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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення про організацію освітнього процесу в Ірпінському фаховому 

коледжі економіки та права (далі – Положення) є основним нормативним 

документом, що регламентує організацію та здійснення освітнього процесу в 

Ірпінському фаховому коледжі економіки та права (далі – Коледж). 

Положення є обов'язковим для організації й проведення освітньої 

діяльності всіх навчальних підрозділів Коледжу. 

Освітній процес у Коледжі – це система організаційних, методичних і 

дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти освітньо-

професійної (освітньої) програми певного рівня передвищої  освіти відповідно 

до державних стандартів освіти. 

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання 

будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій. 

Організація освітньої діяльності в Коледжі спрямована на створення умов 

для особистого розвитку і творчої самореалізації людини, формування 

національних та загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей 

для молоді у здобутті якісної освіти, підготовки до життя і праці в сучасних 

умовах, розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, 

демократизацію освіти та освітнього процесу, розвитку неперервної освіти 

впродовж життя, інтеграцію української освіти в європейський і світовий 

простір, забезпечення соціального захисту студентів та педагогічних 

працівників, відповідального ставлення до власного здоров’я, охорони 

навколишнього середовища, створення найбільш сприятливих умов 

життєдіяльності суспільства. 

Особа може здобувати фахову передвищу освіту на основі базової 

середньої освіти, профільної середньої освіти (незалежно від здобутого 

профілю), професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої 

освіти або вищої освіти. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на 

основі базової середньої освіти, зобов’язані одночасно виконати освітню 

програму профільної середньої освіти професійного спрямування. 

Дане Положення розроблене відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту»; Порядку проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 

року № 1095; Порядку проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 

року № 1369, Норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 

переліків основних видів методичної, інноваційної, наукової, організаційної 
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роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18.06.2021 № 686; Вимог до форм 

та/або змісту документів про фахову передвищу освіту, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 26.04.2021 року № 466; 

Статуту Ірпінського фахового коледжу економіки та права. 

Коледж самостійно вирішує питання організації освітнього процесу 

відповідно до законодавства. Організація освітнього процесу здійснюється в 

Коледжі згідно зі стандартами фахової передвищої освіти і цим Положенням. 

Мовою освітнього процесу в Коледжі є державна мова. 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться державною 

мовою. 

 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

У Положенні використовуються терміни, зазначені в Законі України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Довіднику 

користувача ЄКТС та ін.: 

 академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та 

визначених законом 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;  

академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому 

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

академічна різниця – це перелік дисциплін навчального плану за 

попередні семестри, які студент чи особа, що прагне здобути освіту, досі не 

вивчала або вивчала у значно меншому обсязі ніж це передбачено навчальним 

планом; 

академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього 

процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова 

творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень 

використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, 

встановлених Законом України «Про вищу освіту»; 

акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності Коледжу за цією програмою на предмет: 

відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги 
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стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення 

заявлених у програмі результатів навчання; 

заклад фахової передвищої освіти – окремий вид установи, що є 

юридичною особою приватного або публічного права або відокремленим 

структурним підрозділом юридичної особи, діє згідно з виданою ліцензією або 

ліцензією юридичної особи (для відокремлених структурних підрозділів) на 

провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти, 

проводить методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і 

здобуття особами фахової передвищої освіти з урахуванням їхніх покликань, 

інтересів і здібностей. 

галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка; 

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; 

здобувачі фахової передвищої освіти – особи, які навчаються в Коледжі 

на певному рівні фахової освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації; 

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; 

компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

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

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні фахової освіти; 

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; 
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ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи 

провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої 

освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності; 

освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться 

у закладі фахової передвищої освіти та спрямована на передачу, засвоєння, 

примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, 

які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої 

особистості; 

освітня діяльність – діяльність Коледжу, що провадиться з метою 

забезпечення здобуття вищої і передвищої освіти і задоволення інших освітніх 

потреб здобувачів вищої і передвищої освіти та інших осіб; 

освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні 

вищої і передвищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня 

освіти 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 і передвищої освіти; 

особа з особливими освітніми потребами – особа з інвалідністю, яка 

потребує додаткової підтримки для забезпечення здобуття фахової 

передвищої освіти; 

результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти; 

спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом 

фахової передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка; 

стандарт фахової передвищої освіти - сукупність вимог до освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх 

освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності; 

циклова комісія – структурний навчально-методичний підрозділ 

Коледжу, що провадить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або 

кількох споріднених навчальних дисциплін; 

якість фахової передвищої освіти - відповідність умов освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 
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фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за 

наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка 

забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення якості освіти. 

 

3. РІВНІ, СТУПЕНІ ТА СТАНДАРТИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Коледж здійснює підготовку фахівців з освітньо-кваліфікаційного рівня 

(ОКР) молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра. 

Молодший спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти 

особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу 

освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих 

функцій певного рівня професійної діяльності, передбачених для первинних 

посад у певному виді  діяльності. 

Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно 

навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого 

спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту. 

Випускники, які успішно пройшли державну атестацію, отримують 

диплом молодшого спеціаліста, що надає право на здійснення професійної 

діяльності та право вступу для здобуття ступеня бакалавра. 

Диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу 

освіту за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. 

Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста 

реалізується Коледжем. 

Фаховий молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що 

здобувається на початковому рівні (короткому циклі) фахової передвищої 

освіти і присуджується Коледжем у результаті успішного виконання 

здобувачем фахової передвищої освіти освітньо-професійної програми. 

Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-

професійними програмами відповідно до галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою 

Особа має право здобувати ступінь фахового молодшого бакалавра при 

наявності повної загальної середньої освіти. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на 

основі базової середньої освіти становить до 240 кредитів ЄКТС, у тому числі 

120 кредитів ЄКТС за інтегрованою з нею освітньою програмою профільної 

середньої освіти професійного спрямування, що відповідає галузі знань та/або 

спеціальності. 
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Здобувачам фахової передвищої освіти, які успішно пройшли процедуру 

атестації після завершення навчання присуджується освітньо-професійний 

ступінь фахового молодшого бакалавра 

Стандарти фахової передвищої освіти розробляються для кожної 

спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 

використовуються для визначення змісту та оцінювання результатів освітньої 

діяльності за освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти. 

Стандарти фахової передвищої освіти є обов’язковими до виконання всіма 

суб’єктами освітньої діяльності. 

Стандарт фахової передвищої освіти визначає такі вимоги до освітньо-

професійної програми: 

1) перелік обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей і 

результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти; 

2) вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

цією програмою; 

3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахового 

молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю; 

4) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти; 

5) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

6) вимоги професійних стандартів (за наявності). 

Навчальний план, у якому визначається перелік та обсяг навчальних 

дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми 

проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми 

поточного і підсумкового контролю, Коледж розробляє на підставі освітньо- 

професійної програми за кожною спеціальністю. 

Перелік дисциплін навчального плану складається з двох частин – 

обов’язкової та вибіркової. Вибіркова частина навчального плану становить не 

менше 25 відсотків від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для  

певного рівня вищої освіти. Зазначену частину навчального плану студенти 

формують самостійно з переліку дисциплін (додаткових спеціалізацій тощо) 

за встановленою в Коледжі процедурою. 

Робочий навчальний план укладається для конкретизації планування 

освітнього процесу на кожний навчальний рік та затверджується заступником 

директора Коледжу з навчальної роботи. 

Робочий навчальний план формується на підставі навчального плану на 

наступний навчальний рік з урахуванням замовлень студентів щодо 

вибіркових навчальних дисциплін. Коледж у межах ліцензованої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
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спеціальності може запроваджувати спеціалізації, перелік яких зазначається в 

навчальному плані. 

Основна мета, завдання, зміст навчальної дисципліни, вимоги до знань, 

умінь і компетенцій студентів визначаються навчальною програмою 

дисципліни. 

Місце і значення навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 

підготовки фахівців зазначаються у робочій навчальній програмі 

дисципліни, що розробляється відповідно навчально-методичних документів 

Коледжу і містить структуру і зміст дисципліни, послідовність, обсяги та 

організаційні форми її вивчення, визначає форми та засоби поточний й 

підсумкового контролю, критерії оцінювання якості знань студентів. Робоча 

навчальна програма має бути доступною студентам для ознайомлення. 

Робоча навчальна програма дисципліни, ухвалена рішенням циклової 

комісії, затверджена  заступником директора Коледжу з навчальної роботи, 

входить до обов’язкових матеріалів циклової комісії. Відповідальність за 

розробку робочої навчальної програми покладається на голів циклових 

комісій. 

Робоча навчальна програма дисципліни розробляється на термін дії 

навчального плану і повністю оновлюється у випадках: 

– змін в програмі навчальної дисципліни; 

– впровадження нових навчальних технологій. 

Навчальні та робочі плани розробляються завідувачем навчально-

методичного кабінету, погоджуються із заступником директора з навчальної 

роботи, завідувачами відділень, головами випускових циклових комісій та 

затверджуються директором Коледжу не пізніше ніж за 2 місяці до початку 

навчального року.  

Коледж має право самостійно розробляти та запроваджувати власні 

програми освітньої, наукової та інноваційної діяльності. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

4.1. Форми освітнього процесу. Основні види навчальних занять 

Освітній процес у Коледжі здійснюється за такими формами: 

- навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття; 

- самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань; 

- практична підготовка; 

- контрольні заходи, включаючи атестацію студентів. 

Основними видами навчальних занять у Коледжі є: 

- лекція; 

- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 
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- урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти); 

- консультація. 

Лекція – вид навчальної роботи, що полягає у викладі теоретичного 

матеріалу окремої теми (тем) певної навчальної дисципліни для потоку 

(декількох академічних груп). В окремих випадках лекція може проводитись 

для однієї групи. 

Обсяг лекційного курсу визначається навчальним планом (робочим 

навчальним планом), а його тематика – робочою навчальною програмою 

дисципліни. 

Викладач зобов’язаний дотримуватися робочої навчальної програми 

щодо тематики та змісту лекційних занять, але є вільним в інтерпретації 

навчального матеріалу, формах і способах його викладення. 

Лабораторне заняття – вид навчальної роботи під керівництвом 

викладача, що полягає у проведенні здобувачем освіти особисто 

експериментів (дослідів) з метою підтвердження окремих теоретичних 

положень певної навчальної дисципліни, набуття практичних навичок у роботі 

з лабораторним устаткуванням, обладнанням, методикою проведення 

досліджень. Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних 

лабораторіях Коледжу з однією академічною групою (підгрупою).     

Лабораторні заняття забезпечуються відповідними методичними 

матеріалами. Теми лабораторних занять визначаються робочою навчальною 

програмою з дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами 

навчальних занять  не дозволяється. 

Лабораторне заняття включає проведення контролю підготовленості 

студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання 

конкретних лабораторних досліджень, оформлення індивідуального звіту про 

виконану роботу.  Оцінки, одержані студентом, виставляються до журналу 

обліку роботи академічної групи на відповідній сторінці. 

У разі виконання лабораторних робіт, пов’язаних з можливою 

небезпекою для життя і здоров’я студентів, обов’язковим етапом його 

підготовки і проведення є інструктаж із правил техніки безпеки та контроль за 

їх дотриманням. 

Практичне заняття – вид навчальної роботи під керівництвом 

викладача, що полягає у виконанні здобувачем освіти індивідуального заняття 

з метою практичного застосування окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або лабораторіях 

Коледжу, оснащених необхідними засобами навчання, обчислювальною 

технікою однією академічною групою (підгрупою). 
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З окремих навчальних дисциплін допускається поділ навчальної групи на 

підгрупи, що регламентується окремим наказом директора Коледжу. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. 

Практичне заняття включає проведення контролю знань, умінь та 

навичок, постановку загальної проблеми (завдання) викладачем та її 

обговорення за участю студентів, розв'язання контрольних завдань, їх 

перевірку та зарахування. 

Семінарське заняття  – вид навчальної роботи під керівництвом 

викладача, що полягає у обговоренні попередньо визначених тем, до яких 

здобувачі освіти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних 

завдань (рефератів). 

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях з однією академічною 

групою. 

Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. На кожному семінарському занятті викладач оцінює 

виступи студентів, активність в дискусії, вміння формулювати та відстоювати 

свою позицію та ін. 

Індивідуальне заняття – вид навчальної роботи, що проводиться 

викладачем з одним (кількома) здобувачем(ами) освіти з метою підвищення 

рівня їх фахової підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. 

Консультація – вид навчальної роботи, що полягає у надані викладачем 

роз’яснень певних положень окремої навчальної дисципліни, допомоги у 

проведенні здобувачами освіти самостійної роботи або виконанні 

індивідуальних завдань. Проводиться для здобувачів освіти однієї академічної 

групи або потоку.  

Протягом семестру консультації з навчальних дисциплін проводяться за 

встановленим графіком. 

Обсяг часу, відведений педагогічному працівнику для проведення 

консультацій з конкретної дисципліни, визначається відповідно до  наказів 

Міністерства освіти і науки України  

4.2. Самостійна робота студентів 

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час. 

Самостійна робота студента включає: опрацювання навчального 

матеріалу, виконання індивідуальних завдань, науково-дослідну роботу. 

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента, 

регламентується навчальним планом і повинен складати від 1/3 до 1/2 
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загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення конкретної 

дисципліни. 

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 

визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичного забезпечення, передбаченою робочою навчальною програмою 

дисципліни: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 

науковою і періодичною літературою, конспектами лекцій, збірниками 

завдань, методичними рекомендаціями з організації самостійної роботи та 

виконання окремих завдань, електронними та іншими навчально-

методичними матеріалами. 

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні 

передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. 

Самостійна робота студента з вивчення навчального матеріалу з конкретної 

дисципліни може проходити в бібліотеці Коледжу, навчальних кабінетах, 

комп'ютерних класах, лабораторіях, а також в домашніх умовах. 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння студентом 

у процесі самостійної роботи, виноситься на модульний та підсумковий 

контроль разом з навчальним матеріалом, що вивчався при проведенні 

аудиторних навчальних занять. 

Індивідуальне завдання – вид навчальної роботи, що полягає у 

самостійному виконанні здобувачем освіти завдань з окремих дисциплін у 

вигляді рефератів, розрахункових, графічних, курсових робіт або робіт за 

консультуванням відповідного викладача. В окремих випадках для декількох 

здобувачів освіти може бути визначено одне індивідуальне завдання з певної 

тематики. 

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін  сприяють більш 

поглибленому вивченню студентом теоретичного матеріалу, формуванню 

вмінь використання знань для вирішення відповідних практичних завдань. 

Види індивідуальних завдань з певних навчальних дисциплін 

визначаються викладачами. Індивідуальні завдання виконуються студентами 

самостійно із одержанням необхідних консультацій з боку викладача. 

Допускаються випадки виконання робіт комплексної тематики кількома 

студентами. 

Курсова робота з навчальної дисципліни – це індивідуальне завдання, яке 

передбачає закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних 

студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення 

конкретного фахового завдання. Курсові роботи сприяють розширенню і 
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поглибленню теоретичних знань, розвитку навичок їх практичного 

використання самостійного розв’язання конкретних завдань. Курсові роботи 

виконуються згідно з навчальним планом. 

Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. 

Теми курсових робіт ухвалюються на засіданнях відповідних циклових 

комісій. 

Мета, завдання та порядок виконання курсових робіт, зміст та обсяг їх 

окремих частин, а також інші вимоги наводяться у методичних вказівках, які 

розробляються відповідними цикловими комісіями. 

Кількість курсових робіт визначається навчальним планом конкретної 

спеціальності. В одному семестрі планується не більше однієї курсової роботи. 

Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачами випускових 

циклових комісій. Захист курсової роботи проводиться в присутності 

керівника курсової роботи.  Результати захисту курсової роботи оцінюються 

за 4-ти бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

Студент, який без поважної причини не подав курсову роботу в зазначений 

термін або не захистив її, вважається таким, що має академічну заборгованість. 

При отриманні незадовільної оцінки студент за рішенням циклової комісії 

виконує курсову роботу за новою темою або перероблює та викладає у новій 

редакції попередню роботу в термін, визначений завідувачем відділення. 

Курсові роботи зберігаються в архіві протягом трьох років, а потім 

списуються в установленому порядку. Курсові роботи повинні буди здані в 

архів не пізніше ніж через два тижні після завершення курсового 

проектування. Відповідальність за своєчасну здачу в архів курсових робіт 

несуть безпосередньо керівник курсової роботи та завідувач відділення. 

Реферати – 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 загальноосвітньої, гуманітарної підготовки.  

4.3. Практична підготовка студентів 

Мета практичного навчання – набуття студентами професійних навичок і 

вмінь для подальшого використання їх у реальних виробничих умовах, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності. 

Практична підготовка студентів у Коледжі здійснюється шляхом 

проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях 

згідно з укладеними Коледжем договорами. 
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Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, можуть проходити 

практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі 

виконання посадових обов’язків. Заклад освіти може визнавати результати 

навчання, здобуті під час трудової діяльності здобувача за професіями та/або 

на посадах, визначених освітньо-професійною програмою. 

Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити 

створення належних умов для проходження практики на виробництві, 

дотримання правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності і 

виробничої санітарії відповідно до законодавства. 

Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється 

використовувати працю здобувачів фахової передвищої освіти для цілей, не 

передбачених освітньо-професійною програмою. 

Студенти з дозволу відповідних циклових комісій можуть самостійно 

підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для 

використання. 

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти за дуальною 

формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві) може 

здійснюватися з урахуванням особливостей цих форм здобуття освіти. 

Проходження практики студентами здійснюється відповідно до 

законодавства.  

4.4. Державна атестація студентів 

Державна підсумкова атестація (далі – ДПА) у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання (далі – ЗНО) – форма контролю відповідності 

освітнього рівня здобувачів освіти, що завершили здобуття повної загальної 

середньої освіти, відповідним державним вимогам, і проводиться у формі 

ЗНО.  

Перелік навчальних предметів, з яких проводиться ДПА, а також форма, 

у строки проведення атестації щороку встановлюються Міністерством освіти 

і науки України.  

ДПА у формі ЗНО здійснюється відповідно до Порядку проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 

року № 1095 та Порядку проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 

року № 1369. 

Розпорядженням директора Коледжу призначається відповідальна особа 

за реєстрацію та формування комплектів реєстраційних документі здобувачів 

освіти, які складатимуть ДПА у формі ЗНО.  
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Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у системі 

повної загальної середньої освіти. Підсумкові бали виставляються у додаток 

до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти на підставі 

семестрових балів незалежно від результатів атестації. Бали за атестацію 

виставляються у додаток окремо.  

Студенти фахової передвищої освіти, які пройшли ДПА у формі ЗНО за 

курс профільної середньої освіти і отримали 1-3 бали за її результатами, мають 

право на її повторне однократне проходження.  

Здобувачі освіти, які одержали під час повторної атестації 1, 2, 3 бали, 

відраховуються з Коледжу.  

Здобувачі освіти, які через поважні причини (смерть членів сім'ї чи 

близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного 

походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють присутність 

здобувала освіти на атестації) не брали участі в основній сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання (з усіх або окремих навчальних предметів) та були 

допущені до проходження додаткової сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів), але не змогли через 

поважні причини взяти участь у додатковій сесії, можуть пройти атестацію у 

Коледжі.  

Студентам другого курсу за курс повної загальної середньої освіти з 

предметів, з яких передбачена ДПА у формі ЗНО, оцінки виставляються в 

журнал обліку роботи академічної групи в колонку з надписом «ДПА». 

Студентам, які звільнені від проходження ДПА, робиться запис «зв.» 

(звільнений (а)). 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти 

Атестацію студентів коледжу здійснює екзаменаційна комісія, до складу 

якої включаються представники роботодавців та їх об’єднань, органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ, 

інших організацій відповідно до положення про екзаменаційну комісію, 

затвердженого педагогічною радою коледжу. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Студенти коледжу та інші 

особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або 

відеофіксацію процесу атестації, крім випадків, визначених законом. 

Студенти коледжу на основі базової загальної середньої освіти 

допускаються до атестації в разі проходження державної підсумкової атестації 

за курс профільної середньої освіти з середнім, достатнім або високим рівнем 

навчальних досягнень з кожного навчального предмета. 
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Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація, вказаний в освітньо-професійній 

програмі відповідної спеціальності. 

Коледж на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка 

продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам освітньо-

професійної програми, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра та присвоює відповідну кваліфікацію. 

Підготовка до комплексних  державних екзаменів є заключним етапом 

навчання студентів за відповідною програмою підготовки і розширення 

теоретичних знань, умінь та навичок, визначення спроможності їх 

практичного застосування у вирішенні професійних завдань, що передбачені 

для первинних посад відповідно до вимог освітньо-професійної програми. 

Списки студентів, допущених до комплексного державного екзамену за 

фахом, затверджуються наказом директора. 

  Розклад роботи кожної державної комісії, узгоджений з головою 

екзаменаційної комісії, готується заступником директора з навчальної роботи 

не пізніше ніж за місяць до початку проведення державних екзаменів. 

За день до початку державних екзаменів до екзаменаційної комісії 

подаються: 

- копія наказу про затвердження персонального складу екзаменаційної 

комісії зі спеціальності; 

- розклад роботи екзаменаційної комісії; 

- списки студентів (за навчальними групами), допущених до складання 

державної атестації; 

- зведена відомість, завірена заступником директора з навчальної роботи 

про виконання студентами навчального плану та їхні оцінки протягом усього 

строку навчання з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик тощо; 

- залікові книжки студентів, допущених до складання державної атестації; 

- екзаменаційні матеріали, розроблені відповідно до програми 

комплексного державного екзамену. 

Складання державних екзаменів проводиться на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при 

обов’язковій присутності голови комісії. 

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів 

з дисциплін, передбачених навчальним планом. Державні екзамени 

проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальних 

програм. Методика складання екзаменаційних білетів визначається 

навчально-методичним кабінетом коледжу. Тривалість державних екзаменів 

не повинна перевищувати 6 академічних годин на день. 
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Результати складання державних екзаменів визначаються оцінками 

«відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно», і оголошують у цей же 

день, після оформлення протоколів засідання екзаменаційної комісії. 

Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75 

відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених 

навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних 

завдань – оцінки «добре», склав державні екзамени з оцінками «відмінно», а 

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

рекомендацією циклової комісії, виявив себе у громадській роботі, що 

підтверджується поданням заступника директора з виховної роботи, 

студентського профбюро та парламенту Коледжу; відсутність перерв у 

навчанні, викликаних відрахуванням за академічну заборгованість чи 

порушення навчальної дисципліни видається документ про освіту з 

інформацією про особливі досягнення та/або відзнаки. У самому дипломі 

друкується рядок «Додаткова інформація», в який і вноситься інформація про 

особливі досягнення та/або відзнаки. 

Перездача екзамену або заліку з метою підвищення оцінки з однієї 

навчальної дисциплін, здійснюється у виключних випадках з дозволу 

директора Коледжу за письмовою заявою студента. При цьому має бути 

дотримано таких умов: 

- погодження завідувача відповідного відділення та голови циклової 

комісії, за якою закріплена дана дисципліна; 

- надання інформації навчальним відділом про стан поточної успішності 

та інших даних, необхідних для прийняття рішення про вручення диплому із 

записом про особливі досягнення у навчанні. 

Остаточне рішення щодо видачі студентові випускного курсу диплома із 

записом про особливі досягнення у навчанні приймає державна екзаменаційна 

комісія за результатами державної атестації і з урахуванням усіх поданих 

матеріалів.  

Студент, який при складанні державного екзамену отримав незадовільну 

оцінку, відраховується з Коледжу і йому видається академічна довідка. 

Втручання в процес проведення атестації та визначення її результатів 

осіб, які не є членами комісії, не допускається. 

4.5. Апеляційні комісії. Порядок подання апеляцій  

У разі незгоди з виставленою оцінкою, студент має право подати 

апеляцію. Апеляція оформляється у вигляді письмової заяви на ім'я заступника 

директора з навчальної роботи і подається в день оголошення оцінки. Заява 

повинна містити чітку вказівку на предмет апеляції (конкретне питання, 
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завдання, розділ роботи) і аргументоване обґрунтування незгоди з 

виставленою оцінкою. 

Для розгляду апеляції наказом директора, за поданням заступника 

директора з навчальної роботи, призначається апеляційна комісія з трьох осіб, 

очолювана, як правило, головою циклової комісії. До складу комісії 

обов'язково включається викладач, який проводив семестровий контроль. 

 У результаті обговорення предмету апеляції оцінка може бути змінена. 

Апеляція має бути розглянута в тижневий термін з моменту подачі заяви. 

Рішення апеляційної комісії має бути зафіксоване в додатковій заліково-

екзаменаційній відомості. 

4.6. Порядок ліквідації академічної неуспішності 

Академічна неуспішність з певної навчальної дисципліни виникає у разі 

одержання студентом незадовільної оцінки за результатами підсумкового 

контролю. 

Студенти, які не виконали індивідуальний навчальний план за 

підсумками навчального року, вважаються такими, що мають академічну 

неуспішність. Студенти, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, мають 

право ліквідувати академічну неуспішність у встановлені терміни, як правило, 

до початку наступного семестру. 

Перескладання екзамену допускається не більше двох разів з кожної 

дисципліни: один раз - викладачу, другий - комісії. Якщо студент під час 

складання екзамену комісії отримав незадовільну оцінку, то він 

відраховується з Коледжу. 

4.7. Особливості навчання здобувачів освіти за індивідуальним 

графіком 

Здобувачі освіти в межах установленого загального терміну навчання 

можуть бути переведені на навчання за індивідуальним графіком згідно з 

Положенням про навчання студентів за індивідуальним графіком.   

Індивідуальний графік навчання становить форму організації навчання 

здобувача освіти, при якій частина дисциплін навчального плану вивчається 

самостійно, у тому числі з використанням ІТ-технологій і засобів 

дистанційного навчання.  

Надання індивідуального графіка навчання повинно бути спрямованим на 

індивідуалізацію навчання, посилення самостійної роботи, підвищення рівня 

підготовки майбутніх фахівців та розкриття їхніх індивідуальних творчих 

здібностей.  

Контроль за виконанням індивідуального графіка навчання здійснює 

заступник директора з навчальної роботи. 
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5. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

5.1. Кредити ЄКТС та їх встановлення  

ЄКТС – це орієнтована на особу, яка навчається, система накопичення і 

трансферу кредитів, що ґрунтується на прозорості результатів навчання та 

освітнього процесу. Її метою є сприяння плануванню, наданню, оцінюванню, 

визнанню та підтвердженню кваліфікацій та навчальних модулів, а також 

сприяння мобільності студентів. 

Використання ЄКТС є обов’язковою вимогою при розробленні та 

акредитації освітніх програм. 

Основними поняттями, на яких ґрунтується ЄКТС, є кредити ЄКТС, 

навчальне навантаження студента, результати навчання та компетентності. 

Кредити ЄКТС ґрунтуються на навчальному навантаженні, необхідному 

студентам для досягнення очікуваних результатів навчання. Результати 

навчання описують те, що має знати, розуміти чи вміти робити студент після 

успішного закінчення процесу навчання. 

У навчальному навантаженні зазначається час, зазвичай потрібний 

студенту для завершення всіх видів навчальної діяльності (таких як лекції, 

семінари, практичні заняття, самостійна робота, заліки, екзамени), необхідних 

для досягнення очікуваних результатів навчання. 

60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного 

року формального навчання (навчального року) і асоційованим результатам 

навчання. Навантаження студента складає 1800 годин на навчальний рік, один 

кредит відповідає 30 годинам роботи. Для семестрів встановлюється 30 

кредитів. 

Кредити призначаються кваліфікаціям або навчальним програмам у 

цілому, а також їх навчальним (освітнім) компонентам (таким як модулі, 

навчальні курси (дисципліни), дисертаційні роботи, виробнича практика та 

лабораторна робота). Кількість кредитів, що призначається кожному 

компоненту, визначається на основі його вагомості в обчисленні навантаження 

студентів, необхідного для досягнення результатів навчання у формальному 

контексті. 

При розробленні навчального плану кредити встановлюються складовим 

навчального плану (дисциплінам, циклам дисциплін, практикам, екзаменам, 

курсовим роботам). 

Загальний обсяг додаткових кредитів, які студент може отримати за 

навчальний рік не повинен перевищувати 10 кредитів за рік. 

Максимально дозволений обсяг академічної різниці при поновленні, 

переведенні студента або зарахуванні на другий-третій курси встановлюється 
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Коледжем, але не може перевищувати 20 кредитів (10 кредитів при 

зарахуванні на останній курс чи рік навчання). 

5.2. Планування графіка освітнього процесу та розкладу занять 

Тривалість теоретичного навчання протягом періоду навчання 

визначається як різниця його загальної тривалості та тривалості 

екзаменаційної сесії. 

Тривалість екзаменаційної сесії визначається з розрахунку: три дні на 

один екзамен. 

Розподіл контактних годин між лекціями, практичними, семінарськими, 

лабораторними заняттями та консультаціями, а також між тижнями 

теоретичного навчання є прерогативою Коледжу. При цьому максимальне 

тижневе навантаження не повинно перевищувати для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (фахового молодшого 

бакалавра) 45 год. (1,5 кредити ЄКТС). 

 5.3. Навчальний час студента 

Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, 

навчальний день, тиждень, семестр, курс. 

Академічна година – мінімальна облікова одиниця навчального часу, що 

застосовується для планування та обліку навчальної роботи. Тривалість 

академічної години становить 45 астрономічних хвилин (тривалість двох 

поєднаних академічних годин (пари) може становить від 80 до 90 хвилин). 

Служить основою для планування і обліку таких видів занять як лекція, 

семінарське, практичне, лабораторне заняття. Тривалість однієї академічної 

години становить 45 хвилин. Дві академічні години утворюють «пару». 

«Пара» може бути тривалістю 80 хвилин і проводитись без перерви. 

Навчальний день – складова частина навчального часу студента 

тривалістю не більше 9 академічних годин. 

Навчальний тиждень - складова частина навчального часу тривалістю не 

більше 45 академічних годин (1,5 кредити ЄКТС). 

Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що 

закінчується підсумковим семестровим контролем. 

Тривалість навчального семестру в Коледжі визначається навчальним 

планом. Під час підсумкового семестрового контролю проводяться екзамени з 

тих навчальних дисциплін, що були вивчені протягом поточного семестру. 

Якщо навчальним планом передбачено складання п’яти екзаменів, то 

попередній тиждень також є атестаційним.  

Студенти, не допущені до складання екзаменів, протягом атестаційного 

тижня можуть звітуватись щодо виконання завдань проміжного контролю, які 

були заборговані під час вивчення дисципліни. 
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Відвідування студентами семінарських, практичних, лабораторних занять 

є, як правило, обов’язковим. Відмітка про відвідування занять студентами 

робиться в журналі обліку навчальної роботи академічної групи 

обов’язковому порядку. 

У разі неможливості виконання студентом чинного графіка освітнього 

процесу (у зв’язку зі складними сімейними обставинами, підтвердженими 

документально, стажуванням в установах, організаціях за профілем навчання 

з перспективою майбутнього працевлаштування, за умови надання 

відповідних документів тощо), може бути встановлений індивідуальний 

графік навчання. 

Навчальний курс – завершальний період навчання студента протягом 

навчального року. Навчальний рік триває 52 тижні, з яких теоретичне 

навчання, обов’язкова практична підготовка, семестровий контроль та 

виконання індивідуальних завдань становить 40 тижнів, решта - не менше 

восьми тижнів - сумарна тривалість канікул, три тижні на рік відводиться на 

атестацію (на останньому році навчання), а також може бути використана для 

перескладання та повторного вивчення дисциплін тощо. 

Сумарна тривалість канікул в Коледжі – від 10 до 13 тижнів. Тривалість 

перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних семестрів 

та канікул. 

5.4.  Планування навчального навантаження студента 

Навантаження студента з дисципліни складається з навчальних занять 

(лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять, консультацій), 

самостійної роботи та проходження контрольних заходів, на які 

розподіляються кредити, встановлені для навчальних дисциплін. 

Кількість встановлених для дисципліни кредитів перераховується в 

години, які розподіляються на контактні години та самостійну роботу. 

Кількість контактних годин на один кредит, як правило, становить: для 

студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста (фахового 

молодшого бакалавра) 20 год. (0,6 кредитів ЄКТС). Для проміжного контролю 

виділяється 2 години на один кредит. Решта часу відводиться для самостійної 

роботи. 

Курсова робота є, на рівні із окремою навчальною дисципліною, 

елементом освітньої програми. Курсова робота оцінюється окремо, для її 

виконання передбачається відповідна кількість кредитів ЄКТС, які мають бути 

відображені у навчальному плані. 

Навчання студента здійснюється на підставі робочого навчального плану. 

Обсяг обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, запланованих 

для вивчення, становить не менше 60 кредитів на навчальний рік. 
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Протягом перших двох місяців студентів першого року навчання 

куратори ознайомлюють з відповідним навчальним планом, структурно-

логічною схемою підготовки фахівця обраної спеціальності, з правилами та 

принципами організації освітнього процесу в Коледжі. 

За власним бажанням кожний студент має право ознайомитись із 

робочими навчальними програмами будь-якої дисципліни, включеної до 

навчального плану, а також навчальними планами підготовки фахівців інших 

напрямів. 

Навчальні групи для вивчення вибіркових дисциплін, пов’язаних із 

вивченням іноземної мови, використанням комп’ютерних класів, спеціальних 

лабораторій тощо, формуються за умови наявності не менше 10-15 студентів. 

Результати підсумкового контролю вносяться до навчальної картки 

студента. Нормативний термін навчання визначається навчальним планом. 

Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком 

навчального процесу, який складається заступником директора з навчальної 

роботи на навчальний рік з урахуванням перенесень робочих та вихідних днів 

і затверджується директором Коледжу не пізніше ніж за 2 тижні до початку 

навчального року. 

Навчальні заняття у Коледжі тривають дві академічні години без перерви 

між ними і проводяться за розкладом. Розклад має забезпечити виконання 

навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять. 

За рішенням адміністративної ради  студент  може отримати дозвіл на  

вільне відвідування лекційних занять або на відвідування занять за 

індивідуальним графіком протягом семестру, якщо: 

- за результатами попередньої сесії середній бал становить не менше 3,75; 

- кількість пропусків занять без поважної  причини на семестр  не 

перевищує 32 години. 

Вільне відвідування лекційних занять (відвідування занять за 

індивідуальним графіком) може бути надане: 

- матерям для догляду за дитиною віком до 3-х років;  

- студентам випускних курсів, які поєднують навчання з роботою за 

фахом (подати довідку про працевлаштування);  

- якщо студент навчається за кордоном (подати довідку про навчання з 

відповідного навчального закладу за кордоном, або запрошення на навчання 

за кордоном, або угоду про навчання, укладену з навчальним закладом за 

кордоном); 

- в інших випадках при наданні відповідних документів. 

Індивідуальний графік відвідування занять (вільне відвідування 

лекційних занять) передбачає можливість вибіркового відвідування занять та 



23 
 

самостійного опрацювання студентом до 1/2 частини від загального обсягу 

матеріалу навчальних програм з відповідних дисциплін. Студент, який 

отримав дозвіл на вільне відвідування лекційних занять (індивідуальний 

графік  відвідування занять), погоджує з викладачем план роботи над 

навчальним курсом.  

Студент зобов'язаний вчасно з'являтись на всі види і форми контролю. 

Для переходу на індивідуальний графік відвідування занять (вільне 

відвідування лекційних занять) студент подає заяву на ім’я директора, де 

вказує причину переходу та надає відповідні документи.  

Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях та 

контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків, передбачених 

чинним законодавством. 

5.5. Робочий час викладача 

Робочий час педагогічних працівників коледжу визначається обсягом 

їхньої навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої 

педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. Робочий час 

педагогічних працівників становить не більше 36 годин на тиждень (скорочена 

тривалість робочого часу). Максимальне навантаження викладача у 

навчальному році на ставку становить 720 академічних годин. 

Планування робочого часу викладачів здійснюється на поточний 

навчальний рік і відображається в індивідуальному робочому плані. 

Для організації планування навчальної, методичної, наукової та 

організаційної роботи педагогічних працівників в Коледжі не пізніше ніж за 

два місяці до початку нового навчального року проводиться розрахунок 

навчального навантаження. 

Розрахунок обсягу навчальної роботи здійснюється відповідно до норм 

часу, які затверджуються окремим наказом директора і є обов’язковими. Для 

різних видів робіт норми часу встановлені у конкретних цифрах або з 

максимальним обмеженням. 

Норми часу розраховуються, виходячи з астрономічної години 

(60хвилин), крім таких видів роботи, як читання лекцій та проведення 

лабораторних, практичних і семінарських занять, де академічна година (45 

хвилин) обліковується як астрономічна година. 

Обсяг навчальної роботи педагогічних працівників, виражений в 

облікових годинах, складає їх навчальне навантаження. Облік навчальної 

роботи педагогічних працівників здійснюється за фактичними затратами часу. 

Обсяг навчального навантаження визначається кількістю часу, 

необхідного для проведення всіх видів навчальної роботи. Він розраховується 

на підставі та з урахуванням робочих навчальних планів і робочих навчальних 
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програм; кількості студентів, академічних груп (підгруп); обов’язкових норм 

навчального навантаження педагогічних працівників. 

Планова кількість годин навчальної роботи на новий навчальний рік по 

кожній цикловій комісії Коледжу визначається у травні поточного 

навчального року. Попередній розподіл годин навчальної роботи між 

педагогічними працівниками циклових комісій здійснюється у червні. 

Уточнення показників, що стосуються контингенту студентів, кількості 

академічних груп тощо, проводяться у серпні за результатами вступної 

кампанії. 

Розрахунок обсягу навчального навантаження та необхідної кількості 

педагогічних працівників затверджується директором. Розрахункові норми 

навчального навантаження педагогічних працівників є підставою для 

розрахунку штатної чисельності педагогічних працівників Коледжу. 

Методична, наукова та організаційна робота викладачів планується у 

відповідних розділах індивідуального робочого плану на навчальний рік із 

зазначенням конкретних підсумкових результатів. 

На підставі затвердженого обсягу навчального навантаження, завдань з 

методичної, наукової та організаційної роботи, на циклових комісій 

здійснюють розподіл загального навантаження між педагогічними 

працівниками циклової комісії, що є підставою для розроблення 

індивідуальних планів роботи на навчальний рік педагогічними працівниками. 

Індивідуальний план роботи є основним документом з планування та 

обліку діяльності педагогічних працівників Коледжу, затверджується 

цикловою комісією, а план роботи циклової комісії – заступником директора 

з навчально роботи. 

Для підведення підсумків роботи кожний педагогічний працівник 

непізніше ніж за п’ять днів після закінчення семестру (навчального року), 

виходячи з обсягу фактично виконаної роботи, заповнює відповідні розділи 

індивідуального плану. Індивідуальний план подається голові циклової 

комісії для аналізу фактичного виконання. Індивідуальні плани зберігаються в 

циклових комісіях 

У випадках виробничої необхідності у Коледжі викладач може бути 

залучений до проведення навчальних занять понад максимальний обсяг 

навчального навантаження, в межах свого робочого часу.  

Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних 

навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних робіт. 

Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого 

часу. 
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6. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Моніторинг якості освіти у Коледжі проводиться на засадах, 

визначених Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову 

передвищу освіту» (стаття 17. Система забезпечення якості фахової 

передвищої освіти) та  Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості освіти в Ірпінському фаховому коледжі економіки та права. 

6.1. Організація та проведення контролю навчальних занять  

Зміст контролю начальних занять: 

- перевірка відповідності виду та теми навчального заняття навчальній 

програмі (робочій програмі); 

- перевірка виконання викладачем  вимог до проведення основних видів 

навчальних занять (лекцій, семінарського, лабораторного, практичного, 

індивідуального  заняття, консультацій)  з урахуванням їх особливостей та 

цілей; 

- перевірка наявності у викладача необхідної навчально-методичної 

документації для проведення занять ( робоча програма (для дисциплін, які 

вивчаються за кредитно-модульною системою), календарно-тематичний план, 

план семінарського (практичного) заняття, текст або план-конспект лекції, 

матеріали візуального супроводу заняття та інше). 

Контроль навчальних занять поділяється  на плановий та позаплановий. 

Плановий контроль здійснюється на підставі наказів  (розпоряджень) 

директора,  рішень адміністративної ради, плану внутрішнього контролю,  

планів роботи циклових комісій. 

Особи, які контролюють навчальні заняття, повинні входити в аудиторію  

разом з викладачем і бути на занятті від початку до його  закінчення. Їм не 

дозволяється втручатись в роботу викладача  чи робити йому зауваження в 

присутності студентів. Попередження викладача про присутність на занятті 

особи, яка контролює якість його проведення не є обов’язковим. 

 Результати  контролю записуються  на спеціальному бланку відвідування 

занять або  в журналі взаємо відвідування занять,  де зазначаються позитивні  

та негативні моменти в організації та методиці  проведеного заняття, 

робляться висновки про якість проведеного заняття, даються рекомендації та 

пропозиції щодо усунення  виявлених недоліків. Викладач повинен 

ознайомитись із аналізом заняття і підписатись. Журнали взаємо відвідування 

занять зберігаються в навчально-методичному кабінеті. 

6.2. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Завдання студентів оцінюється як з теоретичної, так і з практичної 

підготовки за такими критеріями: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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«відмінно» - студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує 

відповідь, вільно використовує набутті теоретичні знання при аналізі 

практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 

демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

«добре» - студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу 

тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у 

логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного; 

«задовільно» - студент в основному опанував теоретичними знаннями 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають непевність або відсутність стабільних знань; відповідаючи на 

запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє 

оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 

«незадовільно» - студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, 

не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах 

та рекомендованій літературі, не володіє науковим мисленням, не проявляє 

практичних навичок. 

Знання студентів І та ІІ курсу із загальноосвітнього циклу оцінюються як 

з теоретичної, так і з практичної підготовки за 12 бальною шкалою 

оцінювання: 

«12, 11, 10» - студент міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує 

відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 

практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 

демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

 «9, 8, 7» - студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої 

міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 

практичного; 

«6, 5, 4» - студент в основному володіє теоретичними знаннями 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 
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викликають непевність або відсутність стабільних знань; відповідаючи на 

запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє 

оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 

«3, 2, 1» - студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає 

наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, не володіє науковим мисленням, не проявляє 

практичних навичок. 

Оцінки «3, 2, 1» не вважаються перевідними із навчального семестру в 

навчальний семестр та з навчального року в навчальний рік.        

Студенти випускних курсів навчаються за Європейською кредитно-

трансферною системою (ЄКТС), що передбачає оцінювання в балах усіх 

результатів, досягнутих  під час поточного, модульного та семестрового 

контролю.   

Оцінювання навчальних досягнень випускників з усіх видів навчальної 

роботи здійснюється за стобальною шкалою і переводиться у національну 

шкалу та шкалу ЄКТС за схемою: 

Сума 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок) 

80–89 

Добре 

B 

Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 

помилками) 

65–79 C 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

55 – 64 

Задовільно 

D 

Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 

50–54 E 

Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним 

критеріям) 

35–49 Незадовільно FX Незадовільно 
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  (допуск до екзамену) 

1–34 

 
F 

Неприйнято 

(недопуск до екзамену) 

У разі отримання оцінки «незадовільно» студент має право на два 

перескладання: викладачу та комісії. 

 6.3. Види контролю  

Видами контролю в Коледжі є поточний, модульний, рубіжний, 

комплексний і підсумковий. 

Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах аудиторних 

занять. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки 

студентів до виконання конкретної роботи. Інформація, одержана при 

поточному контролі, використовується як викладачем – для коригування 

методів і засобів, так і студентами – для планування самостійної роботи. 

Форми проведення поточного контролю та критерії оцінювання рівня 

знань визначаються викладачем. Результати поточного контролю 

враховуються викладачем при виставленні екзаменаційної (залікової) оцінки з 

даної дисципліни. 

Модульний контроль є складовою системи організації освітнього процесу 

на випускних курсах.  

Модульний контроль знань проводиться з метою оцінки результатів 

навчання після закінчення логічно завершеної частини  лекційних та 

семінарських (практичних, лабораторних) занять – змістового модуля. Бал  за 

змістовий модуль визначається як середнє значення за поточну успішність, 

самостійну роботу та підсумковий модульний контроль. 

Модульний контроль здійснюється в формі тестового контролю і 

оцінюється за 5-бальною шкалою. Оцінки з підсумкового модульного 

контролю відображаються у окремій  графі журналу навчальних занять. 

Терміни завершення змістових модулів дисципліни та проведення 

підсумкового модульного контролю зазначаються у робочій навчальній 

програмі дисципліни. Результати та матеріали модульних контрольних робіт  

зберігаються до початку нового семестру. 

Перескладання модульної контрольної роботи з метою підвищення 

позитивної оцінки не допускається.  

У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких 

причин (через хворобу тощо), проти його прізвища у колонці МКР робиться 

запис «н» і призначається інший термін проведення МКР (якщо студент не 

з’явився, то загальна сума балів за модуль виставляється на основі поточних 

балів).  
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Оцінка за змістовий модуль доводиться до відома студентів не пізніше  

наступного заняття після складання підсумкового модульного контролю. 

Студент може корегувати оцінку за змістовий модуль. 

По закінченню вивчення дисципліни (або наприкінці семестру) 

визначається підсумковий бал як середнє значення за змістові модулі. 

Підсумковий бал виставляється в окремій графі журналу навчальних занять. 

Рубіжний контроль – це контроль знань студентів, що здійснюється у 

встановлені  наказом по Коледжу терміни, з усіх навчальних дисциплін один 

раз на семестр, на основі декількох тем робочої програми дисципліни, зміст 

яких розглядається під час різних видів навчальних занять (лекцій, практичних 

і лабораторних занять, семінарів, самостійної роботи студентів).  

Комплексний контроль – це контроль, спрямований на перевірку знань та 

вмінь студентів, які вони отримали протягом семестру або навчального року 

по закінченні курсу з навчальних дисциплін, у яких навчальними планами 

передбачено залік. Проводиться у вигляді комплексної контрольної роботи. 

Проведення рубіжного та комплексного контролю спрямовано на 

вирішення наступних завдань: 

– перевірка результатів та якості засвоєння студентами поточного 

навчального матеріалу; 

– стимулювання самостійної роботи студентів і допомога у більш 

цілеспрямованій підготовці до сесії.  

– підвищення відповідальності циклових комісій і викладачів за якість 

організації навчального процесу й поліпшення якості організації навчального 

процесу (за результатами контролю). 

– результати рубіжного та комплексного контролю є підставою для 

прийняття відповідних рішень адміністрацією Коледжу й головами циклових 

комісій з метою успішного проведення заліково-екзаменаційної сесії. 

Завдання для рубіжної чи комплексної контрольної роботи готує 

викладач.  Ці завдання розглядаються і затверджуються на засіданні циклової 

комісії не пізніше як за 2 тижні до проведення контрольної роботи, містять 

завдання різного рівня складності для усіх груп, мають єдині вимоги до 

оцінювання кожної дисципліни. 

Проводиться рубіжна чи комплексна контрольна робота під час заняття з 

відповідним записом у журналі академічної групи у графі «Короткий зміст 

заняття» після запису теми заняття. 

Час написання рубіжної контрольної роботи складає 40 хв., з іноземної 

мови – 80 хвилин. Написання комплексної контрольної роботи проводиться 

протягом навчального заняття (1 год., 20 хв.). 
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На підставі поточних оцінок та результатів рубіжної контрольної роботи 

виставляється атестаційна оцінка, яка може коригуватися протягом терміну, 

встановленого наказом по Коледжу.  

За результатами комплексної контрольної роботи з урахуванням  

поточного оцінювання  виставляється семестровий диференційований залік, 

що не підлягає коригуванню. Семестровий диференційований залік 

планується при відсутності екзамену і не передбачає обов'язкову присутність 

студента. 

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів 

на проміжних або заключному етапі їх навчання в Коледжі. Він включає 

семестровий контроль (диференційований залік або екзамен) і державну 

атестацію студентів. 

Семестровий екзамен (далі – екзамен) – це форма підсумкового контролю 

засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід у 

період екзаменаційної сесії, відповідно до навчального плану, встановленого 

графіком навчального процесу в обсязі, визначеному робочою навчальною 

програмою з дисципліни. 

Форма, зміст і структура екзаменаційних білетів та критерії оцінювання 

визначаються рішенням відповідної циклової комісії, за якою закріплена 

навчальна дисципліна, та доводяться до студентів на початку семестру. Зміст 

питань комплекту екзаменаційних білетів має повністю охоплювати робочу 

навчальну програму дисципліни або її частину, яка виноситься на семестровий 

контроль, та забезпечувати перевірку всіх знань, умінь і навичок, що 

передбачені програмою.  

На підготовку студентів до кожного екзамену слід планувати не менше 2 

днів. 

Педагогічні  працівники не пізніше ніж за місяць до проведення екзамену 

формують і затверджують в установленому порядку пакети екзаменаційної 

документації, які містять: 

- титульну сторінку зі зворотом; 

- пояснювальну записку, критерії оцінювання; 

- перелік питань; 

- практичні завдання: задачі, вправи, тести та ін. 

- екзаменаційні білети. 

Екзаменаційні білети дійсні протягом навчального року, є складовою 

навчально-методичного комплексу з дисципліни і зберігаються у навчально- 

методичному кабінеті Коледжу. Кількість варіантів екзаменаційних завдань 

має забезпечити самостійність виконання завдання кожним студентом. 
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Викладач тиражує екзаменаційні білети і несе відповідальність за їх 

несанкціоноване розповсюдження. 

Присутність на екзаменах сторонніх осіб без дозволу директора Коледжу, 

заступника з навчальної роботи не допускається. 

З метою контролю проведення екзамену в окремих випадках на екзамені 

може бути присутній  представник адміністрації  або директор за 15-30 хв. до 

проведення екзамену персонально визначає педагогічного працівника, який 

безпосередньо проводитиме екзамен та вручає йому пакет з екзаменаційною 

документацією. 

Студенти здають екзамени в період екзаменаційних сесій згідно з 

розкладом, який підписує завідувач відділення,  затверджує директор коледжу 

і доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше ніж за місяць до 

початку сесії. 

За тиждень до початку семестрового контролю викладачі виставляють 

попередню атестацію (допуск студентів до екзамену). 

Студент не допускається до здачі екзамену, якщо він не виконав робочу 

навчальну програму на семестр з даної навчальної дисципліни і має за 

підсумками попередньої атестації негативну оцінку.  

Студенти випускних груп, які за результатами виконання усіх видів 

поточної навчальної роботи та модульного контролю  набрали від 0 до 34 

балів, отримали оцінку F, не допускаються до екзамену. 

Недопущення студента до складання екзамену з однієї навчальної 

дисципліни не може бути причиною недопуску його до семестрового 

контролю з інших навчальних дисциплін. 

Студент, який захворів під час сесії, зобов'язаний повідомити навчальну 

частину про свою хворобу не пізніше наступного дня після проведення 

екзамену і в триденний термін після одужання подати до навчальної частини 

медичну довідку встановленої форми. 

Студент, який не з'явився на екзамен без поважної причини або був 

недопущений до екзамену, вважається таким, що використав першу спробу 

скласти екзамен з дисципліни і має заборгованість. 

У разі отримання незадовільної екзаменаційної (залікової) оцінки студент 

позбавляється права на отримання академічної стипендії до результатів 

наступного семестрового контролю. 

У разі отримання незадовільної екзаменаційної (залікової) оцінки або 

наявності заборгованості перездача екзамену (заліку) з дисципліни 

допускається не більше двох разів. При другій спробі екзамен (залік) у 

студента приймає комісія, яка призначається директором Коледжу на підставі 
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подання відповідної циклової комісії, що оформляється наказом. Оцінка, 

отримана студентом у результаті другої перездачі екзамену, є остаточною. 

Студентам, які одержали під час екзаменаційної сесії незадовільні оцінки, 

дозволяється ліквідувати академічну заборгованість протягом десяти днів 

після закінчення сесії. Після літньої екзаменаційної сесії - протягом перших 

десяти днів нового навчального року.  

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

документально підтверджені, окремим студентам за наказом директора 

Коледжу може встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів 

або ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця після 

закінчення зимової екзаменаційної сесії, а після літньої екзаменаційної сесії - 

до початку нового навчального року. Якщо цей термін є недостатнім для 

виконання індивідуального графіка, розглядається питання про надання 

студенту академічної відпустки або відрахування його з числа студентів. 

Студенти, які мають за результатами сесії академічну заборгованість або 

яким за наказом встановлений індивідуальний графік складання 

екзаменаційної сесії, отримують у навчальній частині додаткову заліково-

екзаменаційну відомість в день складання екзамену (заліку) та підписують її у 

директора або заступника директора з навчальної роботи . 

При усній формі проведення екзамену викладач оголошує оцінку одразу 

після закінчення опитування студента, виставляє її у заліково-екзаменаційну 

відомість, залікову книжку та журнал академічної групи, а при письмовій 

формі – на наступний день після екзамену. 

Результати семестрового контролю обов'язково обговорюються на 

засіданнях циклових комісій, педагогічній та адміністративній раді, 

узагальнюються наказом по Коледжу і є одним із важливих чинників 

управління якістю освітнього процесу у навчальному закладі. 

 

7. ДОСТУП ДО ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРИЙОМ, 

ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І 

ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ 

7.1. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти 

здійснюється на конкурсній основі на підставі правил прийому до Коледжу, 

розроблених відповідно до Умов прийому на навчання до Коледжу, 

затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

7.2. Відрахування студентів 

Підставою для відрахування здобувача фахової передвищої освіти є: 

- завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою; 

- власне бажання; 
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- переведення до іншого закладу фахової передвищої освіти або до 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої освіти 

(для здобувачів фахової передвищої освіти, які зараховані на основі базової 

середньої освіти, протягом першого і другого років навчання); 

- невиконання індивідуального навчального плану; 

- порушення умов договору про надання освітніх послуг, який є підставою 

для зарахування; 

- порушення академічної доброчесності; 

-  стан здоров’я (за наявності відповідного висновку); 

-  інші випадки, визначені законом. 

Особа, відрахована із закладу фахової передвищої освіти до завершення 

навчання, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати 

навчання, назви дисциплін (предметів), отримані оцінки і здобуту кількість 

кредитів ЄКТС. Форма академічної довідки затверджується центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

7.3. Переривання навчання 

Здобувач фахової передвищої освіти має право на перерву у навчанні у 

зв’язку з обставинами, що унеможливлюють виконання освітньої, освітньо-

професійної програми (стан здоров’я, призов на строкову військову службу у 

разі втрати права на відстрочку від неї, сімейні обставини тощо). Таким особам 

надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи 

стажування в освітніх установах (у тому числі іноземних держав) може бути 

підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними 

актами чи договорами між закладами освіти. 

Здобувачам фахової передвищої освіти, призваним на військову службу у 

зв’язку з оголошенням мобілізації, призовом на військову службу за призовом 

осіб із числа резервістів в особливий період, гарантується збереження місця 

навчання та стипендії. 

Здобувачам фахової передвищої освіти, які реалізують право на 

академічну мобільність, протягом навчання в іншому закладі освіти на 

території України чи поза її межами гарантуються збереження попереднього 

місця навчання та виплата стипендії відповідно до законодавства. Такі особи 

не відраховуються із закладу фахової передвищої освіти. 

7.4. Поновлення на навчання 

Особа, відрахована із закладу фахової передвищої освіти до завершення 

навчання за відповідною освітньою, освітньо-професійною програмою, має 

право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу закладу 

фахової передвищої освіти. 
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Поновлення на навчання осіб, відрахованих із закладів фахової 

передвищої освіти або яким надано академічну відпустку, а також переведення 

здобувачів фахової передвищої освіти здійснюються, як правило, під час 

канікул. 

 Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, а 

також порядок надання їм академічної відпустки затверджуються 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

7.5. Переведення студентів 

На наступний курс: 

На наступний курс навчання в межах відповідної освітньої програми 

наказом директора переводяться студенти, які повністю виконали вимоги 

навчального плану певного курсу, успішно склали всі екзамени і заліки. 

У випадку тривалої хвороби в період заліково-екзаменаційної сесії та 

канікул за 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 графіка, 

розглядається питання щодо надання академічної відпустки або призначення  

повторного курсу навчання. 

До іншого закладу вищої або фахової передвищої освіти: 

Переведення студентів з іншого закладу освіти, незалежно від форми 

навчання, до Коледжу здійснюється за згодою директорів обох навчальних 

закладів за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. 

Студент, який хоче перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім’я 

директора закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і, 

одержавши письмову згоду, звертається з цією заявою до директора того 

закладу освіти, до якого бажає перевестись. 

При позитивному розгляді заяви, директор видає наказ, згідно з яким 

студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому студент навчався 

раніше, направляє запит щодо одержання особової справи. Особова справа 

студента, який переводиться до іншого закладу освіти, пересилається у 

тижневий термін на адресу іншого закладу освіти. У закладі освіти, де студент 

навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, навчальної картки 

студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок 

збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів. Наказ 

директора про зарахування студента видається після одержання особової 

справи студента. 
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Питання встановлення академічної різниці і пере зарахування кредитів 

при переведенні або поновленні студентів на навчання регулюється 

заступником директора з навчальної роботи. 

 

8. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ 

ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В КОЛЕДЖІ 

8.1. Учасники освітнього процесу 

Учасниками освітнього процесу є: 

-  особи, які навчаються в Коледжі; 

-  педагогічні та інші працівники Коледжу, які працюють у ньому за 

основним місцем роботи; 

-  особи, які за основним місцем роботи на підприємствах, в установах, 

організаціях, закладах поєднують виконання своїх посадових обов’язків із 

практичною підготовкою здобувачів фахової передвищої освіти для набуття 

ними професійних компетентностей, а також оцінюють їх якість; 

-  працівники підприємств, установ та організацій, діячі науки, мистецтва 

та спорту, які залучаються до освітнього процесу для читання окремих лекцій 

або беруть участь у роботі атестаційних комісій; 

-  батьки (інші законні представники) здобувачів фахової передвищої 

освіти. 

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці та фахівці 

підприємств, установ, організацій та закладів, у тому числі іноземних держав, 

військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, 

працівники правоохоронних органів. 

Здобувачами фахової передвищої освіти у Коледжі є студент - особа, 

зарахована до закладу фахової передвищої освіти з метою здобуття фахової 

передвищої освіти 

До інших осіб, які навчаються у Коледжі, належать слухачі, які 

отримують в закладі фахової передвищої освіти додаткові чи окремі освітні 

послуги, у тому числі за програмами підготовки до вступу. 

8.2. Права та обов’язки осіб, які навчаються  

Особи, які навчаються в Коледжі, мають право на: 

− безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

− безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивною базами Коледжу в межах опанування 

обраної освітньої програми; 

− безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я; 
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− користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою базами 

Коледжу у порядку, передбаченому Статутом Коледжу; 

− забезпечення гуртожитком на період навчання у встановленому 

законодавством порядку; 

− участь у науково-дослідній роботі, науково-практичних семінарах та 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 

для публікації; 

− участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 

мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та закордоном, 

у встановленому законодавством порядку; 

− участь у громадських об’єднаннях, в діяльності органів громадського 

самоврядування Коледжу, органів студентського самоврядування; 

− навчання одночасно за декількома освітніми програмами, зокрема в 

інших закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти 

за кожним ступенем за кошти державного бюджету; 

− академічну мобільність; 

− навчання за індивідуальним графіком; 

− академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих 

прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення на навчання у порядку 

встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; 

− моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 

− захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 

− отримання стипендій особами, які навчаються в Коледжі за денною 

формою за рахунок коштів обласного бюджету, у встановленому 

законодавством порядку; 

− отримання студентського квитка, зразок якого затверджується 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Особи, які навчаються в Коледжі, зобов’язані: 

− дотримуватися вимог законодавства, Статуту та правил внутрішнього 

розпорядку Коледжу; 

− виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

− виконувати вимоги освітньої програми; 

− виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком 

організації освітнього процесу; 
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− відвідувати заняття відповідно до навчального плану та розкладу 

занять; 

− своєчасно інформувати старосту та куратора академічної групи у 

випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття; 

завідувачів відділень – у випадках неможливості через поважні причини 

складати (перескладати) екзамени, заліки, виконувати контрольні роботи та 

ін.; 

− брати участь в усіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням у 

навчальних приміщеннях та гуртожитках, допомагати підтримувати належний 

порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, інших культурно-

побутових об’єктів, які обслуговують студентів Коледжу; 

− дбайливо та охайно ставитись до майна Коледжу (приміщень, меблів, 

обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів тощо), а в 

разі надання матеріальних збитків відшкодовувати їх; забороняється без 

дозволу відповідальних осіб виносити речі, обладнання навчальних та інших 

приміщень; 

− дбати про позитивний імідж Коледжу, не допускати протиправних та 

аморальних вчинків, бути дисциплінованими й охайними як в Коледжі, так і 

на вулиці, у громадських місцях, дотримуватись правил корпоративної 

культури. 

Студенти, які через поважні причини пропустили навчальні заняття, 

повинні обов’язково відпрацювати їх протягом місяця відповідно до наказу по 

Коледжу. 

Студент, який через поважні причини не з’явився на заняття, повинен не 

пізніше наступного дня повідомити про це куратора академічної групи і 

протягом трьох днів після виходу на заняття подати підтверджуючі 

документи. 

За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку 

Коледжу директор може накласти дисциплінарне стягнення на здобувачів 

фахової передвищої освіти або відрахувати їх з Коледжу. 

8.3. Права та обов’язки педагогічних працівників 

Педагогічні працівники у закладах фахової передвищої освіти провадять 

навчальну, методичну, інноваційну та організаційну діяльність, пов’язану з 

наданням освітніх послуг. 

Науково-педагогічні працівники у закладах фахової передвищої освіти 

провадять освітню, методичну, інноваційну, наукову (науково-технічну, 

інноваційну) та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг 

у сфері вищої освіти. Установчими документами закладу фахової передвищої 
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освіти можуть встановлюватися відповідно до законодавства додаткові 

вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників.  

Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та звільняються з 

роботи директором Коледжу. Педагогічні працівники Коледжу  кожні п’ять 

років проходять атестацію. За результатами атестації визначається 

відповідність працівників займаній посаді, присвоюються або 

підтверджуються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. 

В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього 

процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади педагогічних або 

науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за строковим 

трудовим договором до заміщення цих посад у встановленому законодавством 

порядку. 

Особа у закладі фахової передвищої освіти не може одночасно займати 

дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-

управлінських функцій. 

Педагогічні працівники Коледжу мають право на:  

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів 

навчання, що відповідають освітньо-професійній програмі;  

- педагогічну ініціативу;  

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання;  

- користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою інфраструктурою Коледжу у порядку, встановленому 

навчальним закладом відповідно до законодавства;  

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються 

в освітньому процесі та дослідницькій діяльності;  

- відзначення успіхів у професійній діяльності;  

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;  

- захист професійної честі та гідності;  

- підвищення кваліфікації та стажування, вільний вибір форм навчання, 

закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що 

здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

 - оплачувану відпустку; 

 - участь у громадському самоврядуванні Коледжу; 

 - індивідуальну освітню (дослідницьку, творчу, мистецьку та іншу) 

діяльність за межами Коледжу;  
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- соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством 

порядку.  

Педагогічні працівники Коледжу зобов’язані:  

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні, 

педагогічну майстерність, забезпечувати безперервний професійний розвиток; 

 - виконувати освітньо-професійну програму для досягнення здобувачами 

освіти передбачених нею результатів навчання;  

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 

здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

 - дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та дослідницькій 

діяльності; дотримуватися педагогічної етики;  

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу;  

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України;  

- виховувати у студентів повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього 

природного середовища;  

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких 

форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території Коледжу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам;  

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку Коледжу, виконувати свої посадові обов’язки. 

8.4. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти (студентів) 

Батьки здобувачів освіти (студентів) мають право:  

- звертатися до Коледжу, органів управління освітою з питань освіти;  

- обирати освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної 

освіти;  

- брати участь у громадському самоврядуванні Коледжу, зокрема, 

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу 

освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Коледжі та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 
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дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на 

участь у них дитини;  

- брати участь у розробленні індивідуального навчального плану;  

- отримувати інформацію про діяльність Коледжу, результати навчання 

своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати 

оцінювання якості освіти у Коледжі та його освітньої діяльності; 

 - подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки 

булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника 

освітнього процесу;  

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу 

(цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього 

процесу.  

Батьки здобувачів освіти зобов’язані:  

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;  

- сприяти виконанню дитиною освітньо-професійної програми та 

досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;  

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу;  

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну 

цілісність України;  

- сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо 

випадків булінгу (цькування); 

 - виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків 

булінгу;  

- дотримуватися установчих документів, Правил внутрішнього 

розпорядку Коледжу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за 

наявності). 

 

9. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України та інших джерел, 

незаборонених законодавством. 

Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності 

Коледжу в порядку і на умовах, визначених законодавством та Статутом. 

У Коледжі створюються:  
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загальний фонд – для фінансування підготовки фахівців у межах 

регіонального замовлення;  

спеціальний фонд, який формується за рахунок:  

- безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, зокрема 

з інших держав;  

- коштів, одержаних за навчання студентів понад регіональне замовлення, 

але в межах ліцензованого обсягу, згідно з укладеними договорами з 

юридичними та фізичними особами, або коштів, одержаних за підготовку, 

перепідготовку спеціалістів згідно з укладеними договорами з юридичними та 

фізичними особами;  

- коштів, одержаних за навчання, підготовку кадрів відповідно до 

укладених договорів, плати за надання додаткових освітніх послуг;  

- добровільних грошових внесків, матеріальних цінностей, отриманих від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян, батьків студентів, та 

інших коштів;  

- інших доходів, не заборонених законодавством.  

 Бюджетні кошти та інші надходження на утримання Коледжу, 

передбачені Статутом, використовуються для виконання робіт (надання 

послуг), що відповідають профілю Коледжу, оплати праці, стипендій, 

комунальних послуг, створення необхідної матеріально-технічної бази, 

соціального розвитку та матеріального стимулювання трудового колективу 

згідно із законодавством України. Коледж використовує кошти виключно у 

межах асигнувань, затверджених у кошторисі. 

Кошти, отримані Коледжем як плата за навчання, не можуть бути 

вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів. 

Коледж відповідно до законодавства та Статуту може надавати фізичним 

та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання 

належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності. 

Перелік платних освітніх та інших послуг, що можуть надаватися 

Коледжем, затверджується окремим наказом директора. 

Розмір плати за весь період навчання для здобуття відповідного ступеня 

фахової передвищої  освіти а також порядок оплати освітньої послуги (разово, 

щороку, щосеместрово) встановлюються в Договорі (Контракті), що 

укладається між Коледжем і фізичною (юридичною) особою, яка замовляє 

платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові 

зобов’язання щодо оплати певної послуги. 

Розмір плати за весь період навчання для здобуття фахової передвищої 

освіти встановлюється Коледжем у національній валюті. 
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Коледж має право змінювати плату за навчання не частіше одного разу на 

рік. 

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 Дане Положення набуває чинності 01 вересня 2021 року. 

У разі внесення змін до чинного законодавства, всі зміни та доповнення, 

до даного Положення вносяться та схвалюються педагогічною радою в тому 

ж порядку, що й саме Положення. 
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