навчання здобувачів вищої освіти, завдяки якому оволодіння освітньою 

програмою відбувається за участю закладу вищої освіти та інших суб’єктів 

освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах і 

запроваджується за рішенням Вченої ради Університету. 

3.6. Дуальна форма здобуття вищої освіти - це спосіб здобуття освіти 

здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на 

підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації 

обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми на 

основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових 

обов’язків відповідно до трудового договору. 

Дуальна освіта здійснюється на підставі договору між університетом та 

роботодавцем (підприємством, установою, організацією тощо), що передбачає: 

- порядок працевлаштування здобувача вищої освіти та оплати його 

праці; 

- обсяг та очікувані результати навчання здобувача вищої освіти на 

робочому місці; 

- зобов’язання університету та роботодавця в частині 

виконання здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану на 

робочому місці; 

- порядок оцінювання результатів навчання, здобутих на робочому 

місці. 

Дуальна форма здобуття ВО в Університеті запроваджується відповідно 

до Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у Державному 

університеті телекомунікацій. 

 

4. Планування навчального процесу 

 

Тривалість навчального року в Університеті складає 52 тижні, з яких не 

менше 8 тижнів становить сумарна тривалість канікул (для останнього року 

навчання літні канікули не плануються). Тривалість теоретичного навчання, 

обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю та виконання 

індивідуальних завдань складає 40 тижнів на рік. Решта, 4 тижні на рік – резерв 

навчального часу, що також може бути використаний для перескладання та 

повторного вивчення дисциплін. 

Максимальний тижневий бюджет часу студента денної форми навчання в 

Університеті становить 45 академічних годин або 1,5 кредити ЄКТС. Кількість 

годин аудиторних занять в одному кредиті становить від 33% до 90% залежно 

від спеціальності підготовки та відповідного циклу дисциплін освітньо- 

професійної (освітньо-наукової) програми. Час на поглиблене вивчення окремих 

дисциплін, студентську наукову роботу, підготовку та участь у студентських 

олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо передбачено в обсязі до 5 годин (10% 

від максимального тижневого бюджету) за рахунок часу виділеного на 

самостійну підготовку. З урахуванням тривалості теоретичного навчання, 

обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю та виконання 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf
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індивідуальних завдань в 40 тижнів на рік, річний бюджет часу студента складає 

1800  годин або 60 кредитів ЄКТС. 

Навчальний рік кожного курсу в Університеті поділений на 2 семестри. 

Тривалість семестру 20 тижнів, з них на екзаменаційну сесію – 2 тижні. 

 

5. Програми підготовки 

 
5.1. Підготовка фахівців з вищою освітою в Університеті здійснюється за 

відповідними освітніми (освітньо-професійними та освітньо-науковими) 

програмами (ОП) на таких рівнях: 

- перший (бакалаврський) рівень; 

- другий (магістерський) рівень. 

- доктор філософії. 

Бакалаврський і магістерський рівні освіти відповідно узгоджені з 

сьомим та восьмим кваліфікаційними рівнями Національної рамки кваліфікацій. 

5.2. Успішне виконання особою освітньої (освітньо-професійної чи 

освітньо-наукової) програми є підставою для присудження їй відповідного 

ступеня вищої освіти: бакалавра, магістра, доктора філософії. 

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

освіти та присуджується університетом у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 

180-240 кредитів ЄКТС. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. 

Обсяг ОП для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого 

бакалавра визначається Університетом. 

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

освіти та присуджується університетом у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра 

здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. 

Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 

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

Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку 

(наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 

ступеня бакалавра. 

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

здобувається 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 у спеціалізованій вченій 

раді. 

Особа має право здобувати в Університеті ступінь доктора філософії під 
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час навчання в аспірантурі. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково- 

технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають 

право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час 

перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної 

освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій 

вченій раді. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі 

Університету становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо- 

наукової програми підготовки доктора філософії в Університеті становить 30-60 

кредитів ЄКТС. 

25% загальної кількості кредитів ЄКТС освітньої (освітньо-професійної чи 

освітньо-наукової) програми виділяється на дисципліни вільного вибору 

студента. 

5.3. Формування певної освітньої програми передбачає визначення таких 

компонентів: 

- обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

- перелік компетентностей випускника; 

- нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,   сформульований 

у термінах результатів навчання; 

- форми атестації здобувачів вищої освіти; 

- вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

- вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

5.4. Орієнтація на компетентносний підхід при формуванні програм 

передбачає вироблення узгоджених вимог, виражених в термінах результатів 

навчання та компетентностей з предметних галузей, необхідних для  

забезпечення порівнянності, сумісності та їх прозорості. 

5.5. Компетентності випускників Університету визначаються на підставі 

видів і завдань професійної діяльності і виражаються мовою, зрозумілою 

роботодавцю. Виділяють загальні або ключові компетентності, що є 

необхідними для будь-якого виду професійної діяльності, та фахові 

компетентності, що є визначальними лише для даної спеціальності. 

5.6. Результати навчання є своєрідним індикатором поступово набутих 

студентом Університету компетентностей і формулюються науково- 

педагогічним складом на рівні освітньої програми та на рівні окремої 

дисципліни/модуля. 

5.7. Організаційно принциповими ознаками освітньої програми, 

орієнтованої на результати навчання та компетентності (обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік 

компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації 

здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти) визначає Стандарт вищої освіти, що його 
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розробляє МОН України для кожного рівня вищої освіти в межах кожної 

спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій. 

Освітня програма складається з обов’язкової та вибіркової частин. 

Обов’язкова частина ОП містить перелік обов’язкових навчальних 

дисциплін та видів практичної підготовки. Вибіркова частина містить 

професійно орієнтовані дисципліни для певної спеціалізації, перелік яких 

визначають потреби ринку праці у фахівцях певної спеціальності та спеціалізації, 

вимоги працедавців чи особливості наукових шкіл, та дисципліни за вибором 

студентів. Дисципліни за вибором студентів визначають з урахуванням їхніх 

професійних та освітньо-культурних потреб. 

5.8. Структурно-логічна схема підготовки – це логічна послідовність 

навчальних дисциплін та інших компонентів ОП, що забезпечує наукове й 

методичне обґрунтування процесу реалізації її обов’язкової та вибіркової частин. 

5.9. На підставі освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) 

програми певної спеціальності розробляється навчальний план - це нормативний 

документ Університету, що регламентує навчання на певному освітньому рівні 

за певною спеціальністю. Він визначає перелік та обсяги навчальних дисциплін 

у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення 

навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і 

підсумкового контролю. 

Перелік дисциплін навчального плану формується шляхом визначення 

програмних компетентностей (загальних і спеціальних) та розподілу результатів 

навчання за змістовими модулями. 

Навчальні плани ухвалюються Вченою радою Університету і 

затверджуються ректором Університету. 

З метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування 

навчального процесу, своєчасного внесення змін на виконання наказів та 

розпоряджень Міністерства освіти і науки України, рішень Науково- методичної 

та Вченої рад Університету, врахування регіональних потреб і вимог замовників 

фахівців, закріплення навчальних дисциплін за певними кафедрами щорічно, до 

1 березня поточного року, складаються (коригуються) робочі навчальні плани 

на наступний навчальний рік. 

Робочі навчальні плани складаються окремо для кожної спеціальності та 

форми навчання, в тому числі навчання зі скороченим або подовженим, 

порівняно з типовим, терміном навчання. Робочі навчальні плани ухвалюються 

Вченою радою Університету відповідного інституту та затверджуються 

проректором з педагогічної роботи Університету не пізніше ніж за 4 місяці до 

початку навчального року. 

Розробка навчальних і робочих навчальних планів є одним з найбільш 

відповідальних видів методичної роботи науково-педагогічних працівників 

Університету. Навчальні і робочі навчальні плани розробляються завідуючими 

кафедр кожної спеціальності Університету. 

Розподіл навчальних годин з дисциплін за видами занять проводиться 

рішенням Вченої ради інституту на основі пропозицій кафедр таз урахуванням 



12 

 

рекомендацій Науково-методичної ради Університету. При цьому треба брати до 

уваги, що аудиторні заняття всіх видів на тиждень повинні складати в 

середньому 24 години. 

Вивчення дисциплін вільного вибору студентів доцільно планувати в 

основному методом самостійної роботи. Для цих дисциплін аудиторні заняття 

складають від 1/3 від загальної кількості годин дисципліни. Форма семестрової 

атестації з цих дисциплін, як правило, залік. 

При розробці робочих навчальних планів для форм навчання без відриву 

від виробництва необхідно мати на увазі, що перелік та послідовність дисциплін, 

загальна кількість годин на їх засвоєння, вид семестрової атестації повинні бути 

такими самими, як у навчальному плані денної форми навчання. 

При визначенні кількості аудиторних годин необхідно враховувати, що 

навчальний тиждень студентів заочної форми навчання складає 36 годин. Обсяги 

аудиторних занять при заочному навчанні обмежуються тривалістю установчих 

сесій. Розподіл аудиторних занять з дисципліни рекомендується визначати 

пропорційно до їх обсягів у навчальному плані з денної форми навчання. 

Навчальні і робочі навчальні плани складаються за визначеними формами. 

Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі 

робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та 

частину вибіркових навчальних дисциплін, вибраних студентом. Індивідуальний 

навчальний план складається на кожний навчальний рік за допомогою наукового 

керівника (куратора програми підготовки від профілюючої кафедри) і 

затверджується у визначеному порядку до початку навчального року. Всі 

навчальні дисципліни, включені до індивідуального навчального плану студента, 

є обов’язковими для вивчення. 

5.10. Вибір навчальних дисциплін для формування індивідуальних 

навчальних планів здобувачів здійснюється відповідно до «Положення про 

порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у Державному 

університеті телекомунікацій». Вільний вибір навчальних дисциплін передбачає 

право здобувачів освіти на формування індивідуальної освітньої траєкторії. 

Університет забезпечує здобувачів вищої освіти вибір навчальних 

дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та 

навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної 

кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. Кількість 

кредитів обсягу освітніх компонентів за вибором здобувача для освітнього рівня 

«бакалавр» становить 5 кредитів, для освітнього рівня «магістр» - 5 кредитів та 

освітнього рівня «доктор філософії» - 3 кредита. Формою поточного та 

семестрового контролю освітніх компонентів за вибором здобувачів є залік. 

Відповідальність за якість викладання та належне методичне забезпечення 

навчальних дисциплін, які пропонуються здобувачам освіти для реалізації ними 

права вільного вибору, покладено на Університет, кафедри, інститут. 

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати 

навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за 

погодженням з директором відповідного інституту. 

5.11. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо- 
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професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни 

та навчального плану кафедрами Університету складається робоча навчальна 

програма дисципліни, яка є нормативним документом Університету. 

Робоча навчальна програма дисципліни Університету містить виклад 

конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність організаційні форми її 

вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового 

контролю. 

Структурними складовими робочої навчальної програми дисципліни є: 

- тематичне планування лекцій, семінарських (практичних), лабораторних 

занять; 

- засоби для проведення поточного та підсумкового контролю; 

- перелік навчально-методичної літератури. 

 
6. Розклад занять 

 

Розклад навчальних занять разом із навчальним планом і навчальними 

програмами дисциплін є основним документом, що регламентує організацію та 

проведення навчального процесу в Університеті. 

Всі навчальні заняття в Університеті проводяться навчально- 

педагогічними працівниками згідно з розкладом занять, у визначений розкладом 

час та у визначеній розкладом начальній аудиторії. 

Чисельність навчальної групи за програмами підготовки бакалаврів 

повинна бути 25 – 30 осіб. Чисельність навчальних груп за програмами 

підготовки магістрів може бути зменшена до 15 – 20 студентів. Лекційні потоки 

складаються, як правило, з 2 – 4 навчальних груп. 

Семестровий розклад занять та екзаменів складають навчальні частини 

інститутів. Для складання розкладу до навчальних частин інститутів кафедрами 

подаються такі документи: 

– витяги з робочих навчальних планів; 

– витяги з розподілу навчального навантаження (форма та пропозиції 

щодо використання аудиторного та лабораторного фондів). 

Розклад занять усіх форм навчання доводиться до відома викладачів та 

студентів не пізніше ніж за 10 днів до початку кожного семестру, а екзаменів – 

за місяць до їх початку. Завантаження аудиторного та лабораторного фондів 

контролюється навчально-методичним центром Університету. 
 

7. Організаційні форми навчального процесу 

 

Навчальний процес в Університеті реалізується у таких формах: навчальні 

заняття, виконання індивідуальних завдань, практики, контрольні заходи, 

самостійна робота. 

Основними видами навчальних занять в Університеті є: лекції, 

лабораторні, практичні, семінарські заняття, індивідуальні заняття та 

консультації. 
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Перелік тем лекційних, лабораторних, практичних та семінарських занять 

визначає робоча програма навчальної дисципліни. 

Лекція – основний вид навчальних занять, призначених для викладення 

теоретичного матеріалу. Як правило, окрема лекція є елементом курсу лекцій,  

що охоплює основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної 

дисципліни. Лекції проводяться лекторами – професорами і доцентами, а також 

провідними науковими працівниками та спеціалістами, запрошеними для 

читання лекцій. Кандидатури лекторів, які не мають вченого звання або не 

входять до штатного розкладу науково-педагогічних працівників, мають бути 

затверджені директором інституту за поданням завідувачів відповідних кафедр. 

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

місяці до початку навчального року подати кафедрі складену ним робочу 

програму з дисципліни, комплект індивідуальних завдань (якщо вони 

заплановані) та контрольні завдання для проведення підсумкового контролю з 

дисципліни. Лектор, який читатиме курс лекцій вперше, повинен подати 

складений ним конспект лекцій (авторський навчальний посібник) та провести 

пробні лекції перед викладачами та науковими співробітниками кафедри. Лектор 

зобов’язаний дотримуватися робочої навчальної програми щодо тематики та 

змісту лекційних занять, але не обмежуватися у питаннях інтерпретації 

навчального матеріалу, формах і способах його викладення. Лекція проводиться 

у відповідно обладнаних приміщеннях – аудиторіях. 

Лабораторне заняття – вид навчального заняття, на якому студент під 

керівництвом викладача проводить натурні або імітаційні експерименти чи 

дослідження з метою практичного підтвердження окремих теоретичних 

положень, набуває практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням, 

оснащенням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, 

оволодіває методикою експериментальних досліджень в конкретній предметній 

галузі та обробки отриманих результатів. Лабораторні заняття проводяться у 

спеціально оснащених навчальних лабораторіях з використанням обладнання, 

пристосованого до умов навчального процесу(лабораторних макетів, установок 

та ін.). Лабораторні заняття можуть проводитися також в умовах реального 

професійного середовища (на підприємстві, в наукових лабораторіях тощо). 

Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять не 

допускається. Лабораторне заняття включає проведення контролю 

підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, 

виконання власне лабораторних досліджень, оформлення індивідуального звіту 

про виконану роботу та його захист перед викладачем. Виконання лабораторної 

роботи оцінюється викладачем. Підсумкова оцінка ставиться в журналі обліку 

виконання лабораторних робіт і враховується при виставленні семестрової 

підсумкової оцінки (рейтингу) з даної дисципліни. Наявність позитивних оцінок, 

одержаних студентом за всі лабораторні роботи, передбачені робочою 

навчальною програмою, є необхідною умовою його допуску до семестрового 

контролю по даній дисципліні. 

Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому студенти під 

керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно сформульованих 
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завдань закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають 

вмінь та навичок їх практичного застосування. Практичні заняття проводяться в 

аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними 

засобами навчання, обчислювальною технікою тощо. Викладач, якому доручено 

проведення практичних занять, за узгодженням з лектором даної навчальної 

дисципліни розробляє методичне забезпечення: індивідуальні завдання різної 

складності, методичні прийоми розгляду окремих теоретичних положень або 

розв’язання практичних задач, контрольні завдання (тести) для виявлення 

ступеня сформованості необхідних умінь тощо. Практичне заняття включає 

проведення контролю знань, вмінь та навичок, постановку загальної проблеми 

(завдання) викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язання задач 

з їх обговоренням, вирішення контрольних завдань, їх перевірка та оцінювання. 

Оцінки, одержані студентом за окремі практичні заняття вносяться до журналу 

занять навчальної групи та враховуються при визначенні підсумкової оцінки 

(рейтингу) з даної навчальної дисципліни. 

Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач 

організує дискусію з попередньо визначених проблем. На підставі 

індивідуальних завдань (рефератів) студенти готують тези виступів з цих 

проблем. Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або 

навчальних кабінетах з однією академічною групою. На кожному семінарському 

занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, 

активність в дискусії, вміння формулювати та відстоювати свою позицію та ін.  

Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться до журналу занять 

навчальної групи. Одержані студентом оцінки за окремі семінарські заняття 

враховуються при визначенні підсумкової оцінки (рейтингу) з даної навчальної 

дисципліни. 

Індивідуальне навчальне заняття – проводиться з окремими студентами, 

які виявили особливі здібності в навчанні та схильність до науково-дослідної 

роботи і творчої діяльності з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття 

індивідуального творчого обдарування. 

Індивідуальні навчальні заняття організуються у поза навчальний час за 

окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням індивідуальних 

навчальних планів, зі студентами: учасниками олімпіад з фаху або окремих 

дисциплін; членами збірних команд Університету з видів спорту; з 

магістрантами за темами наукових досліджень. 

Консультація – вид навчального заняття, на якому студент отримує від 

викладача відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних 

положень чи їх практичного використання. 

Під час підготовки до екзаменів (семестрових, державних) проводяться 

групові консультації. Протягом семестру консультації з навчальних дисциплін 

проводиться за встановленим кафедрою розкладом із розрахунку відповідного 

часу, що планується на консультації з певної навчальної дисципліни. 

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Самостійна робота студента 
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включає: опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних 

завдань, науково-дослідну роботу. Навчальний час, відведений на самостійну 

роботу студента денної форми навчання, регламентується навчальним робочим 

планом і повинен складати від 1/2 до 2/3 від загального обсягу навчального часу, 

відведеного на вивчення конкретної дисципліни. Враховуючи, що тижневе 

навчальне навантаження студента складає 45 годин, щотижнева самостійна 

робота повинна складати від 21 до 27 годин. При плануванні часу самостійної 

роботи студентів рекомендується одна година СРС на кожну лекцію. Для 

підготовки до: практичного заняття – 1-2 години; лабораторної роботи – 2-3 

години; семінарського заняття, контрольної роботи – 2-4 години; екзамену – 16- 

24 години. 

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 

визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечується 

системою навчально-методичних засобів, передбачених робочою навчальною 

програмою дисципліни: підручниками, навчальними та методичними 

посібниками, конспектами лекцій, збірниками завдань, комплектами 

індивідуальних семестрових завдань, практикумами, комп’ютерними 

навчальними комплексами, методичними рекомендаціями з організації 

самостійної роботи, виконання окремих завдань та ін., які повинні мати також і 

електронні версії. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів 

повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для 

самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та 

професійна монографічна і періодична література. 

Самостійна робота студента по вивченню навчального матеріалу з 

конкретної дисципліни може проходити в бібліотеці Університету, навчальних 

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

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

здійснюється за попередньо складеним в інституті графіком, що гарантує 

необхідну ритмічність самостійної роботи, а також можливість індивідуального 

доступу студента до необхідних дидактичних і технічних засобів загального 

користування. Графік доводиться до відома студентів на початку навчального 

семестру. 

При організації самостійної роботи студентів з використанням складного 

обладнання, установок, інформаційних систем (комп’ютерних баз даних, систем 

автоматизованого проектування, автоматизованих навчальних систем тощо) 

необхідно забезпечити можливість одержання необхідної консультації або 

допомоги з боку спеціалістів кафедри. Навчальний матеріал дисципліни, 

передбачений для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься 

на підсумковий контроль разом з навчальним матеріалом, що вивчався при 

проведенні аудиторних навчальних занять. Індивідуальні завдання з дисципліни 

(реферати, розрахункові, графічні, розрахунково- графічні роботи, контрольні 

роботи, що виконуються під час самостійної роботи (домашні контрольні 

роботи), курсові, дипломні проекти (роботи) та ін. сприяють більш 

поглибленому вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню вмінь 
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використання знань для вирішення відповідних практичних завдань. Види 

індивідуальних завдань з певних навчальних дисциплін визначаються робочим 

навчальним планом. Терміни видачі, виконання і захисту індивідуальних завдань 

визначаються графіком, що розробляється кафедрою на кожний семестр. 

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно із 

забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. 

Наявність позитивних оцінок, отриманих студентом за індивідуальні завдання, є 

необхідною умовою допуску до семестрового контролю з даної дисципліни. 

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

завдання, кінцевим результатом виконання якого є розробка нового продукту 

(пристрою, обладнання, технологічного процесу, механізму, апаратних і 

програмних засобів тощо (або їх окремих частин)). Курсовий проект містить 

розрахунково-пояснювальну записку, креслення та інші матеріали, які 

визначаються завданням на курсове проектування. Курсовий проект виконується 

студентом самостійно під керівництвом викладача протягом визначеного терміну 

в одному семестрі згідно з технічним завданням на основі знань та умінь, набутих 

з даної та суміжних дисциплін, а також матеріалів промислових підприємств і 

науково-дослідних установ, патентів тощо. 

Курсова робота (КР) з навчальної дисципліни – це індивідуальне 

завдання, яке передбачає розробку сукупності документів (розрахунково- 

пояснювальної або пояснювальної записки, при необхідності – графічного, 

ілюстративного матеріалу), та є творчим або репродуктивним рішенням 

конкретної задачі щодо об’єктів діяльності фахівця (пристроїв, обладнань, 

технологічних процесів, механізмів, апаратних та програмних засобів, або їх 

окремих частин; економічних, соціальних, лінгвістичних проблем тощо), 

виконаним студентом самостійно під керівництвом викладача згідно із 

завданням, на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. 

Курсові проекти (роботи) сприяють розширенню і поглибленню 

теоретичних знань, розвитку навичок їх практичного використання, 

самостійного розв’язання конкретних завдань. Тематика курсових проектів 

(робіт) повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно 

пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Тематика курсових 

проектів (робіт) затверджується на засіданнях кафедр. Мета, завдання та порядок 

виконання курсових проектів і робіт, зміст та обсяг їх окремих частин, характер 

вихідних даних, а також інші вимоги наводяться у методичних вказівках, які 

розробляються кафедрами, що ведуть курсове проектування. 

В одному семестрі може бути заплановано лише один курсовий проект або 

робота. Вони можуть плануватися з дисциплін обсягом не менше 5-6 кредитів. 

На виконання курсового проекту у робочій навчальній програмі дисципліни 

необхідно передбачити не менше 1,5 кредиту, а курсової роботи не менше одного 

кредиту на самостійну роботу. Загальна кількість курсових проектів (робіт) за 

бакалаврською програмою підготовки має бути не більше п’яти. Студентам 

надається право вибору теми курсового проекту або пропонується висунути 

власну тему. Закріплення тем курсових проектів за студентами реєструється у 

журналі із зазначенням дати. 
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Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється найбільш 

кваліфікованими викладачами. Захист курсового проекту (роботи) проводиться 

прилюдно перед комісією у складі двох викладачів кафедри, в тому числі і 

керівника курсового проекту (роботи). Студент, який без поважної причини не 

подав курсовий проект у зазначений термін або не захистив його, вважається 

таким, що має академічну заборгованість. При отриманні незадовільної оцінки 

студент за рішенням комісії виконує курсовий проект за новою темою або 

перероблює попередню роботу в термін, визначений директором інституту. 

Підсумки курсового проектування обговорюються на засіданнях кафедр. 

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

потім списуються та утилізуються в установленому порядку. 

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

передбачає вирішення конкретної практичної навчальної задачі з використанням 

відомого, а також (або) самостійно вивченого теоретичного матеріалу. Значну 

частину такої роботи складає графічний матеріал, який виконується відповідно  

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

графіки, якщо це визначено завданням. 

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

передбачають вирішення конкретної практичної навчальної задачі з 

використанням відомого, а також (або) самостійно вивченого теоретичного 

матеріалу. Основну частину розрахункової роботи складають розрахунки, які 

можуть супроводжуватися ілюстративним матеріалом: графіками, векторними 

діаграмами, гістограмами тощо. Основну частину ГР складає графічний матеріал, 

виконаний відповідно до чинних нормативних вимог. 

Умовою планування у навчальних планах КП, РГР (РР, ГР) є наявність 

практичних занять з відповідної навчальної дисципліни. 

Реферати, аналітичні огляди та ін. – це індивідуальні завдання, які 

сприяють поглибленню і розширенню теоретичних знань студентів з окремих тем 

дисципліни, розвивають навички самостійної роботи з навчальною та науковою 

літературою. Ця форма індивідуальних завдань рекомендується для теоретичних 

курсів і дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклів. В одному 

семестрі кількість рефератів з різних дисциплін не може бути більше трьох. На 

виконання реферату з дисципліни у робочій навчальній програмі з дисципліни 

необхідно передбачити не менше 10-15 годин СРС. 

Контрольні роботи (КР), що виконуються під час СРС – це 

індивідуальні завдання, які передбачають самостійне виконання студентом 

певної практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу. 

Контрольні роботи, як і розрахункові роботи, можуть передбачати певний 

ілюстративний матеріал. 

В одному семестрі кількість РГР або РР (ГР, КР) для студентів денної форми 

навчання – не більше 4, а для студентів заочної форми – не більше 10. 

На виконання студентами кожної з цих робіт у робочій навчальній програмі 

дисципліни необхідно передбачити не менше 15-20 годин СРС. 

Практична підготовка - є необхідним компонентом підготовки фахівців 
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певного рівня вищої освіти. Метою практики є оволодіння студентами 

сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх 

майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних знань, професійних 

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

реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати 

свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Залежно від конкретної спеціальності та цілей практика може бути: 

навчальна, виробнича, технологічна, експлуатаційна, конструкторська, 

педагогічна, економічна, науково-дослідна, переддипломна тощо. Перелік усіх 

видів практик, їх форми та терміни проведення визначаються навчальними і 

робочими навчальними планами. Заключною ланкою практичної підготовки є 

переддипломна практика студентів, яка проводиться перед виконанням 

кваліфікаційної роботи. Перед проходженням переддипломної практики студент 

повинен отримати тему кваліфікаційної роботи для того, щоб під час практики 

закріпити та поглибити знання дисциплін професійної підготовки, зібрати 

фактичний матеріал та виконати необхідні дослідження за темою роботи. Для 

магістерської підготовки такі завдання може виконувати науково-дослідна 

практика. 

Переддипломна, науково-дослідна та педагогічна практики проводяться 

індивідуально. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики 

покладається на завідувача відповідної кафедри. 

Практика студентів проводиться на передових сучасних підприємствах і в 

організаціях або на кафедрах Університету під організаційно-методичним 

керівництвом викладача відповідної кафедри та спеціаліста підприємства 

(організації). Зміст і технологія проходження практики визначається програмою 

практики, яка розробляється відповідною кафедрою (кафедрами) та 

затверджується директором інституту. 

Програма визначає види і форми перевірки рівня сформованості 

необхідних умінь та навичок, вимоги до звіту студента про виконання програми 

практики та індивідуального завдання. Звіт з практики захищається студентом у 

комісії, яка призначається завідувачем відповідної кафедри. 

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може 

бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, 

визначених інститутом. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку з 

практики в комісії, відраховується з Університету. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а 

загальні підсумки практики підводяться на вчених радах інститутів не менше 

одного разу протягом навчального року. 

 

8. Методичне  та організаційне забезпечення      навчального 

процесу 

 
Методичне та організаційне забезпечення навчального процесу в 

Університеті є важливою та необхідною умовою якісного засвоєння програм 
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підготовки фахівців і включає: 

- навчально-організаційні документи інституту і кафедр; 

- навчально-методичну документацію зі спеціальності; 

- навчально-методичну документацію з кожної дисципліни; 

- інформаційне забезпечення навчального процесу (підручники і 

навчальні посібники, дидактичні матеріали, наочні посібники, комп’ютерні 

програми з навчальних дисципліни тощо). 

Документація інституту: 

1. Документи навчально-організаційного забезпечення: 

– положення про інститут; 

– графіки навчального процесу за всіма формами навчання; 

– розклад занять за всіма формами навчання; 

– семестрові графіки виконання індивідуальних завдань з   

дисципліни  студентами спеціальності; 

– журнал обліку успішності студентів; 

– навчальні картки студентів; 

– книга видачі екзаменаційних (залікових) відомостей та листів; 

– екзаменаційні (залікові) відомості та листи; 

– книга реєстрації довідок-викликів студентів-заочників; 

– книга реєстрації атестаційних листів екстернів; 

– книга реєстрації академічних довідок; 

– журнали занять навчальних груп; 

– накази по студентах (зарахування, відрахування,

 переведення, поновлення та ін.); 

– план роботи інституту за всіма напрямками діяльності; 

– протоколи засідань Вченої ради інституту; 

– наказ про склад методичної комісії інституту; 

– положення про методичну комісію; 

– план роботи методичної комісії; 

– протоколи засідань методичної комісії; 

– список кураторів академічних груп; 

– протоколи засідань стипендіальної комісії; 

– копії документів студентів - “пільговиків” (осіб, які постраждали 

внаслідок катастрофи на ЧАЕС; дітей-сиріт; інвалідів; студентів, які мають дітей, 

та ін.); 

– списки студентів, які мешкають у гуртожитку; 

– журнал профілактики правопорушень серед студентів та аспірантів. 

2. Навчально-методична документація: 

– робочі навчальні плани; 

– положення про рейтингові системи з дисциплін. 

Документація кафедри: 

1. Документи навчально-організаційного забезпечення: 
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– положення про кафедру; 

– штатний розклад кафедри; 

– графіки навчального процесу за всіма формами навчання; 

– план роботи кафедри; 

– дані для розрахунку обсягу навчальної роботи  кафедри

 на навчальний рік; 

– розрахунок обсягу навчального  навантаження  кафедри на 

навчальний рік; 

– план навчального навантаження науково- педагогічних 

працівників кафедри на навчальний рік; 

– звіт  про виконання навчального навантаження науково-

педагогічними працівниками кафедри за попередній навчальний рік; 

– індивідуальні плани роботи викладачів; 

– графік підвищення кваліфікації викладачів; 

– розклад занять викладачів; 

– графік зайнятості лабораторій кафедри; 

– графік консультацій викладачів; 

– протоколи засідань кафедри; 

– звіт кафедри про роботу за минулий навчальний рік; 

– звіт з навчальної роботи викладачів за минулий навчальний рік; 

– журнал закріплення за студентами тем (варіантів) і ндивідуальних 

семестрових завдань з дисциплін; 

– журнали обліку виконання студентами лабораторних робіт 

(комп’ютерних практикумів); 

– журнали обліку виконання контрольних робіт та індивідуальних 

завдань студентами-заочниками та екстернами. 

2. Навчально-методична документація: 

– навчальні і робочі навчальні програми дисциплін кафедри; 

– інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних, 

лабораторних занять, комп’ютерного практикуму та самостійної роботи 

студентів з дисциплін; 

– індивідуальні семестрові завдання з навчальних дисциплін, у тому 

числі тематика курсових проектів і робіт; 

– комплект контрольних завдань з навчальних дисциплін для 

перевірки рівня засвоєння студентами окремих модулів навчального 

матеріалу та критерії оцінки рівня підготовки студентів; 

– екзаменаційні білети та/або комплект контрольних завдань для 

семестрового контролю з дисциплін; 

– положення про порядок розрахунку рейтингу студентів з дисциплін; 

– методичні вказівки для студентів щодо виконання індивідуальних 

завдань: курсових і дипломних проектів, розрахунково- графічних робіт, 

рефератів тощо; 



22 

 

– у разі необхідності, інші документи за рішенням кафедри, 

наприклад, графік самостійної роботи студентів (виконання контрольних 

робіт, здавання домашніх завдань, курсових проектів та ін.). 

Додаткова навчально-методична документація випускових кафедр: 

– стандарт вищої освіти відповідної спеціальності; 

– освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми підготовки, 

відповідної спеціальності (спеціалізації); 

– навчальні і робочі навчальні плани підготовки фахівців відповідних 

спеціальностей (спеціалізацій); 

– навчальні програми з усіх дисциплін навчальних планів (в тому 

числі їх електронні версії); 

– програми практик; 

– програми випускних (державних) екзаменів; 

– витяги з наказів про закріплення за студентами тем атестаційних  

робіт; 

– вимоги до атестаційних робіт випускників відповідних  

спеціальностей. 

Навчально-методична документація зі спеціальності (за винятком її 

частини, що являє собою стандарт вищої освіти) розробляється відповідними 

випусковими кафедрами. Відповідальність за якість та повноту навчально- 

методичної документації зі спеціальності покладається на завідувача випускової 

кафедри. 

Навчально-методична документація з дисциплін розробляється 

кафедрами, що здійснюють викладання цих дисциплін. Відповідальність за 

розробку навчально-методичної документації з дисциплін кафедри покладається 

на завідувача кафедри та безпосередньо на викладача, за яким закріплена 

дисципліна. 

Навчально-методична документація з дисциплін зберігається на кафедрах, 

які забезпечують викладання цих дисциплін. 

Основними документами, що визначають зміст навчання є навчальні та робочі 

навчальні плани, а також навчальні та робочі навчальні програми дисциплін. 

Навчальна програма дисципліни визначає: 

– цілі вивчення дисципліни у вигляді системи здатностей, типових задач 

діяльності та її місце у системі підготовки фахівця; 

– завдання дисципліни у вигляді системи вмінь (із зазначенням шифрів 

згідно з освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки та 

рівня їх сформованості) і знань; 

– інформаційний зміст та структурно-логічну схему вивчення 

дисципліни; 

– перелік рекомендованих практичних (лабораторних) робіт, 

індивідуальних завдань, а також підручників, методичних і дидактичних 

матеріалів; 

– критерії оцінювання успішності навчання та засоби діагностики. 
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Навчальні програми дисциплін розробляються кафедрами згідно з 

вимогами відповідних освітніх програм підготовки фахівців. З метою 

забезпечення цілісності навчального матеріалу, забезпечення професійної 

спрямованості змісту навчання, попередження можливого дублювання, 

врахування міждисциплінарних зв’язків навчальні програми розглядаються 

методичною комісією того інституту (факультету), для спеціальностей якого 

розроблена відповідна освітня програма. Після ухвалення навчальної програми 

методичною комісією інституту (факультету) вона затверджується директором 

інституту. 

Навчальні програми загальноуніверситетських дисциплін розглядаються 

Науково-методичною радою Університету і затверджуються проректором з 

навчальної роботи. 

Навчальні програми дисциплін загального циклу підготовки повинні бути 

однаковими у межах однієї галузі знань. Програми певних дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки можуть бути однаковими для кількох 

споріднених спеціальностей. 

Навчальні програми затверджуються не пізніше, ніж за 2 місяці до початку 

навчального року, протягом якого вивчаються відповідні дисципліни. 

Робоча навчальна програма дисципліни є основним методичним 

документом, що визначає зміст і технологію навчання з певної дисципліни. 

Робоча навчальна програма дисципліни складається на основі відповідної 

навчальної програми і робочого навчального плану спеціальності певної форми 

навчання. У ній можуть бути змінені послідовність та ступінь докладності 

(рівень) вивчення окремих розділів, тем і питань залежно від особливостей 

спеціальності, форми навчання тощо. 

Робоча навчальна програма містить викладення конкретного змісту 

навчальної дисципліни з розподілом на окремі навчальні заняття, визначає 

організаційні форми її вивчення (навчальні заняття, виконання індивідуальних 

семестрових завдань, самостійна робота), розподіл навчальних годин за видами 

занять, форми і засоби поточного та підсумкового контролю, інформаційно- 

методичне забезпечення дисципліни. 

Складовою частиною програм є засоби діагностики рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу, сформованості їх умінь та навичок для 

проведення запланованих контрольних заходів та семестрової атестації. 

Робочі навчальні програми дисциплін щорічно обговорюються на 

засіданнях кафедр та повинні бути затверджені директором інституту(деканом 

факультету) не пізніше, ніж за 2 місяці до початку навчального року, протягом 

якого вивчаються відповідні дисципліни. 

Навчальні плани та програми дисциплін, інша навчально-методична 

документація кафедр є інтелектуальною власністю Університету. 
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9. Організація контролю та оцінка якості навчання в Університеті 

 
9.1. Види та рівні контролю 

 

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі 

навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь 

та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечують 

своєчасне коригування навчального процесу. 

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти 

досягається системними підходами до оцінювання чітко вимірюваних 

результатів навчання, комплексністю застосування різних видів контролю та 

формуванням очікуваних компетентностей. 

У навчальному процесі використовуються такі види контролю: вхідний, 

поточний, рубіжний, підсумковий та відстрочений. 

Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою 

визначення рівня підготовки студентів з дисциплін, які забезпечують цей курс. 

Вхідний контроль проводиться на першому занятті за завданнями, які 

відповідають програмі попередньої дисципліни. Результати контролю 

аналізуються на кафедральних (між кафедральних) нарадах спільно з 

викладачами, які проводять заняття із забезпечуючої дисципліни. За 

результатами вхідного контролю розробляються заходи з надання індивідуальної 

допомоги студентам, коригування навчального процесу. 

Поточний контроль та оцінка якості навчання проводиться викладачами 

Університету на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання поточного 

контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної 

роботи. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку 

між викладачами та студентами у процесі навчання, забезпечення управління  

навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному 

контролі, використовується як викладачем – для коригування методів і засобів 

навчання, так і студентами – для планування самостійної роботи. Поточний 

контроль може проводитися у формі усного опитування або письмового експрес- 

контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі колоквіуму, за 

результатами якого студент допускається до виконання лабораторної роботи, 

виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, а також у 

формі комп’ютерного тестування. 

Форми проведення поточного контролю та критерії оцінювання 

навчальних досягнень студентів визначаються кафедрою в робочих програмах 

навчальних дисциплін. Результати контролю доводяться до відома студентів та 

відображаються в журналах обліку роботи академічних груп за національною 

шкалою. Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною 

інформацією при проведенні заліку і враховуються викладачем при визначенні 

підсумкової екзаменаційної оцінки з даної дисципліни. Найбільш об’єктивно та 

системно облік поточної успішності забезпечується при використанні 
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рейтингової системи оцінки. 

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

після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. 

Цей контроль може проводитися у формі контрольної роботи, тестування, 

виконання розрахункового або розрахунково-графічного завдання, курсового 

проекту (роботи) та ін. 

Відстрочений контроль, або контроль збереження знань, проводиться 

через деякий час після вивчення дисципліни. Цей вид контролю не впливає на 

результативність (оцінку) навчання студента і проводиться вибірково, як 

правило, в інтересах зовнішнього контролю якості навчання чи внутрішнього, з 

метою вивчення стійкості засвоєних знань студентами. 

Щорічний ректорський контроль є відстроченим. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів 

певної спеціальності на проміжних або заключному етапах їх навчання. Він 

включає семестровий контроль і атестацію. 

Семестровий контроль з певної дисципліни проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового екзамену, диференційованого заліку 

або заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. 

Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, 

тестування тощо), зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних 

завдань) та критерії оцінювання визначаються рішенням відповідної кафедри. 

Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. 

Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, 

що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної 

дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань 

(розрахункових, графічних тощо). Семестровий диференційований залік 

планується при відсутності екзамену і не передбачає обов'язкову присутність 

студентів. 

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 

засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів  

виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або 

лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності екзамену 

і не передбачає обов'язкову присутність студентів. 

Атестація студентів проводиться екзаменаційною комісією після 

закінчення навчання за певною спеціальністю. Основним завданням атестації є 

встановлення відповідності рівня якості підготовки випускників вимогам 

стандартів вищої освіти. За результатами позитивної атестації видається диплом 

про здобуття відповідного освітнього рівня та отриману кваліфікацію. 

Нормативні форми атестації  (захист кваліфікаційної роботи, 

кваліфікаційний (державний) екзамен тощо) визначається стандартом вищої 
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освіти відповідної спеціальності та освітньою програмою у разі його відсутності.  

За рівнем контролю розрізняють: самоконтроль, кафедральний, 

інститутський, ректорський та міністерський. 

Самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості засвоєння 

навчального матеріалу з конкретної дисципліни (розділу, теми). З цією метою в 

навчальних посібниках для кожної теми (розділу), а також у методичних 

розробках з лабораторних робіт передбачаються питання для самоконтролю. 

Більша ефективність самоконтролю забезпечується спеціальними програмами 

самоконтролю та самооцінки, які є складовими частинами електронних 

підручників та автоматизованих навчальних курсів. 

Кафедральний контроль проводиться з метою оцінки рівня підготовки 

студентів з дисципліни на різних етапах її вивчення, як правило, викладачами 

даної дисципліни і здійснюється у вигляді вхідного, поточного, рубіжного та 

семестрового контролю. 

Інститутський, ректорський та міністерський контроль є різними рівнями 

зовнішнього контролю, призначеного для перевірки якості навчального процесу 

на кафедрах, порівняння ефективності навчання студентів. Зовнішній контроль 

усіх рівнів, на відміну від кафедрального, проводиться вибірково (в окремих 

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

 
9.2. Семестровий контроль знань 

 

9.2.1. Загальні відомості 

Перелік екзаменів та заліків семестрового контролю визначається робочим 

навчальним планом зі спеціальності. Кількість екзаменів, диференційованих 

заліків у кожній сесії не повинна перевищувати 4. 

Семестрові заліки з окремих дисциплін проводяться після закінчення її 

вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Заліки приймаються викладачами, які 

проводили практичні, семінарські та інші заняття в навчальній групі або читали 

лекції з даної дисципліни. Залік виставляється за результатами роботи студента у 

семестрі (виконання студентом семестрових індивідуальних завдань та 

контрольних робіт, виступів на семінарських заняттях та оцінок поточного 

контролю), якщо він отримав рейтинг з дисципліни не менше 0,6 від максимально 

можливого значення (рейтингової шкали). Якщо студент не отримав залік за 

рейтингом, залік виставляється за результатами виконання ним залікової 

контрольної роботи або підсумкової співбесіди. Вага складової екзамену, заліку 

в рейтинговій шкалі оцінювання за вивчення дисципліни в цілому має складати 

не менше 0,3. 

Семестрові екзамени складаються студентами у період екзаменаційних 

сесій згідно з розкладом, який затверджується проректором з навчальної роботи 

і доводиться до викладачів і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії. 

Відхилення від розкладу екзаменів неприпустимо. 

У разі захворювання екзаменатора завідувач кафедри повинен здійснити 

його заміну і сповістити про це навчальну частину інституту (деканат). На 
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підготовку студентів до кожного екзамену необхідно планувати не менше 2-3 

днів (залежно від семестрового обсягу навчальних годин з дисципліни). Перед 

кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація. 

Студент не допускається до семестрового контролю з конкретної 

навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або 

заліку), якщо він не виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на 

семестр з цієї навчальної дисципліни, при цьому викладач в екзаменаційно- 

заліковій відомості робить запис “не допущений”. Недопущення студента до 

семестрового контролю з певної навчальної дисципліни не може бути причиною 

не допуску його до контролю з інших дисциплін. Студент, який захворів під час 

сесії, зобов’язаний повідомити деканат про свою хворобу не пізніше наступного 

дня після екзамену та в тижневий термін після одужання подати довідку 

медичного закладу (для студентів денної форми навчання – завірену пунктом 

охорони здоров’я Університету). 

Екзамени приймаються лекторами, які викладали курс. У прийманні 

екзамену можуть брати участь викладачі, які проводили у навчальній групі інші 

види занять з дисципліни. Якщо окремі розділи дисципліни читалися кількома 

викладачами, екзамен (залік) може проводитися за їх участю з виставленням 

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

кафедри за узгодженням з деканом (директором інституту)може призначати для 

приймання екзамену іншого викладача з числа лекторівданої дисципліни. 

Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностикизнань 

студентів, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної 

роботи, результати складання екзаменів, захистів курсових проектів (робіт) та 

практик оцінюються за національною (чотирибальною), уніфікованою 

семибальною шкалою ECTS - А (відмінно), В,С (добре), D,E (задовільно), FX,F 

(незадовільно), і рейтинговою 100-бальною шкалою, а заліків – за двобальною, 

семибальною шкалою А,B,C,D,E (зараховано), FX,F (не зараховано) і 100-

бальною шкалою. Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до 

екзаменаційної відомості, залікової книжки (позитивні результати) та навчальної 

картки студента. В екзаменаційній відомості в національній та європейській 

системах оцінювання знань і при переведенні оцінки в систему ECTS викладач 

керується співвідношеннями, поданими нижче у таблиці. 

Загальні критерії оцінювання знань: 

“А” (90-100) – Студент виявляє особисті творчі здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень 

у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно 

розкриває власні обдарування й нахили. 

“В” (82-89) – Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 

“С” (75-81) – Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на 
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практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є 

суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок. 

 

 
Рейтинговий 

показник 

 

 
Оцінка ECTS 

Оцінка у національній шкалі 

Екзамен, диф.залік, 

курс роб.(проект), 

практика 

 
Залік 

90-100 A (відмінно) Відмінно  

 
 

Зараховано 

82-89 B (добре)  
Добре 75-81 C (добре) 

64-74 D (задовільно) 
Задовільно 

60-63 E (задовільно) 

 FX (незадовільно) з   

35-59 можливістю повторного 

складання 

 

Незадовільно 

 

Не зараховано 
 F (незадовільно) з   

1-34 обов’язковим 

повторним 

  

 вивченням   

 

“D” (64-74) – Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна 

кількість суттєвих. 

“Е” (60-63) – Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому 

за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні. 

“FX” (35-59) – Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, 

що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

“F” (1-34) – Студент володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів. 

При оцінюванні знань і вмінь студентів увага звертається передусім на: 

- уміння студента визначати найсуттєвіші проблемні питання, що  

потребують концептуального вирішення; 

- наявність нестандартних елементів аналізу та діагностики; 

різноманітність використаних способів зіставлення інформації; 

- здатність студента до комбінування та рекомбінування вихідної 

інформації;  

- глибину опрацювання проблеми; 

- адекватність запропонованих заходів виявленим проблемам; 

- наявність чітко визначеної позиції автора; 

- аргументованість, переконливість обґрунтування запропонованих 

рішень;   
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- уміння студента стисло, послідовно і чітко викласти сутність і результати 

своїх пропозицій; 

- наявність посилань на джерела, з яких запозичена будь-яка інформація та 

дотримання етики цитування; логічність, конкретність і переконливість та 

повноту відповідей на запитання; 

- здатність аргументовано захищати свої технічні пропозиції; 

- вільне володіння технічною термінологією; 

- загальний рівень підготовки студента. На екзамені оцінюванню 

підлягають: 

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт 

дисципліни; 

- здатність творчо мислити та синтезувати знання; 

- уміння використовувати знання для розв’язання практичних завдань; 

- точність виконання розрахунків, тощо. 

Форма проведення екзамену/заліку, зміст і структура екзаменаційних 

білетів (контрольних завдань), кількість балів, яку може одержати студент, 

вагомість співвідношення видів оцінювання визначаються відповідною 

кафедрою. Загальні вимоги оцінювання знань студентів на екзамені/заліку 

наведені в таблиці. 

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з 

дисципліни допускається не більше двох разів. 

При повторному перескладанні екзамену (заліку) у студента може 

приймати комісія, яка створюється директором інституту. Оцінка комісії є 

остаточною. Якщо студент був допущений до складання семестрового 

контролю, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він 

використав першу спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість. У 

випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача, 

директором інституту (деканом) створюється комісія для приймання екзамену 

(заліку), до якої входять завідувач кафедри(провідний викладач) і викладачі 

відповідної кафедри, представники деканату, профспілкового комітету студентів 

та Студентської ради. Складання екзамену для підвищення позитивної оцінки 

допускається не більше, ніж з трьох дисциплін за весь період навчання. Дозвіл 

на це дає директор інституту на підставі заяви студента за погодженням із 

завідувачем відповідної кафедри. Студентам, які одержали під час сесії не більше 

двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість. 

Ліквідація студентами академічної заборгованості проводиться до початку 

нового семестру. 
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    Оцінка у національній 
    шкалі (запис в залікову 

відомість, 
    книжку) 

Рейтинговий 
показник 

Оцінка 
ECTS 

Критерії оцінювання 
Рівень 

компетентності 
Екзамен, 

диф.залік, 
 

    курс. роб.  
(проект), 

Залік 

    практика  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

А (відмінно) 

Студент демонструє повні й міцні 

знання навчального матеріалу в               

обсязі, що відповідає робочій 

програмі дисципліни, правильно 

й обґрунтовано приймає необхідні 

рішення в  різних нестандартних 

ситуаціях. Вміє реалізувати 

теоретичні положення 

дисципліни в практичних 

розрахунках, може аналізувати та 

співставляти дані об’єктів

 діяльності 
фахівця (окремих складових 
частин споруд, пристроїв, 
обладнань, технологіч них 
процесів, механізмів,      апаратних та 
програмних засобів тощо) на 
основі набутих з даної та суміжних 

дисциплін знань та умінь. 

Знає сучасні технології та 

методи                         розрахунків зданої 

дисципліни. За час               навчання при 

проведенні практичних 

/лабораторних занять, при 

виконанні                                          індивідуальних/ 

контрольних завдань/ 

курсовому проектуванні                           

проявив вміння самостійно 

вирішувати    поставлені 

завдання, активно включатись в 

дискусії, може  відстоювати 

власну позицію в питаннях та 

рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100- бальної оцінки 

може бути пов’язане з 

недостатнім розкриттям питань, 

що стосується  дисципліни , яка 

вивчається,  але  

виходить за рамки об’єму  

матеріалу, передбаченого 
робочою  програмою, або студент 

проявляє невпевненість                                 в 
тлумаченні  теоретичних 

положень чи складних 

практичних завдань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
         Високий 
Повністю  забезпечує 
вимоги до знань, умінь 
і навичок, що 
викладені в робочій 
програмі дисципліни. 
Власні пропозиції  
студента в оцінках і 
вирішенні практичних 
задач підвищує його 

вміння 
використовувати 
знання, які  він              
отримав  при 

вивчені інших 
дисциплін, а також 
знання набуті при 
самостійному 

поглибленому 
вивчені            питань, що 
відносяться до 
дисципліни, яка 
вивчається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Відмінно (А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Зараховано 

        (А) 
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Рейтинговий 

показник 

 
 

Оцінка 

ECTS 

 
 

 
Критерії оцінювання 

 
 

Рівень 

компетентності 

Оцінка у національній 

шкалі (запис в залікову 

відомість, книжку) 

Екзамен, 

диф.залі

к, курс 

роб.(прое

кт), 

практика 

 

Залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
82-89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

В 
(добре) 

Студент демонструє гарні 
знання, добре володіє 
матеріалом, що відповідає                            робочій  
програмі                              дисципліни, робить на їх  
основі аналіз можливих ситуацій та 
вміє застосовувати теоретичні 
положення при вирішенні 
практичних задач, але допускає 

окремі неточності.  Вміє                   самостійно 
виправляти                             допущені помилки, 
кількість  яких є незначною.  Знає 
сучасні  технології та методи 
розрахунків з даної                                    дисципліни. За 
час                                      навчання при проведенні 
практичних/лабораторних занять, 
при виконанні                       індивідуальних/ 

контрольних завдань/ курсовому 
проектуванні                            та поясненні 
прийнятих рішень, дає вичерпні 
пояснення. 

Достатній 

Забезпечує студенту 
самостійне 
вирішення                          основних 
практичних задач в 
умовах, коли вихідні 

дані в них   
змінюються  
порівняно з 
прикладами, що 
розглянуті при 
вивчені дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Добре (В) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зараховано               

(В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

75-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С 

(добре) 

Студент в загальному 
добре володіє матеріалом, знає 
основні                       положення матеріалу, що 
відповідають робочій                                                програмі 
дисципліни,  робить на їх основі 

аналіз                               можливих ситуацій та 
використовує для рішення 
характерних / типових практичних 
завдань на професійному                                  рівні. 
Вміє пояснити основні положення 
виконаних завдань, та дати 
правильні відповіді про зміну 
результату при                                     заданій зміні 

вихідних параметрів. Помилки у 
відповідях/рішеннях/ розрахунках 
не є системними. Знає 
характеристики основних                           
положень, що мають визначальне 
значення для  практичних/ 
лабораторних                     занять, при виконанні 
індивідуальних/ контрольних 

завдань/ курсовому проектуванні в 
межах дисципліни, що вивчається 

Достатній 

Конкретний рівень, за 
вивченим матеріалом  
робочої   програми 

дисципліни. 
Додаткові питання 
про можливість 
використання 
теоретичних 
положень для 

практичного 
використання 
викликають 
утруднення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Добре (С) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зараховано 

(С) 
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Рейтингови

й показник 

 
 

Оцінка 

 ECTS 

 
 

 
Критерії    оцінювання 

 
 

Рівень 

компетентності 

Оцінка у національній 

шкалі(запис в 

залікову 
відомість, книжку) 

Екзамен, 

диф.залік, 

курс 

роб.(проект), 
практика 

 

Залік 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

64-74 

 

 

 

 
 

 

 

 
D 

(задовільно) 

Студент       засвоїв 
основний   теоретичний 
матеріал,  передбачений 
робочою    програмою 
дисципліни, та розуміє 
постанову   стандартних 

практичних завдань, має 
пропозиції        щодо 
напрямку їх   вирішень. 
Розуміє      основні 
положення,  що є 
визначальними в курсі, може 
вирішувати подібні завдання 
тим, що  розглядались  з 

викладачем, але допускає  значну 
кількість неточностей  і                      грубих 
помилок, які може усувати за 
допомогою                                                  викладача. 

Середній 

Забезпечує 
достатньо надійний 
рівень відтворення 
основних положень 
дисципліни. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Задовільно 

(D) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Зараховано 

(D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

60-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Е 

(задовільно) 

Студент має певні знання, 
передбачені в робочій програмі 
дисципліни, володіє основними 
положеннями, що вивчаються на 
рівні, який визначається як 
мінімально допустимий. З 
використанням основних 
теоретичних положень, студент з 

труднощами пояснює правила 
вирішення практичних/ 
розрахункових завдань 
дисципліни.  Виконання 

практичних/лабораторних 
/контрольних/ 
індивідуальних завдань,                     курсового 
проекту/роботи значно 
формалізовано: є відповідність 
алгоритму,                                        але відсутнє 
глибоке розуміння   роботи та 
взаємозв’язків з іншими 
дисциплінами. 

Середній 
 Є мінімально 
допустимим у всіх 

складових навчальної 
програми з 
дисципліни. 

 

 

 

 

 

 

Е 

(задовільно) 

 

 

 

 

 

 

Е 

(задовільно) 
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Рейтинговий 

показник 

 
 

Оцінка 

ECTS 

 
 

 
Критерії оцінювання 

 
 

Рівень 

компетентності 

Оцінка у національній 

шкалі(запис в залікову 

відомість, книжку) 

Екзамен, 

диф.залік, 

курс.роб. 

(проект), 

практика 

 

Залік 

  Студент може відтворити окремі Низький  
 

 
Незадовільно 

(FX) 
– запис 

в екзаменаційній 

відомості. 
В залікову 
книжку не 

проставляється 

 
 

 
Не 

зараховано (FX) 
– запис  в 

екзаменаційній 
відомості. В 

залікову книжку                                      не 
проставляється 

  фрагменти з курсу. Не забезпечує 
  незважаючи на   те,   що практичної 
  дисципліни студент 

виконав, працював він пасивно,  
реалізації задач, 

що 
  і лабораторних робіт в більшості   

є    невірними, необґрунтованими. 
формуються 
при вивченні 

 FX Цілісність розуміння матеріалу з 
дисципліни у студента відсутні. 

дисципліни. 

 (незадовільно) з   

35-59 можливістю   

 повторного   

 складання   

    

  Студент повністю не Незадовільний 
Не допущений 

(F) 
- запис в 

екзаменаційні 
йвідомості.* В 

залікову                             книжку 
не 

проставляється 

Не 

допущений (F) 
- запис в 

екзаменаційній 
відомості.* В 

залікову книжку 

не проставляється 

  виконав   вимог    робочої Студент не 
 F програми навчальної 

дисципліни.  Його знання на  
підготовлений до 

самостійного 
 (незадовільно) на підсумкових етапах навчання є 

фрагментарними. Студент не 
завдання 

дисципліни. 
 повторним допущений до здачі екзамену/  
 вивченням заліку  

    

 

За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що 

документально підтверджені, окремим студентам може встановлюватись 

індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або ліквідації академічної 

заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального 

семестру. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального 

графіку, розглядається питання про надання йому академічної відпустки або 

повторного курсу навчання. 

У період екзаменаційних сесій може проводитися зовнішній 

(інститутський, ректорський та міністерський) контроль якості навчального 

процесу на кафедрах. Результати семестрового контролю регулярно 

обговорюються на засіданнях кафедр, Вчених рад інститутів та Вченої ради 

Університету і є одним із важливих чинників управління якістю навчального 

процесу в університеті. 

9.2.2. Підготовка до семестрового контролю 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по білетах або у 

письмовій формі за контрольними завданнями (КЗ), а також шляхом тестування 

з використанням технічних засобів. Можливо поєднання різних форм контролю. 

Форма проведення семестрового контролю зазначається у робочій навчальній 

програмі. Зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та 

критерії оцінювання обговорюються та визначаються рішенням відповідної 

кафедри, про що студенти інформуються на початку семестру. 

Екзаменаційні білети (контрольні завдання) повинні повністю охоплювати 

робочу навчальну програму дисципліни або її частину, яка виноситься на 

семестровий контроль, та забезпечувати перевірку всіх знань, навичок і умінь 
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відповідного рівня, що передбачені програмою, тобто відповідати вимогам 

змістовної і функціональної валідності. Кількість екзаменаційних білетів для 

усного екзамену повинна перевищувати кількість студентів у навчальній групі 

не менше, ніж на 5. Кількість варіантів контрольних завдань для письмового 

контролю повинна забезпечити самостійність виконання завдання кожним 

студентом. Крім цього, екзаменаційні білети (КЗ) мають відповідати таким 

вимогам: 

- кожне питання бажано розпочинати словами: обґрунтувати..., 

проаналізувати..., дати оцінку..., довести... тощо, щоб забезпечити перевірку 

умінь студентів використовувати набуті знання для вирішення практично 

спрямованих завдань; 

- складність білетів для усного екзамену повинна бути приблизно 

однаковою і дозволяти студенту за час, відведений для відповіді (до 20 хв.),  

глибоко та повно розкрити зміст усіх питань; складність та трудомісткість КЗ для 

письмового контролю повинні відповідати відведеному часу контролю (90 – 135 

хвилин); 

- завдання не повинні вимагати докладних пояснень, складних 

розрахунків та креслень і забезпечувати мінімум непродуктивних витрат часу на 

допоміжні операції, проміжні розрахунки та інше; при формулюванні завдань 

(питань) необхідно використовувати відомі студентом терміни, назви, 

позначення. 

Критерії оцінки відповіді студента (виконання КЗ) повинні враховувати, 

насамперед, її повноту і правильність, а також здатність студента: 

- узагальнювати отримані знання; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 

ситуаціях; 

- аналізувати і оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, 

діаграми; викладати матеріал чітко, логічно, послідовно. 

При розробці критеріїв оцінювання з певної дисципліни необхідно 

орієнтуватися на такі загальні рекомендації: 

“Відмінно” ставиться, якщо студент демонструє повні й міцні знання 

навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, 

правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних 

ситуаціях; 

“Добре” – студент допускає несуттєві неточності, має труднощі в 

трансформації умінь у нових умовах; 

“Задовільно” – студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але 

допускає неточності, що не є перешкодою до подальшого навчання. Уміє 

використовувати знання для вирішення стандартних завдань; 

“Незадовільно” – незасвоєння окремих розділів, нездатність застосувати 

знання на практиці, що робить неможливим подальше навчання. 

Зміст екзаменаційних білетів (контрольних завдань), перелік матеріалів, 

користування якими дозволяється студенту під час екзамену (заліку), а також 
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критерії оцінки рівня підготовки студентів обговорюються на засіданні кафедри 

і затверджуються завідувачем кафедри не пізніше, ніжза місяць до початку 

складання екзаменів (заліків). Названі матеріали дійсні протягом навчального 

року, вони є складовою навчально-методичної документації з дисципліни і 

зберігаються на кафедрі. 

9.2.3. Проведення семестрового контролю 

При проведенні семестрового контролю екзаменатор повинен мати таку 

документацію: 

- затверджений завідувачем кафедри (із зазначенням номера протоколу та 

дати засідання кафедри) комплект екзаменаційних білетів (КЗ); 

- окремі екзаменаційні білети (КЗ) для видачі студентам; 

- затверджений завідувачем кафедри перелік матеріалів, користування 

якими дозволяється студенту під час екзамену (заліку); 

- затверджені завідувачем кафедри критерії оцінки рівня підготовки 

студентів; 

- заліково-екзаменаційну відомість, підписану директором інституту. 

Екзаменаційно-залікову відомість екзаменатор отримує в деканаті 

напередодні або в день проведення семестрового контролю. Присутність на 

екзаменах або заліках сторонніх осіб без дозволу ректора, проректора або 

директора інституту не допускається. Екзамени починаються, як правило, з 

другої пари навчальних занять. Тривалість усного екзамену в навчальній групі не 

повинна перевищувати 6 годин, а письмового – 3 години. Перебування студента 

в екзаменаційному приміщенні не повинно тривати більше 3 годин. При 

проведенні усного екзамену в аудиторії одночасно може перебувати не більше 5 

студентів, для підготовки до відповіді студенту повинно надаватися не менше 30 

хвилин. Практичні навички можуть перевірятися із застосуванням спеціального 

обладнання і технічних засобів. 

На екзаменах студенти зобов’язані подавати екзаменаторові залікову 

книжку. У разі відсутності залікової книжки студент повинен мати довідку з 

деканату про її втрату та документ, що засвідчує особу, в іншому разі студент 

до екзамену не допускається. 

Під час виконання екзаменаційних робіт (підготовки до відповіді на 

усному екзамені) студенти зобов’язані дотримуватися відповідних вимог 

кафедри. При виявленні факту використання студентом недозволених матеріалів 

викладач має право припинити складання екзамену (заліку) студентом і 

виставити незадовільну оцінку. При порушенні студентом встановлених правил 

внутрішнього розпорядку або етичних норм поведінки на екзамені викладач має 

право усунути його від складання екзамену з позначкою “усунений” в 

екзаменаційній відомості та зазначити причини у доповідній на ім’я директора 

інституту. 

Відмова студента від відповіді на питання екзаменаційного білету 

атестується як незадовільна відповідь. 

Екзаменатор повинен: 

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

- проводити екзамен (залік) тільки за білетами (контрольними 

завданнями), що затверджені (для більш об’єктивної оцінки рівня підготовки 

студента екзаменаторові надається право ставити додаткові питання в межах 

навчальної програми); 

- при усній формі екзамену оголошувати оцінку одразу після закінчення 

опитування студента і проставляти її в заліково-екзаменаційну відомість та 

залікову книжку; 

- при письмовій формі екзамену оголошувати оцінку не пізніше 

наступного дня. 

 

9.2.4. Оформлення результатів семестрового контролю 

Результати семестрового контролю вносяться викладачем в заліково- 

екзаменаційну відомість і залікову книжку студента, а працівниками деканату – 

в журнал обліку успішності студентів та навчальну картку студента. У залікову 

книжку студента викладач записує повну кількість навчальних годин 

(аудиторних та СРС) з навчального матеріалу дисципліни, що виноситься на 

семестровий контроль, а також позитивну оцінку. У відомостях проти прізвища 

конкретного студента викладач робить такі записи: 

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

контролю, але не з’явився на нього; 

б) “Не допущений” – якщо студент не був допущений до складання 

семестрового контролю через невиконання усіх видів робіт (лабораторних робіт 

та певних індивідуальних завдань), передбачених робочою навчальною 

програмою дисципліни у даному семестрі; 

в) “Усунений” - при порушенні студентом встановлених правил 

внутрішнього розпорядку або етичних норм поведінки на екзамені; 

г) Результати контролю за національною шкалою, рейтинговою 100-

бальною шкалою та шкалою ЄКТС – залежно від результату складання 

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

книжку студента не вносяться). 

Заліково-екзаменаційну відомість викладач повністю заповнює, підписує 

та здає особисто в деканат у день проведення екзамену (заліку) або наступного  

дня. Студент, який не з’явився на екзамен без поважних причин чи був усунений 

від екзамену (заліку) вважається таким, що використав першу спробу атестації з 

певної дисципліни. Для перездачі екзаменів (заліків) деканат оформлює 

додаткову екзаменаційно-залікову відомість/лист. Заліково-екзаменаційні листи 

(додаткові відомості) для перескладання видаються студентам тільки після 

закінчення екзаменаційної сесії, а повертаються до деканату викладачем. У разі 

прийому екзаменів (заліків) комісією екзаменаційно-залікову відомість 

підписують усі члени комісії. Терміни повернення викладачем додаткових 

відомостей визначаються деканатом. Письмові екзаменаційні роботи студентів 

зберігаються на кафедрі протягом навчального року, а потім знищуються. 
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9.2.5. Особливості оформлення заліково-екзаменаційних відомостей з 
практик 

Залікові відомості з практик (переддипломної практики) студентів 

викладач підписує і здає особисто в деканат у день проведення заліку або 

наступного дня. Оцінка з практики студентів враховується при нарахуванні 

стипендії за результатами наступного семестрового контролю. 

 

9.2.6. Особливості та критерії оцінювання курсових проектів (робіт) 

Курсові проекти/роботи сприяють розширенню і поглибленню 

теоретичних знань, розвитку навичок їх практичного використання, 

самостійного розв’язання конкретних завдань для наступних  видів діяльності: 

- інженерно-дослідницької; 

- проектно-конструкторської; 

- виробничо-технологічної; 

- будівельно-монтажної; 

- експлуатаційної; 

- інспекційної. 

Виконання курсового проекту/роботи є завершальним етапом 

вивчення дисципліни і спрямоване на: 

• розвиток навичок самостійної роботи, використання теоретичних 

практичних знань щодо розрахунку, конструювання, проектування; 

• самостійної кваліфікованої роботи з нормативними та 

довідковими документами; 

• набуття умінь планування і проведення досліджень, аналізу і 

систематизації наукових фактів і експериментальних даних; 

• програмування розрахункових, конструкторських та організаційно-

виробничих рішень, висновків і пропозицій. 

При цьому важливим є також формування у студента навичок 

дослідницької роботи, які необхідні для майбутньої професійної діяльності 

випускника. 

В результаті позитивного виконання та захисту курсовоїроботи/проекту, 

студент послідовно формує такі загальні компетентності: 

1. Здатність до аналізу та синтезу. 

2. Здатність вчитися і бути сучасно навченим. 

3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4. Здатність планувати та управляти часом. 

5. Знання предметної області та розуміння професії. 

6. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово. 

7. Навички використання інформаційних і

 комунікаційних технологій. 

8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

9. Здатність працювати автономно. 
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10. Визначеність і наполегливість щодо реалізації поставлених завдань 

і взятих обов’язків. 

11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

12. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

13. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Повний перелік фахових та загальних компетентностей, на набуття яких 

спрямовано виконання курсової роботи/проекту повинні міститись в робочій 

програмі дисципліни. 

Науково-дослідний розділ проекту/роботи може бути використано як 

розділ кваліфікаційної роботи. 

За рекомендацією наукових керівників курсові проекти/роботи можуть 

бути направлені на конкурси студентських наукових робіт. 

Мета, завдання та порядок виконання курсових проектів і робіт, зміст та 

обсяг їх окремих частин, характер вихідних даних, а також інші вимоги 

наводяться у методичних вказівках, які розробляються кафедрами, що ведуть 

курсове проектування. 

Виконана курсова робота/проект у встановлений термін здається на 

кафедру й після реєстрації передається науковому керівнику для перевірки та  

рецензування. У рецензії на курсову роботу/проект науковий керівник має 

зазначити позитивні моменти курсової роботи/проекту, оцінити ступінь 

самостійності розрахунків та висновків, визначити недоліки або дискусійні 

питання, дати оцінку запропонованих студентом заходів і пропозицій та їх 

практичної цінності, а також зробити висновок щодо допуску до захисту 

(рекомендована чи не рекомендована робота до захисту). 

До захисту допускається курсовий проект/робота, який відповідає робочій 

програмі дисципліни, вимогам методичних вказівок. 

Вимоги   до    оформлення    курсових    робіт/проектів    повинні    бути 

представлені в методичних матеріалах для виконання курсових проектів. 

Об’єктами оцінювання є дві складові: 

1. Якість змісту курсової роботи/проекту: 

- розрахункова частина; 

- графічна частина 

2. Якість захисту курсової роботи/проекту: 

- підготовлена доповідь; 

- відповіді на запитання. 

Якість виконаної курсової роботи/проекту оцінюється за рядом показників: 

- відповідність змісту курсового проекту/роботи завданню та вимогам 

навчально-методичних рекомендацій щодо його виконання; 

- ступінь самостійності розв’язання поставленої задачі, проектного 

рішення, виконання розрахунків, креслень, графіків та таблиць; 

- обґрунтування основних інженерних, технологічних рішень, 

відповідність прийнятих рішень виданому завданню на проектування; 

- дотримання під час виконання розрахунків, проектування та 
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конструювання вимог державних норм; 

- забезпечення ефективності та раціональності прийнятих рішень; 

- відповідність отриманих результатів сучасній практиці; 

- використання сучасних комп’ютерних технологій; 

- уміння працювати з нормативними та довідковими документами, 

наявність посилань на використані джерела; 

- оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів згідно з 

вимогами конструкторської та технологічної документації, ДСТУ. 

Якість захисту курсової роботи /проекту оцінюється критеріями : 

- змістовність доповіді студента про основні результати розрахунків та               

дослідження; 

- чіткість структури і логічна послідовність викладення матеріалу; 

- обґрунтованість та якість висновків та рекомендацій щодо 

практичного використання результатів роботи; 

- використання фахової галузевої, наукової термінології; 

- повнота, глибина, обгрунтованість відповідей на запитання членів 

комісії за змістом роботи. 

Результати захисту курсової роботи/проекту оцінюються за національною, 

рейтинговою 100-бальною шкалою; уніфікованою шкалою ECST. 

Максимальну кількість балів та штрафні бали за допущені помилки, які 

може одержати студент за курсову роботу/проект, в межах кожного критерію, 

розподіляють та визначають на кафедрі, що веде курсове проектування згідно 

таблиці. 

Критерії оцінювання та їх вагомість в балах за курсову роботу/проект 

повинні відображатись у робочій програмі дисципліни та в методичних вказівках 

для виконання курсової роботи/проекту. 

Захист курсової роботи/проекту може проводитись перед комісією в складі 

2-3 викладачів кафедри, у т.ч. керівника курсової роботи/проекту. 

Члени комісії задають студенту питання, як правило, за темою курсової 

роботи/проекту, не виключаючи питань, що відносяться до теоретичної 

підготовки. Відповідаючи на питання,    студент    може     використовувати текст 

свого виступу, ілюстративний матеріал, курсову роботу/проект, робочі записи. 
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Рейтинговий 

показник 

 

Оцінка ECTS 

Оцінка у національній 

шкалі 
(запис в залікову 

відомість, книжку) 

 

Критерії оцінювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A (відмінно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Відмінно (А) 

• Курсова робота/проект виконана у повній 
відповідності до вимог завдання, державних норм, 

робочої програми дисципліни та методичних 
вказівок до виконання курсової роботи; 
• Зміст графічних матеріалів відображає 
результати, які отримані в розрахунковій частині 
та оформлено згідно нормативних вимог; 
• Студент показав глибокі теоретичні знання з 
даної дисципліни, оволодів первинними навиками 
дослідної роботи: збирати дані, аналізувати, 

творчо осмислювати, обґрунтувати основні 
інженерні, технологічні рішення; 
• Самостійно, досконало виконав розрахунки, 
креслення, продемонстрував розуміння зв’язку 
отриманих результатів з практичним 
застосуванням; 

• Використав сучасні комп’ютерні програми; 
• Виконав роботу грамотно, 

літературною українською мовою; 
• Оформив роботу у відповідності до вимог і 
подав її до захисту у визначений кафедрою 
термін; 

• Доповідь і захист роботи обґрунтовані, 
виявленікомплексні знання зі спеціальних 
дисциплін стосовно теми курсового 
проекту, впевнено і обґрунтовано відповів 
на запитання членів комісії. 

 

 

 

 
 
 

82-89 

 

 

 

 
 

B (добре) 

 

 

 

 
 

Добре (В) 

• Курсова робота/проект виконано у повній 
відповідності з завданням, вимогами 
державних норм, робочої програми 
дисципліни та методичних вказівок до 
виконання курсової роботи/проекту; 
• Зміст графічних матеріалів відображає 
результати, які отримані в розрахунковій частині та 
оформлено згідно нормативних вимог; 

• Студент показав досить глибокі теоретичні 
знання з даної дисципліни, оволодів первинними 
навиками дослідної роботи: збирати дані, 
аналізувати, але вагається при виборі основних 
інженерних, технологічних рішень; 
Самостійно виконав графічну частину і 
пояснювальну записку, продемонстрував 
розуміння зв’язку отриманих результатів з 

практичним застосуванням; 

• Використав сучасні комп’ютерні програми; 
• Виконав роботу грамотно, літературною 

українською мовою; 
• Оформив роботу у відповідності до вимог і подав 
її до захисту у визначений кафедрою термін; 
• На захисті продемонстрував добрі знання зі 
спеціальних дисциплін стосовно теми курсового 
проекту з теми дослідження, відповів на запитання 
• членів комісії. 
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Рейтинговий 

показник 

 

Оцінка ECTS 

Оцінка у національній 

шкалі 

(запис в залікову 

відомість, книжку) 

 

Критерії оцінювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C (добре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добре (С) 

• Курсова робота/проект виконана у повній 

відповідності до вимог завдання, державних норм, 
робочої програми дисципліни та методичних 
вказівок до виконання курсової роботи/проекту; 
• Зміст графічних матеріалів відображає 
результати,які отримані в розрахунковій частині. 
• Студент показав добрі теоретичні знання з даної 
дисципліни, оволодів первинними навиками 
дослідної роботи: збирати дані, аналізувати, але 

вагається при виборі основних інженерних, 
технологічних рішень; 
• Самостійно виконав графічну частину і 
пояснювальну записку, але допустив дві-три 
незначні помилки в кресленні чи пояснювальній 
записці. 
• Продемонстрував розуміння зв’язку отриманих 
результатів з практичним застосуванням, однак 

відчуває труднощі щодо їх обґрунтування; 
• Використав сучасні комп’ютерні програми; 
• Виконав роботу грамотно, українською мовою; 
• Оформив роботу у відповідності до вимог і подав її 
до захисту у визначений кафедрою термін; 
• На захисті продемонстрував добрі знання з теми 
дослідження, відповів на запитання членів комісії з 
декількома неточностями. 

 

 

 

 

 

 
 

 
64-74 

 

 

 

 

 

 
 

 
D (задовільно) 

 

 

 

 

 

 
 

 
Задовільно (D) 

• Курсова робота/проект виконана з незначними 
порушеннями вимог завдання, державних норм, 
робочої програми дисципліни або методичних 
вказівок до виконання курсової роботи/проекту; 
• В пояснювальній записці чи кресленні виявлені 
помилки; 

• В розрахунковій частині є надлишок елементів 
описовості; 
• Добір інформаційних ресурсів та джерел не 
завжди актуальний та обґрунтований; 
• Є певні помилки в узагальненні отриманих 
результатів, розумінні міждисциплінарних зв’язків 
та способах прикладного застосування отриманих 
знань; 
• Робота подана до захисту у визначений кафедрою 

термін; 
• Студент неякісно підготував та виконав доповідь, 
невпевнено відповідає на основні питання за 
змістом проекту. 

 

 

 

 
60-63 

 

 

 
 

E (задовільно) 

 

 

 
 

Задовільно (E) 

• Курсова робота/проект виконана з суттєвими 
порушеннями вимог завдання, державних норм, 
робочої програми дисципліни або методичних 
вказівок до виконання курсової роботи/проекту; 
• В пояснювальній записці та кресленнях виявлені 
суттєві помилки; 

• Неправильно прийняті конструкторські рішення; 
• Робота подана до захисту з порушенням терміну 
встановленого кафедрою; 
У відповідях на запитання членів комісії 
допущені грубі помилки; 
• Не систематизована доповідь захисту в цілому. 
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Рейтинговий 

показник 

 
 

Оцінка ECTS 

Оцінка у 

національній шкалі 

(запис в залікову 

відомість, книжку) 

 
 

Критерії оцінювання 

 
35-59 

FX (незадовільно) з 
можливістю 
повторного 
складання 

Незадовільно (FX) 
– запис у 
відомості.В залікову 

книжку 
не проставляється 

• Невідповідність змісту і креслень 
затвердженійтемі курсової 
роботи/проекту; 
• Студент в цілому орієнтується в 
матеріалі дисципліни. 

 
 

1-34 

 

             

F 
(незадовільно) 
зобов’язковим 

     повторним                

вивченням 

Не допущений(F) 
- запис у відомості. В 

залікову книжку не 
 проставляється 

• Робота не виконана або виконана не 
самостійно, студент не орієнтується в 
матеріалі дисципліни та курсової 
роботи/проекту. 

 

Після проведення захисту курсової роботи/проекту, члени комісії у 

присутності студента виносять рішення про оцінку роботи. При розбіжності 

оцінок висновок завідувача кафедри є вирішальним. 

В екзаменаційній відомості та заліковій книжці підсумкова оцінка 

виставляється в національній та європейській системах оцінювання знань. 

Студент, який не з'явився на захист або отримав незадовільну оцінку при 

захисті курсової роботи/проекту, ліквідовує академічну заборгованість у 

встановленому порядку. 

 
9.2.7. Особливості та критерії оцінювання за формами підсумкової 

атестації 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, магістра, може 

передбачати використання методів комплексної діагностики - кваліфікаційного 

іспиту та/або захисту кваліфікаційної (бакалаврської, магістерської) роботи, що 

визначається стандартом вищої освіти для відповідної спеціальності та рівня 

вищої освіти. 

Атестація здійснюється на підставі оцінювання якості засвоєння освітньої 

(освітньо-професійної) програми (ОПП), рівня здобутих професійних знань, 

набутих умінь та навичок, ступеня сформованості системи компетентностей 

фахівця за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти. 

Вимоги до кваліфікаційного іспиту 

Кваліфікаційний іспит передбачає виконання комплексу атестаційних 

завдань і є адекватною формою кваліфікаційних випробувань щодо об’єктивного 

визначення рівня якості освітньої та професійної підготовки випускників за 

відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти. 

Засобами оцінювання рівня професійних знань, умінь та навичок фахівця, 

ступеня сформованості їх професійних компетенцій є: теоретичні (тести 

закритого типу) та практичні комплексні ситуаційні завдання. 

Формою кваліфікаційного випробування є поєднання письмової, усної та 

інтерактивної (з використанням засобів інформаційних технологій) форм. 

Інформаційною базою формування засобів об’єктивного контролю ступеня 
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досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки є зміст програм 

навчальних дисциплін, що формують систему компетенцій фахівця за 

відповідною спеціальністю та рівнем освіти і виносяться на атестацію. Засоби 

об’єктивного контролю формуються шляхом структурної композиції змісту 

навчальних дисциплін, що наведені у навчальному плані спеціальності. 

Під час кваліфікаційного іспиту здобувач вищої освіти повинен 

продемонструвати знання та виявити вміння, що складають комплекс 

професійних компетенцій, який визначений освітньо-професійною програмою 

відповідного рівня вищої освіти та спеціальності. 

Університет забезпечує дотримання правил і процедури проведення 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту шляхом: 

– уніфікації умов проведення, засобів оцінювання, методик оброблення  

результатів опитування та форм їхнього подання; 

– інформаційно-консультаційної та психологічної підготовки здобувачів 

вищої освіти до кваліфікаційного іспиту; 

– використання критеріїв об’єктивного оцінювання. 

Комплекс засобів оцінювання формується випусковою кафедрою 

самостійно та за кількісними і якісними параметрами повинен бути 

презентативним, охоплювати увесь масив програми кваліфікаційного іспиту, 

затвердженої в установленому порядку. 

Програма кваліфікаційного іспиту має відтворювати основні 

функціональні складові компетентностей фахівця відповідної спеціальності за 

рівнем вищої освіти, відповідати принципам валідності, наукової насиченості, 

інформативності, інноваційності, націлена на вирішення прикладних завдань з 

обґрунтування рішень відповідно до узагальненого об’єкта діяльності. 

Випускова кафедра забезпечує членів Екзаменаційної комісії 

алгоритмізованими рішеннями атестаційних завдань з фонду засобів 

оцінювання. 

Вимоги до кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна/дипломна робота є самостійною оригінальною працею, яка 

виконується на першому та/чи другому рівнях вищої освіти на завершальному 

етапі навчання, і покликана продемонструвати здатність здобувача вищої освіти 

розв’язувати типові завдання діяльності визначені Національною рамкою 

кваліфікацій (НРК), стандартом вищої освіти та освітньою програмою. 

Порядок підготовки і захисту кваліфікаційних робіт здійснюється 

відповідно до «Положення про кваліфікаційну роботу у Державному 

університеті телекомунікацій». 

Кваліфікаційна робота – це вид науково-дослідної роботи, який має 

виключно індивідуальний характер, що дає можливість виявити ступінь та рівень 

наукової підготовки здобувача певного рівня вищої освіти з чітко означеного 

фаху, і на підставі публічного захисту якого рішенням екзаменаційної комісії з 

атестації здобувачів вищої освіти випускнику видається диплом встановленого 

зразка. 

Мета кваліфікаційної роботи – розв’язання комплексу наукових і 
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прикладних завдань на основі застосування системи теоретичних знань і 

практичних навичок для вирішення конкретних завдань функціонування 

узагальненого об’єкта діяльності для відповідної спеціальності 

Виклад змісту кожного питання кваліфікаційної роботи має бути цілісним, 

логічним, доказовим і пояснювальним та науково аргументованим. 

Кваліфікаційна робота повинна відповідати таким вимогам і містити: 

− аналіз проблеми відповідно до предмета наукового дослідження; 

− реальні обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення   досліджуваного 

об’єкта, актуальні для впровадження у практику; 

− елементи наукової новизни з предмета дослідження; 

− бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні     документи. 

Тема кваліфікаційної роботи має відображати проблематику спеціальності 

і конструюватися на основі нормативного змісту підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульованого у результатах навчання, що формують складові 

професійної компетентності здобувача відповідного ступеня вищої освіти. 

За структурою кваліфікаційна робота містить вступ, основну частину 

(розділи: теоретико-методологічний, дослідницько-аналітичний та проектний, 

кожний з яких складається не менш ніж з двох підрозділів), висновки, список 

використаних джерел, додатки. 

Орієнтовний обсяг кваліфікаційних робіт:  

- за першим (бакалаврським) рівнем - 60 тис. - 90 тис. знаків (з урахуванням 

цифр, символів тощо) / 40-80 сторінок; 

- за другим (магістерським) рівнем - 90 тис. - 120 тис. знаків (з урахуванням 

цифр, символів тощо) / 80-100 сторінок. 

Виконується за тематикою завдань професійної діяльності, має містити 

елементи наукової новизни та практичної значущості. До обсягу кваліфікаційної 

роботи не включають список використаних джерел та додатки. Окремі 

процедурні вимоги щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи, 

оформлення супровідних документів та захисту в Екзаменаційній комісії 

розробляються випусковою кафедрою. 

Кваліфікаційна робота, як метод оцінювання рівня якості підготовки має 

продемонструвати, що здобувач вищої освіти володіє системою спеціальних 

знань, які здобуті у процесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх 

досягнень науки у предметній сфері діяльності, що є запорукою його наукового 

мислення та професійної діяльності та вміє: 

– працювати з інформаційними джерелами (законодавчими і 

нормативними документами, науковою спеціальною літературою, у тому числі 

виданою іноземними мовами, матеріалами Інтернету, даними статистичної та 

фінансової звітності); 

– викладати матеріал логічно та аргументовано; 

– використовувати новітні дидактичні технології і методи; 

– використовувати статистичні та математичні методи для аналізу 

проблем та обґрунтування управлінських рішень; 

– опановувати сучасні наукові методи для проведення теоретичних і 
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емпіричних досліджень; 

– використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і 

обґрунтування рекомендацій з предмета дослідження; 

– генерувати та обґрунтовувати гіпотези, ідеї, пропозиції у предметній 

сфері наукових досліджень; 

– робити висновки щодо результатів проведених досліджень. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на відкритому 

засіданні Екзаменаційної комісії. 

Оцінювання рівня якості здобувача вищої освіти здійснюють члени 

Екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, критеріїв, 

системи і шкали оцінювання. 

Об’єктом оцінювання якості підготовки здобувача вищої освіти є 

сукупність знань, умінь і навичок, набутої системи компетенцій фахівця 

відповідної спеціальності та рівня вищої освіти, відтворених у процесі виконання 

комплексних кваліфікаційних завдань та виконання і захисту кваліфікаційної 

роботи. 

Оцінювання рівня якості підготовки здобувача вищої освіти здійснюється 

членами Екзаменаційної комісії на основі принципів об’єктивності, 

індивідуальності, комплексності, етичності та компетентносного підходу з 

урахуванням набутої системи інтегральної, універсальних і спеціальних 

професійних компетентностей. 

Результати оцінювання рівня якості підготовки здобувача вищої освіти за 

відповідної спеціальності та ступеня повинні довести, що випускник: 

– має концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та практичної 

діяльності, включаючи основи знань сучасних досягнень науки у сфері 

професійної діяльності; 

– вміє розв’язувати складні та непередбачувані завдання і проблеми з 

предмета професійної діяльності, що вимагає самостійного збирання та 

інтерпретації інформації, вибору методів та засобів вирішення, застосування 

інноваційних підходів. 

Рівень якості підготовки здобувача вищої освіти визначається з 

використанням комплексної системи оцінювання: поєднання національної 

системи національною (чотирибальною), уніфікованою семибальною шкалою 

ECTS - А (відмінно), В,С (добре), D,E (задовільно), FX,F (незадовільно), і 

рейтинговою 100-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання рівня якості підготовки здобувачів вищої освіти 

використовуються диференційовано залежно від форм і методів діагностики. 

Підсумкова оцінка комплексного кваліфікаційного   іспиту є 

середньозваженою оцінкою за кожний з етапів (40 % за тестове завдання і 60 

% за розв’язання комплексного практичного (ситуаційного) завдання).Загальні 

критерії оцінювання тестових завдань: понад 90% правильних відповідей – 

«відмінно»; 76-90% правильних відповідей – «добре»; 60-75% правильних  

відповідей – «задовільно»; менше 60% правильних відповідей – «незадовільно». 

Оцінювання результатів розв’язання практичного комплексного 
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(ситуаційного) завдання відповідно до еталонних відповідей відбувається за 

такими загальними критеріями: 

- «відмінно» – завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, 

висновки та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином; 

- «добре» – завдання виконано повністю, але припущено незначних 

неточностей у розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення 

завдання виконано не менше як на 80 %; 

- «задовільно» – завдання виконано не менш як на 70% за умови 

належного оформлення; або не менш як на 80% за умови припущення незначних 

помилок у розрахунках або оформленні. 

Загальні критерії оцінювання кваліфікаційної роботи. 

Автор кваліфікаційної роботи має продемонструвати вміння: 

- логічно та аргументовано викладати матеріал; 

- коректно використовувати статистичні, математичні та інші методи; 

- проводити власні дослідження; 

- володіти навичками узагальнення; 

- формулювання висновків; 

- працювати з інформаційними джерелами; 

- ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи та напрями 

вирішення задачі, що досліджується. 

Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи: 

− чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану 

і теми роботи в цілому; 

− науковість стилю викладання; 

− відсутність орфографічних і синтаксичних помилок; 

− правильне оформлення роботи відповідно до стандартів. 

Кваліфікаційна робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні 

літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази 

даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх 

обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж 

«задовільно». Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних 

літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані 

на базі якого досліджувалася тема, проведено комплексні дослідження, зроблено 

висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо 

аргументованими, може бути оцінена на «добре». 

Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, 

використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель 

проблеми, проведено комплексні наукові дослідження, розрахунки і на їх основі 

аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати роботи 

опубліковано у наукових виданнях та/або матеріалах наукових конференцій, 

може бути  оцінена на «відмінно». 

Результати захисту кваліфікаційних робіт оцінюються з використанням 

комплексної системи оцінювання поєднання національної системи 
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національною (чотирибальною), уніфікованою семибальною шкалою ECTS - А 

(відмінно), В,С (добре), D,E (задовільно), FX,F (незадовільно), і рейтинговою 

100-бальною шкалою. За результатами публічного захисту кваліфікаційної 

роботи на закритому засіданні екзаменаційна комісія більшістю голосів приймає 

рішення щодо оцінки захисту і роботи (враховуючи відгук керівника, 

зовнішнього рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання). 

 

10 Стипендіальне забезпечення 

 
Особи, які навчаються в Університеті за денною формою навчання за 

рахунок коштів державного або місцевого бюджетів мають право на отримання 

стипендії у встановленому законодавством України порядку. 

Особи, які навчаються в Університеті за денною формою навчання, можуть 

отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами. 

Особам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між Університетом 

та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за 

рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди. 

Університет у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, 

призначає академічні стипендії студентам, згідно з рейтингом успішності(далі - 

рейтинг), що складається на підставі об’єктивних та прозорих характеристик, 

прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з кожного 

навчального предмета (дисципліни) і до якого включаються всі студенти 

Університету, які навчаються на певному інституті за денною формою навчання 

за відповідними курсом та спеціальністю підготовки. 

Рейтинг, відповідно до якого студентам Університету призначаються і 

виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого 

семестрового контролю, формується на підставі конкурсного балу, отриманого 

ними під час вступу до Університету. 

Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності, 

за рішенням Вченої ради Університету можуть призначатися персональні 

стипендії. 

Стипендію призначають з першого числа місяця, що настає за терміном 

закінчення семестрового контролю згідно з графіком навчального процесу, який 

затверджується наказом ректора. 

Студент, який без поважних причин не здав в установлені графіком 

навчального процесу екзамени (диференційовані заліки), вважається таким, що 

має академічну заборгованість і права на призначення стипендії немає. 

У випадках, коли практика поточного семестру відповідно до умов 

навчального плану закінчується і залік з неї приймається після проведення 

екзаменаційної сесії та призначення стипендії, її результат враховується разом з 

оцінками підсумкового семестрового контролю наступного після практики 

семестру. 
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11 Атестація здобувачів вищої освіти 

 
Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

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

вищої освіти. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші 

особи, присутні на атестації, у тому числі під час захисту дисертації, можуть 

вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра чи 

магістра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть 

включатися 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. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватися у 

формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями та в 

порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється 

постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою Університету чи 

наукової установи, 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. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора наук, здійснюється 

постійно діючою спеціалізованою вченою радою Університету чи наукової 

установи, 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 Міністерством освіти і науки України. 

 
12 Особливості організації навчального процесу з підготовки 

магістрів 

 
 12.1 Магістерська підготовка організовується на кафедрах, які мають 

висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, сучасну лабораторну і науково- 

дослідну матеріально-технічну базу та здійснюють науково-дослідну роботу з 

актуальних наукових і прикладних проблем. 

Право на навчання за програмою магістерської підготовки мають особи з 
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вищою освітою, які здобули ступінь бакалавра. 

Навчальний процес для осіб, які навчаються за програмою “магістр”, 

організовується з урахуванням таких особливостей: магістерська робота, що 

виконується на завершальному етапі навчання, повинна передбачати проведення 

наукових досліджень (творчих розробок) з проблем відповідної галузі. 

Враховуючи наукові (творчі) здобутки, магістр може бути рекомендований 

Вченою радою інституту або/та Екзаменаційною комісією на навчання в 

аспірантурі. Основними формами навчальної роботи в магістратурі є: оглядові, 

проблемні лекції; індивідуальні навчальні заняття; науково-навчальні семінари з 

окремих тем, розділів навчальних дисциплін і досліджень, що проводяться 

магістрами; самостійна робота, у тому числі проведення досліджень за 

затвердженою темою і підготовка кваліфікаційної роботи. Формами звітності 

магістрів про виконання навчального плану є: складання екзаменів і заліків; 

доповіді на науково-навчальних семінарах, науково-практичних конференціях; 

підготовка і захист рефератів і звітів про виконані наукові дослідження. 

Обов’язкове аудиторне навантаження студентів-магістрантів у середньому за 

весь період навчання не повинно перевищувати 24 годин на тиждень. При 

плануванні магістерської підготовки необхідно акцентувати увагу на 

індивідуальних навчальних заняттях і самостійній роботі студентів. 

На індивідуальні заняття і самостійну роботу необхідно планувати до 50% 

навчального часу загальних спеціальних дисциплін, до 2/3 – для дисциплін 

магістерської підготовки зі спеціальності. Для дисциплін індивідуального 

вибору за темою досліджень планувати самостійне вивчення під керівництвом 

наукового керівника. 

Навчання за магістерською програмою в Університеті проводиться під 

керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального плану 

студента і спирається на активну самостійну роботу. Науковими керівниками 

магістрів призначаються професори (доценти), які активно ведуть науково- 

дослідну роботу. Список наукових керівників і перелік рекомендованих тем 

магістерських досліджень обговорюються на засіданнях кафедр. Теми наукових 

досліджень магістрів повинні бути сформульовані таким чином, щоб 

забезпечити цілеспрямоване формування індивідуального навчального плану 

магістранта і його конкретну роботу у дослідницькому напрямку з першого 

семестру навчання в магістратурі. Керівник підготовки магістра призначається 

директором інституту за поданням завідувача кафедри з числа провідних учених 

у певній галузі знань. Закріплення магістрантів за керівниками і затвердження 

тем наукових досліджень здійснюється наказом ректора Університету. 

За одним керівником закріплюється не більше 5 студентів-магістрантів 

одночасно. Науковий керівник один раз на семестр звітує на засіданні кафедри 

про виконання індивідуального плану кожним студентом, який навчається за 

програмою “магістр”. У випадках виконання студентом індивідуальних планів 

підготовки магістрів на стику галузей наук допускається призначення, крім 

наукового керівника, одного чи більше консультантів. 

Науковий керівник магістранта: бере участь у відборі кандидатур до 
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магістратури, рецензує їх наукові роботи; надає допомогу   студентові   у виборі 

теми наукових досліджень і кваліфікаційної роботи, складанні індивідуального 

навчального плану; контролює виконання графіку навчального процесу та 

навчального плану студентом; сприяє організації індивідуальних навчальних 

занять магістранта; аналізує і контролює організацію самостійної роботи 

магістранта; організує і керує науково-дослідною роботою магістранта; керує 

підготовкою кваліфікаційної роботи магістранта; сприяє підвищенню загальної 

культури магістранта; дає відгук на кваліфікаційну роботу і характеристику 

професійних та індивідуальних якостей (аналітичних, дослідницьких, 

світоглядних та ін.) якостей магістра. 

Індивідуальні навчальні плани магістрантів підписуються науковим 

керівником, студентом і затверджуються завідувачем кафедри. 

Індивідуальні навчальні плани магістрантів складаються у 2-х 

примірниках, перший зберігається на кафедрі, а другий – у студента. 

Теми магістерських робіт уточнюються до початку першого семестру 

навчання і подаються кафедрами до навчально-методичного центру для їх 

затвердження наказом ректора. 

В індивідуальному навчальному плані магістранта може бути передбачена 

підготовка з навчальних дисциплін, що є вступними до аспірантури з зазначеної 

спеціальності, або складено перелік дисциплін кандидатського мінімуму. 

Під час навчання особи, які навчаються за програмою “магістр”, мають 

право складати кандидатські екзамени. 

Університет створює умови для виконання студентом, який навчається за 

програмою “магістр”, індивідуального плану в повному обсязі, а саме: 

- надає студентам можливість публікації наукових статей у збірниках; 

сприяє виданню кращих магістерських робіт як наукових монографій, 

навчально-методичних і навчальних посібників; надає студентам для 

користування навчальні приміщення, наукові фонди бібліотеки, наукове 

обладнання та устаткування; забезпечує доступ до інформаційних мереж, у тому 

числі й до міжнародної мережі Інтернет; 

- сприяє участі студентів у наукових та методичних конференціях; 

організує для студентів проведення курсів за вибором з проблемних питань за 

участю видатних вчених; 

- організує щорічно конкурс на кращу магістерську роботу та створює 

умови для висвітлення у засобах масової інформації відомостей про кращі 

магістерські роботи. 

 

12.2 Особливості організації навчального процесу за формами навчання 

без відриву від виробництва. 

Навчання без відриву від виробництва в університеті здійснюється за 

заочною формами і є одним із способів здобуття певного рівня вищої освіти 

особами, які мають відповідний освітній чи освітньо- кваліфікаційний рівень. 

Заочна форма характеризується поєднанням таких періодів навчання: 

сесійних, під час яких студенти відвідують аудиторні заняття і проходять різні 



51 

 

види контролів у закладі вищої освіти, та міжсесійних, протягом яких студенти 

працюють самостійно над програмним матеріалом. 

Особи, які навчаються в Університеті за заочною формою, мають статус 

студента і на них поширюються права і обов’язки, що визначені чинним 

законодавством. 

Навчальні плани заочної форми навчання розробляються на основі 

навчальних планів відповідної спеціальності підготовки денної форми навчання 

і враховують особливості кожної з них. 

Навчальний процес для студентів, які навчаються без відриву від 

виробництва, організовується відповідно до чинних положень МОНУ і 

здійснюється під час сесій, в міжсесійний період, а також за індивідуальним 

графіком. 

В міжсесійний період студентам Університету, які навчаються без відриву 

від виробництва, може бути надана можливість відвідувати навчальні заняття та 

виконувати інші види навчальної роботи разом зі студентами денної форми на 

умовах, визначених Університетом. 

Зведений графік навчального процесу в Університеті розробляється для 

усіх спеціальностей і курсів на навчальний рік і затверджується ректором 

Університету. 

За певних умов (хвороба, службові відрядження, сімейні обставини тощо) 

для окремих студентів директором навчально-наукового інституту Університету 

відповідного направлення може бути встановлений індивідуальний графік 

навчального процесу. 

Обсяг, структура і якість знань, умінь і навичок студента, який навчається 

за заочною формою навчання мають відповідати вимогам державного стандарту 

освіти, встановленим для відповідного освітнього рівня. 

Основними видами навчальної діяльності студента, який навчається без 

відриву від виробництва є аудиторні заняття і самостійна робота. До аудиторних 

занять відносяться: лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття, які для 

кожної з форм навчання мають певні особливості. 

Контрольні заходи для студентів, які навчаються без відриву від 

виробництва, здійснюються згідно з даним Положенням і включають поточний 

та підсумковий контролі. Підсумковий, у свою чергу, включає семестровий 

контроль та атестацію. Оцінювання знань і вмінь студентів заочної форми 

навчання здійснюється за вітчизняною шкалою і шкалою ЄКТС. 

Студенти, які після завершення навчального року мають більше двох 

незадовільних оцінок, відраховуються з Університету і отримують академічну 

довідку встановленого зразка. 

В інших випадках відрахування студента з Університету здійснюється 

згідно з чинним законодавством України. 

Перезарахування результатів раніше складених студентом заліків та 

екзаменів проводить директор інституту Університету за умови ідентичної 

назви, обсягу й змісту навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. 

Студенти заочної форми навчання, які працюють за обраним фахом або 
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мають відповідний досвід практичної роботи, рішенням кафедри, як правило, 

звільняються від проходження фахової практики. В окремих випадках – 

проходять практику за програмою кафедри. База практики обирається студентом 

або визначається кафедрою. 

Підсумки виконання програми практики та оцінювання її результатів 

проводяться комісією відповідної кафедри Університету. 

Тривалість навчання за заочною формою навчання для здобуття певного 

освітнього рівня визначається освітніми програмами і не може бути меншою ніж 

нормативний термін навчання на відповідному освітньому рівні за денною 

формою. 

Студентам заочної форми навчання, які виконали усі вимоги навчального 

плану, склали випускні іспити, захистили атестаційні роботи, рішенням 

Екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація і відповідний ступінь освіти 

та видається документ про освіту встановленого зразка. 

Студент, який навчається без відриву від виробництва, має право 

користуватися бібліотечними фондами, навчальними програмами та 

методичними матеріалами Університету, навчально-лабораторним 

обладнанням, технічними засобами, отримувати консультації на умовах, 

визначених Університетом. 

Студент зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати всі вимоги 

індивідуального навчального плану, дотримуватися статуту і правил 

внутрішнього розпорядку Університету. 

Виклик Університетом студентів заочної форми навчання на сесію 

здійснюється відповідно до графіка навчального процесу Університету 

довідкою-викликом встановленої форми. 

Довідка-виклик Університету згідно із чинним законодавством є 

підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які 

виконали навчальний план і не мають академічної заборгованості за попередню 

сесію. 

Довідка-виклик реєструється методистом Університету в окремій книзі із 

зазначенням номера та дати видачі. Книга реєстрації повинна бути 

пронумерована та прошнурована. 

12.2.1 Організація навчального процесу в Університеті. 

Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний 

період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, який 

складається на поточний навчальний рік для кожної спеціальності підготовки на 

підставі робочого навчального плану. 

До відома кожного студента перед початком навчального року доводиться 

виписка із робочого навчального плану, в якому відображаються: кількість сесій 

і термін їх проведення; перелік навчальних дисциплін та їх обсяг; кількість 

контрольних робіт та індивідуальних завдань і термін їх виконання; форми 

семестрового контролю та атестації, терміни їх проведення в поточному 

навчальному році. 

Графік проведення сесій на наступний навчальний рік доводиться до 
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відома кафедр у лютому поточного року щорічно. 

Сесія для студентів, які навчаються за заочною формою навчання, –це 

частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального 

процесу, передбачені навчальним планом (лекції, лабораторні, практичні, 

семінарські та індивідуальні заняття, консультації, виконання індивідуальних 

завдань та контрольні заходи). 

Кількість сесій, терміни і графіки їх проведення встановлюються 

директором навчально-наукового інституту з урахуванням особливостей 

спеціальності підготовки, курсу навчання, можливостей і побажань студентів та 

їх роботодавців. 

Міжсесійний період для заочної форми навчання – це частина навчального 

року, протягом якої здійснюється робота студента над засвоєнням навчального 

матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача згідно із 

затвердженим графіком консультацій, в тому числі і через інформаційну систему                   

Інтернет. 

Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального матеріалу 

є виконання ним індивідуальних завдань. Індивідуальні завдання, передбачені 

навчальним планом, можуть виконуватися як в університеті, так і за його 

межами. 

У разі недостатнього забезпечення студентів-заочників методичними 

вказівками щодо тематики та виконання індивідуальних завдань у друкованому 

вигляді, викладач має розмістити їх у навчальному модульному середовищі. 

Контрольні аудиторні роботи, виконані в університеті, перевіряються 

викладачем у дводенний термін і зараховуються за результатами їх виконання. 

Курсові проекти (роботи) мають бути перевірені керівником протягом 

десяти робочих днів з дня реєстрації в навчальній частині інституту (деканаті). 

Курсові проекти (роботи) студенти захищають перед комісією у складі 

двох-трьох викладачів кафедри, в тому числі керівника проекту. 

Курсові проекти (роботи) зберігаються в архіві університету протягом 

одного року, потім списуються в установленому порядку. 

Організація навчального процесу із застосуванням дистанційних 

технологій здійснюється відповідно до “Положення про дистанційне навчання в 

Державному університеті телекомунікацій”. 

 

12.3  Особливості відвідування навчальних занять студентами 

Університету за індивідуальним графіком 

Індивідуальний графік навчання надається студентам Університету з 

метою створення можливостей для навчання студентів, які не можуть 

відвідувати навчальні заняття з поважних причин та становить форму організації 

навчання, при якій частина дисциплін навчального плану засвоюється студентом 

самостійно. 

Дія індивідуального графіку навчання не поширюється на:  

- лабораторні заняття, які проводяться з використанням спеціального та 

виробничого обладнання; 
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- практичні заняття на виробництві; 

- час навчальної та виробничої практик. 

Індивідуальний графік навчання не передбачає додаткових 

занять                    викладача із студентом, крім запланованих за розкладом. 

Переведення студента на індивідуальний графік навчання відбувається 

наказом директора навчально-наукового інституту. 

Індивідуальний графік навчання діє протягом семестру і може бути 

скасований за заявою студента або у випадках, передбачених даним положенням. 

Право на індивідуальний графік навчання мають студенти Університету 

які: 

- займаються науково-дослідною, дослідно-експериментальною роботою, 

якщо характер цієї діяльності співпадає з розкладом занять і тільки за тими 

дисциплінами, які співпадають із напрямком його наукової діяльності та за 

поданням завідувача кафедри на якій виконується відповідна робота; 

- мають інвалідність і не спроможні відвідувати навчальний заклад, якщо 

це підтверджується рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального 

захисту населення; 

- є матерями дітей віком до 3 років; 

- беруть участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів, 

графіки спортивної підготовки і виступів яких співпадають з основним графіком 

навчального процесу; 

- навчаються на випускних курсах, мають середній бал двох останніх 

сесій не нижче 4 та суміщають навчання із роботою за спеціальністю, і графік їх 

роботи співпадає з графіком навчального процесу (за наданням довідки з місця 

роботи). 

Студент, який виявив бажання навчатися за індивідуальним графіком 

навчання повинен у навчальній частині інституту написати заяву на ім’я 

директора навчально-наукового інституту та погодити її з головою студентської 

ради інституту. 

У разі підписання заяви, студент складає графік у двох примірниках, 

погоджує його з кожним викладачем, який викладає дисципліни в поточному 

семестрі (перший примірник графіку видається студенту для роботи, другий 

залишається у навчальній частині інституту для контролю та зберігається до 

завершення терміну навчання). 

В індивідуальному графіку навчання передбачаються види навчальної 

роботи зі студентом з однієї чи декількох дисциплін, форми проведення 

поточного контролю, зазначаються терміни підсумкового семестрового 

контролю. Термін підсумкового семестрового контролю має співпадати з 

графіком навчального процесу на даному курсі. 

За виконання індивідуального графіка навчання відповідає студент. 

Контроль освоєння навчальної програми кожної дисципліни проводиться 

шляхом складання (здачі) окремих тем науково-педагогічному працівнику, який 

веде лабораторні і практичні заняття у навчальній групі. 
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Студент, який навчається за індивідуальним графіком, бере участь у 

семестрових атестаціях та екзаменаційній сесії на загальних підставах. 

Деканат навчально-наукового інституту або кафедра Університету можуть 

піднімати питання про дострокове припинення індивідуального графіка 

навчання в разі грубих порушень його виконання. 

Невиконання індивідуального графіка є невиконанням навчального плану 

спеціальності, що може бути підставою для відрахування студента з 

Університету. 

В разі невиконання індивідуального графіку навчання в Університеті 

студент втрачає право на його оформлення в майбутньому. 

 
13  Післядипломна освіта 

 
Післядипломна освіта – вдосконалення освіти та професійної підготовки 

шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і 

навичок або отримання іншої спеціальності та професії на основі здобутого 

раніше освітнього рівня та практичного досвіду. 

Післядипломна освіта сприяє задоволенню інтересів громадян у 

постійному підвищенні професійно-кваліфікаційного рівня, запобігає втратам 

продуктивних сил шляхом системного оновлення і корекції професійної 

підготовленості фахівців до змінюваних умов духовно- інтелектуального 

потенціалу та матеріального виробництва, кон’юнктури ринку праці; виступає 

одним із засобів їх соціального захисту та забезпечує потреби суспільства і 

держави у конкурентоспроможних фахівцях. 

Післядипломна освіта в Університеті здійснюється за напрямами: 

- спеціалізація – профільна спеціалізована підготовка з метою набуття 

особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в 

межах спеціальності; 

- перепідготовка – освіту, спрямовану на професійне навчання з метою 

оволодіння іншою професією; 

- підвищення кваліфікації – набуття особою нових та/або 
вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності 
або галузі знань; 

- стажування – набуття особою практичного досвіду виконання завдань та 

обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань. 

Реалізація післядипломної освіти в університеті здійснюється навчально- 

науковими інститутами. 

Зміст післядипломної освіти визначається вимогами суспільства до 

кадрового забезпечення галузей господарства з урахуванням перспективи їх 

розвитку, сучасними вимогами до засобів, форм і методів професійної 

діяльності. 

У навчальному процесі застосовуються денна, заочна та дистанційна 

форми навчання. Форми навчання можуть бути поєднані. 

Поточний та підсумковий контроль результатів навчального процесу 
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здійснюється у формах, передбачених навчальними планами або програмами 

підготовки. 

Терміни, періодичність навчання в системі післядипломної освіти 

встановлюються згідно з відповідними нормативними документами в залежності 

від форми навчання та напряму післядипломної освіти, а також порядку атестації 

фахівців. 

Особа, яка пройшла навчання за одним з напрямків післядипломної освіти 

та атестацію, отримує документ встановленого зразка. 

 

14 Прийом студентів на навчання до Університету 

 

Прийом на навчання до Університету за всіма спеціальностями підготовки 

проводиться відповідно до Правил прийому на навчання до Державного 

університету телекомунікацій, які розробляються відповідно до щорічних Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України, затверджуються Вченою 

радою Університету та вводяться в дію наказом ректора Університету. 

Обсяги підготовки фахівців за спеціальностями та формами навчання 

кожного освітнього рівня, що фінансуються за рахунок коштів державного 

бюджету, відповідно до державного контракту, встановлює Міністерство освіти 

та науки України. 

У межах ліцензованого обсягу Університет може прийняти на підготовку 

студентів за договорами за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. 

Зарахованим студентам видається студентський квиток та залікова книжка, 

а навчальна частина інституту (деканат) оформлює навчальну картку. Після 

закінчення бакалаврської підготовки перехід на наступну програму навчання 

проводиться за конкурсом. 

 

15 Переведення на наступний курс і відрахування студентів 

 

На наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки 

(бакалавра, магістра) наказом ректора Університету за поданням директора 

навчально-наукового інституту Університету переводяться студенти, які 

повністю виконали вимоги навчального плану певного курсу, успішно склали всі 

екзамени і заліки. 

У заліковій книжці студента робиться запис “Переведено на курс навчання. 

Наказ № від ”, який підтверджується підписом директора та печаткою інституту. 

У випадках тривалої хвороби в період заліково-екзаменаційної сесії та 

канікул при наявності відповідних документів окремим студентам може бути  

встановлений індивідуальний графік складання екзаменів, тривалістю не більше 

місяця після початку наступного семестру. Якщо цей термін є недостатнім для 

виконання індивідуального графіку, розглядається питання про надання 

академічної відпустки або повторного курсу навчання. 

Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з 

обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за 

станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 
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відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається 

академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в 

освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути 

підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними 

актами чи договорами між закладами вищої освіти. 

Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу за призовом під 

час мобілізації, на особливий період або військову службу за призовом осіб із 

числа резервістів в особливий період, гарантується збереження місця навчання 

та стипендії. 

Академічна відпустка – це перерва у навчанні, право на яку студент 

отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій 

організму, що зумовлені гострим захворюванням і потребують тривалого 

відновлювального періоду лікування, загостреннями хронічних захворювань або 

частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними 

дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час 

навчання. Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до 

одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути 

подовжена ще на один рік. 

Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам на 

підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). Надання 

академічної відпустки оформляється відповідним наказом ректора із 

зазначенням підстави надання відпустки та її терміну. 

За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання 

академічної відпустки, як правило, один раз. 

Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до 

досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та потребує 

домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються 

відповідно до Кодексу законів України про працю. 

Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом 

(який не має права на отримання академічної відпустки за медичними 

показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент 

не виконав у повному обсязі з поважних причин: 

- через тривалі   захворювання,   пов’язані,   зокрема,   з   епідеміями,   часті 

захворювання (понад один місяць за семестр); 

- службові відрядження; складні сімейні обставини, зокрема, необхідність 

догляду за членами сім’ї тощо. 

Студенти першого курсу Університету правом на повторне навчання не 

користуються. 

За весь період навчання студент може скористуватися правом на 

проходження повторного курсу навчання не більше двох разів. Питання про 

надання студенту права на повторне навчання вирішується ректором за 

поданням директора до початку відповідного семестру і оформлюється 

відповідним наказом. Повторне навчання здійснюється з початку того семестру, 

навчальний план якого студент не виконав. 

Студентам, які залишені на повторне навчання в Університеті, можуть 
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бути зараховані дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони 

мали позитивну оцінку. Студенту, якому надано повторний курс навчання, 

необхідно ліквідувати академічну різницю, якщо вона виникла в результаті змін 

у навчальному плані. 

Студент відраховується з Університету: 

- по завершенню навчання за відповідною освітньою 

(науковою)  програмою; 

- за власним бажанням; 

- у зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу; 

- за невиконання індивідуального навчального плану; 

- за порушення умов договору (контракту), укладеного між Університетом 

та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке 

навчання; 

- за грубе порушення встановлених Правил внутрішнього розпорядку 

Університету. 

У випадку отримання незадовільної оцінки під час атестації студенти 

відраховуються з Університету як такі, що закінчили теоретичний курс навчання 

за відповідною програмою підготовки. Відрахування студентів проводиться 

наказом ректора за поданням директора інституту. 

Особам, відрахованим з Університету, після закриття обхідного листка 

деканат видає академічну довідку встановленого зразка та оригінал документів 

про попередню освіту. 

Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі. 

До особової справи студента для передачі в архів додаються: копія 

академічної довідки, підписана керівництвом університету і скріплена гербовою 

печаткою, завірена директором інституту залікова книжка, студентський квиток 

і скріплена печаткою за підписом директора інституту навчальна картка студента 

з зазначенням виконання студентом навчального плану. 

Відомості про вивчені предмети та складені заліки та екзамени вносяться 

до академічної довідки окремо за кожний семестр. Для всіх форм навчання до 

академічної довідки в графі “Кількість годин за навчальним планом” ставиться 

кількість годин, передбачена навчальним планом для денної форми навчання. 

Якщо студент раніше навчався в іншому навчальному закладі, в 

академічній довідці зазначаються назви закладів, в яких були складені екзамени 

(заліки) з певних дисциплін. 

До академічної довідки не вносяться предмети, з яких студент одержав 

незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу і не складали 

екзамени та заліки, видається академічна довідка із записом, що студент заліків 

та екзаменів не складав. 
 

16 Переведення і поновлення студентів 
 

Студенти можуть бути переведені з: 

- одного закладу вищої освіти до іншого; 

- однієї спеціальності підготовки на іншу спеціальність; 
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- однієї освітньої програми на іншу освітню програму. Переведення 

студентів на першому курсі забороняється. 

Переведення студентів, освітнього ступеня магістр, з однієї спеціальності 

на іншу забороняється. 

Переведення з одного закладу вищої освіти до іншого, або з однієї форми 

навчання на іншу студентів, які навчаються для здобуття ступеня магістр, 

можливе тільки за умови переведення на ті самі спеціальності, за якими 

здійснювалась їх підготовка. 

Переведення студентів з іншого закладу освіти незалежно від форми 

навчання до Університету здійснюється за згодою ректорів обох закладів освіти 

за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. 

Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я 

ректора навчального закладу, в якому він навчається, заяву про переведення і, 

одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора того 

закладу освіти, до якого він бажає перевестись. 

При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці, 

ректор видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу 

освіти, в якому студент навчався раніше, направляє запит щодо одержання 

поштою особової справи. 

Особова справа студента, який переводиться до іншого закладу освіти, в 

тижневий термін пересилається на адресу другого закладу освіти. У навчальному 

закладі, де студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, 

навчальної картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. 

Порядок збереження цих документів такий самий, які особових справ студентів.  

Наказ ректора про зарахування студента видається після одержання особової 

справи студента. Особи, які навчались за рахунок коштів державного бюджету, 

користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця 

державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць. При 

відсутності вакантних місць державного замовлення вищезгадані особи за їх 

згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою з інших 

джерел фінансування. 

Особи, які навчаються в державному закладі освіти за договором, можуть 

бути переведені на навчання на таких самих умовах до інших державних закладів 

освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних 

місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку. 

Переведення таких осіб на вакантні місця держзамовлення може 

здійснюватися на конкурсній основі і за умови згоди замовників. При існуванні 

двох- або тристоронніх угод (договорів) на підготовку фахівців переведення 

студентів з однієї спеціальності підготовки на іншу, з одного закладу освіти до 

іншого здійснюється за умов внесення відповідних змін до даних угод і з 

дотриманням вимог чинного законодавства. 

Особи, які навчаються в недержавному закладі освіти, можуть бути 

переведені до державних навчальних закладів на умовах, що передбачені для 

осіб, які навчаються в державному закладі за договором, а також за конкурсом 
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на вільні місця за держзамовленням. 

Поновлення у складі студентів Університету здійснюється ректором 

Університету, незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини 

відрахування, трудового стажу, форми навчання і з урахуванням здатності 

претендента успішно виконувати графік навчального процесу. Поновлення 

студентів на перший курс забороняється. Студенти, які були відраховані з 

першого курсу Університету, можуть бути поновлені на другий курс за умови 

ліквідації ними академічної різниці до початку навчальних занять. 

Переведення студентів, а також поновлення у складі студентів осіб, які 

були відраховані з закладів вищої освіти, здійснюється під час канікул наказом  

ректора за поданням Приймальної комісії Університету (директора у період 

зимових канікул). 

Студенту, поновленому в Університеті або переведеному з іншого закладу 

освіти, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими 

навчальними предметами та відповідними оцінками. 

Перезарахування результатів раніше складених студентом заліків та 

екзаменів проводиться директором (деканом) за умови ідентичної назви, обсягу 

навчальної дисципліни та форм підсумкового контролю. В інших випадках 

питання про перезарахування результатів заліків та екзаменів вирішується 

відповідними кафедрами за умови відповідності програмних результатів 

навчання за цими дисциплінами. 

Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку 

навчальних занять в Університеті. У разі необхідності директор навчально- 

наукового інституту Університету може визначити студенту 

індивідуальний графік ліквідації академічної різниці до початку найближчої 

екзаменаційної сесії. 

Академічна різниця – це розбіжність між навчальними планами, за яким 

студент навчався і за яким бажає навчатися при переведенні, поновленні або 

зарахуванні на навчання в інших випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

Академічна різниця виникає у випадках, коли у документах, що надає 

студент (претендент): 

- відсутні дисципліни, що передбачені діючим навчальним планом; 

- дисципліна вивчалася у меншому обсязі, з меншою кількістю кредитів 

ЄКТС (відмінність становить більше ніж 50%); 

- наявні значні розбіжності в назві та змісті навчальної дисципліни.  

Академічною різницею не вважаються: 

- дисципліни вільного вибору студента; 

- форма підсумкового контролю (“екзамен” – “залік”); 

- курсова робота з дисципліни; 

- дисципліна “Вступ до спеціальності”. 

Навчальні дисципліни “Історія України” – “Історія сучасного світу”, 

“Українська мова” – “Українська словесність”, “Культурологія” – “Історія 

української культури”, “Правознавство” – “Основи права“, “Основи 
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законодавства” вважаються ідентичними. 

Академічна різниця визначається на підставі порівняння навчального 

плану Університету певної спеціальності (освітньої програми) та академічної 

довідки (у випадку поновлення на навчання) витягу із залікової книжки (у 

випадку переведення), виданої за попереднім місцем навчання претендента або 

додатком до диплому про здобутий ступінь вищої освіти. 

Перезарахування навчальних дисциплін здійснюється за заявою здобувача 

вищої освіти, рішенням директора навчально-наукового інституту та наявністю 

мотивованого висновку відповідної кафедри Університету. 

На заяві директор навчально-наукового інституту робить відповідний 

запис про можливість (неможливість) перезарахування дисципліни з подальшим 

перенесенням отриманої раніше позитивної оцінки навчальних досягнень в 

навчальну картку здобувача вищої освіти. 

Рішення щодо перезарахування навчальних дисциплін може бути 

прийнято за умов, якщо: 

назви навчальних дисциплін ідентичні або мають незначну стилістичну 

відмінність, але обсяги та змістова частина навчальних програм не 

відрізняються; 

загальна кількість кредитів, відведених на вивчення дисципліни, яка 

передбачена навчальним планом відповідної спеціальності (освітньої програми) 

та кількість кредитів, які отримав студент з опанування курсу дисципліни, 

рівний, або не менший ніж 50% кількості кредитів, встановлених навчальним 

планом; 

декілька навчальних дисциплін, які особа вивчала раніше, у сукупності 

відповідають одній навчальній дисципліні, передбаченій навчальним планом 

підготовки студента в Університеті; одна навчальна дисципліна, яку особа 

вивчала раніше, за змістом та обсягом відповідає кільком навчальним 

дисциплінам, передбаченим навчальним планом підготовки студента в 

Університеті. 

Форми підсумкового контролю з дисциплін однакові, і семестрова 

атестація зарахована, як за національною шкалою, так і за шкалою ЄКТС. При 

цьому при перезарахуванні форм підсумкового контролю з дисциплін: 

- Екзамен, складений у закладі вищої освіти, де навчався студент, може 

бути зарахований, як залік з відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС; 

- Залік, якщо він був оцінений за шкалою ЄЕТС, може бути зарахований 

як іспит з відповідною оцінкою за шкалою ЄКТС та переведенням в національну 

шкалу. 

При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна 

оцінка рівня знань студента. За необхідності оцінка приводиться до чинної в 

Університеті шкали оцінювання. Якщо оцінка з дисципліни складається з 

декількох оцінок за окремі семестри, то студенту (претенденту) виставляється 

середньозважена оцінка успішності з урахуванням обсягів відповідних 

складових навчальної дисципліни. 

При перезарахуванні навчальних дисциплін до навчальної картки студента 
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директором навчально-наукового інституту вносяться: назва дисципліни, 

загальна кількість кредитів (годин), оцінка та підстава щодо перезарахування 

(номер академічної довідки, залікової книжки, диплому, тощо). 

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом при ліквідації 

академічної різниці є самостійна робота. 

Особі, яка переводиться, поновлюється, приймається на навчання або 

бажає продовжити навчання в Університеті, з метою сприяння ліквідації нею 

академічної різниці, директором навчально-наукового інституту надається 

необхідна консультативно-роз’яснювальна допомога. 
 

17 Науково‐педагогічні та педагогічні працівники 
 

17.1. 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. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають 

також інші права та обов'язки, що передбачені законодавством, Статутом, 

положеннями про структурні підрозділи, Правилами внутрішнього розпорядку 

й трудовим договором (контрактом). 

17.2. Порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково- 

педагогічних працівників Університету, заміщення вакантних посад науково- 

педагогічних працівників визначають законодавство України, Статут і 

Положення Університету про обрання та прийняття на роботу науково- 

педагогічних працівників. 

Університет несе відповідальність за те, що запроваджені при заміщенні 

вакантних посад, а також при залученні науково-педагогічних працівників за 

сумісництвом процедури та критерії забезпечують, що всі особи, які залучені до 

викладання: 

▪ мають відповідну кваліфікацію та/або високий фаховий рівень у 

відповідній науковій сфері; 

▪ провадять наукову та/або інноваційну діяльність за відповідною 

спеціальністю, здатні отримувати та генерувати нові знання, адаптувати їх до 

нових умов і вимог; 

▪ мають щонайменше базовий рівень компетентності для здійснення своїх 

службових обов'язків; 

▪ мають необхідні вміння та досвід для ефективного передавання 

здобувачам освіти своїх знань і розуміння предмета за різних ситуацій навчання, 

а також консультування здобувачів у навчальному та науковому пошуку, 

здобутті відповідних компетентностей; 

▪ здатні забезпечувати викладання навчальних дисциплін відповідної 

Освітньої програми на високому науково-теоретичному та методичному рівнях; 

▪ здатні дотримувати норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

осіб, які навчаються, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх 

патріотами, які знають і дотримують Конституції України та поважають 

державні символи України; 
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▪ здатні дотримувати в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності 

академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої 

освіти. 

17.3. Робочий час науково-педагогічних і педагогічних працівників 

17.3.1. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин 

на тиждень (скорочена тривалість робочого часу), що відповідає річному обсягу 

робочого часу не більш ніж 1548 годин (залежить від кількості святкових, 

вихідних днів і тривалості щорічної відпустки). 

17.3.2. Робочий час науково-педагогічного працівника включає виконання 

ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових 

обов'язків. Максимальне річне навчальне навантаження на одну ставку науково- 

педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин. Робочий час 

педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, 

організаційної роботи та інших трудових обов'язків. 

17.3.3. Перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної 

роботи для науково-педагогічних і педагогічних працівників установлюється на 

основі рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері освіти та 

науки наказом ректора Університету. 

17.3.4. Обсяг навчальної роботи науково-педагогічних працівників 

розраховують на основі астрономічної години, крім проведення навчальних 

занять, під час яких академічну годину (45 хв.) обліковують як астрономічну 

година. 

17.3.5. Обсяг видів методичної, наукової та організаційної роботи в 

годинах не нормують. Обсяг часу, упродовж якого науково-педагогічний 

працівник має виконувати ці види робіт, визначають як різницю річного обсягу 

робочого часу та обсягу навчального навантаження. 

17.3.6. Види навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, відповідно до їх посад, установлюють за наказом ректора та 

погоджують із виборними органами первинних організацій профспілки 

(профспілковим представником). 

17.4. Планування робочого часу науково-педагогічних працівників, 

виконання навантаження та звітність 

17.4.1. Планування робочого часу науково-педагогічного працівника 

здійснюється з урахуванням рівня його професійної, наукової, інноваційної, 

комунікативної, педагогічної і правової кваліфікації, від якого залежить 

адекватне та ефективне вирішення ним професійно важливих предметних 

завдань, що мають проблемний характер, а також готовність нести 

відповідальність за свої дії. Відповідно до рівня кваліфікації, при плануванні 

участі науково-педагогічних працівників і педагогічних працівників в 

освітньому процесі зазвичай установлено, що: 

▪ професор здійснює планування, організацію та контроль навчальної і 

навчально-методичної роботи із дисциплін, що викладаються. Читає лекції, 

авторські курси за напрямами наукових досліджень кафедри, веде практичні та 

семінарські заняття, здійснює консультування докторантів, керівництво 
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дисертаціями аспірантів, курсовими та кваліфікаційними/дипломними 

роботами/проектами, науково-дослідною роботою студентів та аспірантів. 

Розробляє робочі програми навчальних дисциплін і контролює їх методичне 

забезпечення. Бере активну участь у підвищенні кваліфікації викладачів 

кафедри; 

▪ доцент створює умови для формування основних складників 

компетентності фахівців. Проводить усі види навчальних занять, керує 

курсовими та кваліфікаційними/дипломними роботами/проектами, науково- 

дослідною роботою здобувачів вищої освіти. Організовує та планує самостійну 

роботу студентів. Забезпечує виконання навчальних планів, розроблення й 

виконання навчальних програм. Розробляє робочі програми навчальних 

дисциплін і їх методичне забезпечення; 

▪ старший викладач створює умови для формування у студентів 

професійних компетентностей. Проводить усі види навчальних занять. 

Забезпечує виконання навчальних планів, розроблення та виконання навчальних 

програм. Під керівництвом професора, доцента розробляє методичні посібники, 

організовує та планує методичне й технічне забезпечення. Надає методичну 

допомогу асистентам і викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю та 

професійними навичками. Контролює та перевіряє дотримання студентами 

правил з охорони праці та протипожежної безпеки при проведенні навчальних 

занять; 

▪ асистент проводить семінарські, практичні та лабораторні заняття із 

відповідної навчальної дисципліни, курсу, факультативів, керує практикою. 

Керує курсовими роботами/проектами. Під керівництвом професора, доцента 

розробляє методичні посібники, організовує та планує методичне й технічне 

забезпечення; 

▪ викладач проводить семінарські, практичні та лабораторні заняття із 

відповідної навчальної дисципліни та факультативів, керує практикою. Під 

керівництвом професора, доцента розробляє методичні посібники, організовує 

та планує методичне й технічне забезпечення. Контролює та перевіряє 

дотримання студентами правил з охорони праці та протипожежної безпеки при  

проведенні навчальних занять. 

17.4.2. Загальні розрахунки годин навчального навантаження та годин 

персонального навантаження кожного науково-педагогічного чи педагогічного 

працівника здійснюють кафедри на основі отриманих заявок, інших 

розпорядчих актів Університету, якими відповідним працівникам доручалося 

виконання робіт, що обліковуються в навчальному навантаженні. Терміни 

формування, подання на узгодження та затвердження означеної документації 

визначаються щороку наказом ректора про підготовку до нового навчального 

року. 

17.4.3. Розподіл замовлень на виконання навчального навантаження між 

викладачами кафедри здійснює її завідувач, схвалюється на засіданні кафедри, 

затверджується директором і погоджується Науково-методичним центром 

організації навчального процесу. 

17.4.4. При розподілі навчального навантаження враховують фах (за 
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дипломом, науковим ступенем і вченим званням), кваліфікаційні характеристики 

посад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, їхню наукову та 

педагогічну кваліфікацію, сферу наукових інтересів, досвід викладання та 

практичної роботи тощо. Компетенція щодо визначення достатності фахового 

рівня викладача, який забезпечує викладання навчальної дисципліни, покладено 

на профільну кафедру та гаранта відповідної Освітньої програми. 

17.4.5. Дозволи щодо виконання робіт, які потребують вищої кваліфікації, 

ніж формально передбачено посадовими обов'язками (асистентам – на читання 

лекцій, доцентам – на керівництво аспірантами тощо) надаються в 

установленому порядку, за мотивованим поданням кафедри. Викладач, який 

уперше претендує на читання курсу лекцій, проводить відкриту лекцію, тематика 

та місце проведення якої погоджує завідувач кафедри. 

17.4.6. Залучення до проведення лекційних занять науково-педагогічних 

працівників, які не мають наукового ступеня або вченого звання, можливе, як 

виняток, на поточний навчальний рік з дозволу проректора з науково- 

педагогічної роботи за спільним поданням директора інституту та кафедри. 

17.4.7. Виділення навчального навантаження для осіб, які зараховуються 

на умовах сумісництва чи погодинної оплати, відбувається звичайно після 

формування навантаження штатних науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників. Персональну відповідальність за дотримання нормативів 

навантаження науково-педагогічних (педагогічних) працівників несе завідувач 

кафедри. 

17.4.8. Залучення до виконання навчального навантаження аспірантів 

(здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії) для проходження 

практики регулює Положення про проведення практики студентів Державного 

університету телекомунікацій. Дозвіл на участь аспірантів у проведенні 

навчальних занять аспірантами має бути оформлений відповідним наказом 

ректора із кожного інституту окремо. 

17.4.9. Річний план виконання науково-педагогічним працівником 

методичних, наукових та організаційних робіт формується на навчальний рік за 

його пропозицією, з урахуванням умов контракту, плану розвитку кафедри 

(інституту, навчально-методичного центру) та Університету та затверджується 

кафедрою. 

17.4.10. Основним документом, що визначає організацію роботи науково-

педагогічного працівника впродовж навчального року, є індивідуальний план 

роботи. Навчальну, наукову, методичну та організаційно-виховну роботу 

планують та вносять до відповідних розділів індивідуального плану роботи 

науково-педагогічного працівника на навчальний рік із зазначенням конкретних 

підсумкових результатів. Індивідуальні плани складають усі науково-педагогічні 

працівники (штатні, сумісники, ті, що працюють із погодинною оплатою), 

розглядають і затверджують на засіданні кафедри, підписує завідувач кафедри. 

Індивідуальний план завідувача кафедри підписує директор інституту. 

17.4.11. Науково-педагогічний працівник щороку звітує на засіданні 

кафедри про виконання передбачених його індивідуальним планом навчального 
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навантаження, методичних, наукових та організаційних робіт. 

17.4.12. Звіти про виконання навчального навантаження, методичних, 

наукових та організаційних робіт обговорюють та погоджують на засіданні 

кафедри та, за рішенням вченої ради інституту, затверджує керівник 

структурного підрозділу. Інформацію щодо виконання планових показників 

передають до відповідних загальноуніверситетських підрозділів: Навчально- 

методичного центру організації навчального процесу, Наукового центру. 

17.4.13. За планового направлення науково-педагогічного працівника на 

гарантоване законом підвищення кваліфікації і/або стажування на відповідний  

період навчальне навантаження для нього не планується, натомість еквівалентно 

збільшується обсяг наукової і методичної роботи. Форми, порядок і фінансове 

забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Університету визначено у Положенні про підвищення кваліфікації науково- 

педагогічних, наукових і педагогічних працівників. 

17.4.14. На період короткотривалих відряджень, хвороби, перебування на 

не запланованому заздалегідь підвищенні кваліфікації чи стажуванні науково- 

педагогічний працівник має бути звільнений від виконання всіх видів робіт, що 

передбачені індивідуальним робочим планом. Установлене йому на цей період 

навчальне навантаження виконують (за згодою) інші науково-педагогічні 

працівники кафедри в межах 36-годинного робочого тижня та максимального 

навчального навантаження на навчальний рік (що встановлено за посадою, на 

якій вони перебувають) або шляхом залучення у визначеному порядку науково- 

педагогічних працівників із погодинною оплатою праці. Після виходу науково- 

педагогічного працівника на роботу на період, що залишився до завершення 

навчального року, для нього визначають відповідне навчальне навантаження та 

обсяг методичної, наукової й організаційної роботи у межах 36-годинного 

робочого тижня. 

17.5. Графік робочого часу 

17.5.1. Графік робочого часу науково-педагогічного працівника має бути 

визначений у розкладі навчальних занять і консультацій, розкладі контрольних 

заходів та іншими видами робіт, що передбачені індивідуальним планом роботи 

на навчальний рік. 

17.5.2. Час виконання робіт, що не передбачені розкладом або графіком 

контрольних заходів, визначають згідно із графіком, який встановлений 

Університетом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання. 

17.5.3. Науково-педагогічний працівник зобов'язаний дотримувати 

встановленого графіка робочого часу. 

17.5.4. Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних 

занять і контрольних заходів, що передбачені розкладом. 

17.6. Оцінювання науково-педагогічної (педагогічної) діяльності науково- 

педагогічних і педагогічних працівників. 

17.6.1. Оцінювання науково-педагогічної (педагогічної) діяльності 

науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету здійснюється 

щорічно, відповідно до оприлюднених показників, правил і процедур за окремим 
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Положенням, що схвалене Вченою радою Університету. Система оцінювання 

включає кількісні та якісні показники всіх видів роботи науково-педагогічних 

працівників. Основними індикаторами ефективності участі в освітньому процесі               

є: 

▪ якість проведення навчальних занять; 

▪ рівень прогресу студентів; 

▪ якість оцінювання успішності студентів; 

▪ рівень навчально-методичних розробок; 

▪ підвищення кваліфікації; 

▪ участь у методичній роботі кафедр, інститутів, Університету, МОН 

України, НАЗЯВО України та АК України; 

▪ участь у роботі з організації освітнього процесу; 

▪ участь у профорієнтаційній роботі; 

▪ участь в інших заходах/роботах/проектах, що спрямовані на підвищення 

рівня якості освіти в Університеті, ефективності його діяльності тощо. Уся 

інформація, що необхідна для оцінювання, генерується із внутрішньо- 

університетської звітності та інформаційних систем. При оцінюванні роботи 

викладачів ураховують результати моніторингових опитувань (здобувачів освіти, 

випускників). 

17.6.2. Результати оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників (із диференціацією за посадами та з урахуванням специфіки 

структурних підрозділів) є основною підставою для прийняття рішень про 

подовження перебування на посаді, заохочення, накладання дисциплінарних 

стягнень, дострокове припинення трудових відносин тощо. 

17.7. Дотримання академічної доброчесності педагогічними та науково- 

педагогічними працівниками 

17.7.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними та науково- 

педагогічними працівниками передбачає: 

▪ посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

▪ дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; 

▪ надання достовірної інформації про методики та результати досліджень, 

джерела використаної інформації і власну педагогічну (науково-педагогічну, 

творчу) діяльність; 

▪ контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти; 

▪ об'єктивне оцінювання результатів навчання. 

▪ Порушеннями академічної доброчесності педагогічними та  

науково-педагогічними працівниками є: академічний плагіат; самоплагіат; 

фабрикація; фальсифікація; обман; хабарництво; необ'єктивне оцінювання. 

17.7.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні та науково- 

педагогічні працівники можуть бути притягнені до такої академічної 

відповідальності: 

▪ відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 

▪ позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого 
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звання; 

▪ відмова у присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, 

кваліфікаційної категорії; 

▪ позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи 

займати визначені законом посади; 

▪ інші додаткові та/або деталізовані види академічної відповідальності 

педагогічних і науково-педагогічних працівників за конкретні порушення 

академічної доброчесності визначають спеціальні закони та окреме Положення 

Університету, що затверджує Вчена Рада Університету та погоджують виборні 

органи первинних організацій профспілки. 

17.7.3. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності визначає Вчена рада Університету з урахуванням вимог Закону 

України "Про освіту" та спеціальних законів. 

17.7.4. Педагогічний і науково-педагогічний працівник, щодо якого 

розглядається питання про порушення ним академічної доброчесності, має 

право: 

▪ ознайомитися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 

порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження; 

▪ особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або 

відмовитися від їх надання, брати участь у дослідженні доказів порушення 

академічної доброчесності; 

▪ знати про дату, час і місце та бути присутнім під час розгляду питання 

про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення 

до академічної відповідальності; 

▪ оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до 

органу, що уповноважений розглядати апеляції, або до суду. 

 

 

 

 

18. Академічна свобода учасників освітнього процесу в Університеті 

 

18.1. Університет є автономною установою, яка створює, вивчає, оцінює і 

передає культуру через наукові дослідження та освіту і має право на 

самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та 

відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), 

організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що 

провадиться.  

18.2. Автономія Університету та академічні свободи визнані 

фундаментальними принципами академічного життя. Самоврядність, 

колегіальність і належне академічне керівництво Університету є 

найважливішими складовими частинами їх справжньої автономії. 

18.3. Аспектами академічної свободи є свобода навчати і свобода 

навчатися. Свобода навчатися полягає у забезпеченні необхідних умов в 

Університеті, в аудиторії та в академічній громаді. Від здобувачів вимагається 
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відповідальне ставлення до свободи навчатися. Обов’язок Університету – 

розробити необхідні правила і норми, які гарантують захист свободи навчатися. 

18.4. Університет у своїй діяльності керується принципами Великої Хартії 

Європейських ЗВО та визнає, що: 

- дослідницька і викладацька діяльність повинні бути морально й 

інтелектуально незалежними від будь-якої політичної й економічної влади; 

- навчання має відповідати вимогам суспільства і досягненням у науковому 

знанні; 

- для забезпечення свободи у дослідженнях і викладанні всім членам 

академічної спільноти мають бути надані необхідні засоби для її реалізації; 

- набір викладачів і визначення їхнього статусу повинні відбуватися 

відповідно до принципу невід’ємності дослідницької діяльності від 

викладацької. 

18.5. Науково-педагогічним працівникам, педагогічним працівникам і 

здобувачам закладу вищої освіти надаються академічні свободи, в тому числі 

свобода науково-педагогічного працівника вибирати методи та технології 

навчання для викладання дисципліни, вибирати теми для навчально-

дослідницької роботи та організовувати її на свій розсуд, а також свобода 

здобувача здобувати знання згідно зі своїми нахилами і потребами.  

18.6. Основні академічні свободи Університету та викладачів: 

18.6.1. Університет відповідає за розробку правил вступу до закладу вищої 

освіти, забезпечуючи чіткість, детальність та прозорість характеристик 

навчальних програм, очікувань від студентів у відповідності з концепцією 

освітньої діяльності закладу вищої освіти. 

18.6.2. Університет відкритий для всіх здобувачів, що відповідають 

правилам вступу та забезпечує здобувачам рівний доступ для користування 

матеріально-технічною базою й всіма послугами закладу вищої освіти. 

18.6.3. Викладач в аудиторії повинен заохочувати здобувачів до вільної 

дискусії, викликати бажання навчатись і висловлювати власну думку. Оцінюючи 

здобувача, викладач повинен уникати суб’єктивізму. Здобувачів слід захищати 

від суб’єктивного оцінювання, що ґрунтується на будь-якій дискримінації або 

негативному особистому ставленні викладача до здобувача. 

18.6.4. Університет забезпечує викладацькі кадри не обмеженим цензурою 

доступом до міжнародних комп’ютерних мереж, баз даних, необхідних для їх 

викладацької діяльності, наукової або дослідницької діяльності.  

18.6.5. Інформація про думки, політичні погляди здобувачів, яку викладачі 

одержують протягом навчання, слід вважати конфіденційною. Обговорення 

здібностей і характеру здобувача можливе лише зі згоди здобувача. 

18.6.6. Викладацька, дослідницька і наукова діяльність повинна 

проводитися в повній відповідності з етичними і професійними нормами. 

18.6.7. Порушення викладачем академічних свобод здобувачів може бути 

підставою до розриву його контракту з Університетом.  

18.7. Основні академічні свободи здобувачів 

18.7.1. Здобувач Університету має право на отримання якісної та сучасної 

освіти, на розвиток своїх наукових інтересів та здібностей, на формування себе 
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як професійного фахівця в умовах прозорості, правдивості і сумлінної праці, а 

також у атмосфері взаємної поваги і гідності. 

18.7.2. Здобувачі мають право виражати власну думку і не погоджуватися 

з трактуванням подій, які висвітлюються в межах програмного матеріалу, але 

вони зобов’язані вивчити необхідний обсяг матеріалу згідно з вимогами до 

предмету. Здобувачі повинні нести відповідальність за виконання необхідних 

вимог до курсу і оволодіння необхідною кількістю знань. 

18.7.3. Здобувачі мають наступні академічні права та свободи: 

- брати участь у дидактичних заняттях; 

- отримувати допомогу та підтримку від наукових керівників і академічних 

кураторів Університету у реалізації індивідуальних планів, а також мати 

консультації зі всіх предметів та у всіх викладачів; 

- вносити зміни у перебіг особистого плану навчання узгоджені з 

адміністративними органами Університету; 

- виражати свою думку щодо процесу навчання та оцінювати якість 

дидактичних занять; 

- використовувати бібліотечно-інформаційний фонд, інформаційні 

системи, бази даних та матеріальні фонди Університету у рамках організаційних 

положень; 

- отримувати інформацію щодо своєї академічної успішності; 

- брати участь у додаткових заняттях не пов’язаних зі своєю 

безпосередньою спеціальністю; 

- організовувати студентські гуртки, товариства, організації і наукові кола; 

- брати участь у конференціях Університету та інших закладах вищої 

освіти України та світу. 

18.7.4. Кожний здобувач має можливість: 

- переходити до іншого закладу вищої освіти; навчатись на декількох 

спеціальностях; 

- вибирати додаткові, не пов’язані з основною спеціальністю дисципліни; 

змінювати форму навчання; 

- реалізувати частково навчальний план в іншому закладі вищої освіти, у 

т.ч. закордонному; 

- брати участь у міжнародних програмах мобільності; підвищувати бал 

своїх оцінок; 

- брати академічну відпустку; поновлювати своє навчання в ЗВО; 

отримувати академічні довідки; 

- формувати власний перелік вибіркових дисциплін; обирати місце 

проходження навчальної, виробничої та переддипломної практики. 

18.7.5.Здобувач, який відрізняється певними досягненнями у науці та 

інших сферах діяльності може претендувати на отримання нагороди та інші 

форми подяки від ректора Університету. 

18.7.6.Здобувач має право брати участь в обговоренні та вирішенні питань 

удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення 

стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення. Здобувачі як члени 
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академічної громади повинні мати право висловлювати особисті і колективні 

погляди щодо політики університету та в питаннях студентської діяльності: 

- представляти Університет від імені студентства на різноманітних 

заходах; 

- здійснювати волонтерську діяльність; вносити пропозиції щодо 

розширення переліку дидактичних та практичних занять; 

- організовувати власні заходи та ініціювати різні проекти за згодою 

адміністрації Університету. 

 

 

 

19. Заключні положення 

 

19.1. Це Положення вступає в силу з моменту його прийняття вченою 

радою Університету. 

19.2. Зміни до цього Положення можуть вноситися вченою радою 

Університету 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В.о. проректора з навчальної роботи                                        В.О. Власенко 



72 

 

ПОГОДЖЕНО 
 

 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи Л.Н. Беркман 

Начальник відділу кадрів С.М. Львовський 

Начальник юридичного відділу К.К. Адаменко 

Завідувач архіву Л.М. Синявіна 
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