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1. Загальні положення
1.1. Це положення розроблено відповідно до чинного законодавства
України і є документом, що регламентує організацію освітнього процесу в
технікумі.
1.2. Освітній процес в технікумі – це інтелектуальна, творча діяльність
у сфері вищої освіти, що провадиться у технікумі через систему методичних і
педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і
використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються,
а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
Освітній процес базується на принципах наступності, доступності,
систематичності, гуманізму, демократизму, безперервності, національного
характеру освіти, незалежності від втручання будь-яких політичних партій,
інших громадських та релігійних організацій.
Мовою викладання в технікумі є державна мова.
Здобувачі вищої освіти (далі студенти) – особи, які навчаються у
технікумі з метою присвоєння їм освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст» і відповідної кваліфікації.
Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання,який
отримано на підставі рішення екзаменаційної комісії технікуму та
встановлено, що студент досягнув компетентностей (результатів навчання)
відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується дипломом
«молодшого спеціаліста».
Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність випускника
успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є
результатом навчання з освітньо-професійного рівня «молодший спеціаліст».
Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, набутих студентом у процесі навчання
за певною
освітньо-професійною програмою, які можна ідентифікувати, кількісно
оцінити та виміряти.
Якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у
технікумі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття
студентами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.
Якість вищої освіти – рівень здобутих студентом знань, умінь, навичок,
інших компетентноcтей, що відображає її компетентність, відповідно до
стандартів вищої освіти.
1.3. Зміст освіти – це обґрунтована система дидактичного та
методичного оформлення навчального матеріалу, чітко окреслене коло знань,
умінь, навичок і компетенцій, якими студент оволодіває шляхом навчання в
технікумі.

Зміст освіти формується на основі освітньо-кваліфікаційної
характеристики та визначається освітньо-професійною програмою,
структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, робочими
навчальними планами, програмами навчальних дисциплін, з наказами
директора технікуму.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика – це основні вимоги до
професійних якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного
виконання професійних функцій. ОКХ відображає цілі вищої освіти та
професійної підготовки, визначає місце фахівця в структурі галузей
економіки держави і вимоги до його компетентності.
Освітньо-професійна програма – система освітніх компонентів на
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги
до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою,
перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, а також
очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти
здобувач кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.
На основі освітньо-професійної програми розробляються навчальні
плани, програми навчальних дисциплін, засоби діагностики якості підготовки
фахівців.
Засоби діагностики якості підготовки фахівців використовуються при:
- визначенні рівня кваліфікації та рівня освітньої підготовки
молодшого спеціаліста;
- атестації та акредитації технікуму, атестації педагогічних
працівників;
- визначенні ефективності методик підготовки та навчання;
- професійній орієнтації та професійному відборі.
Співвідношення між обсягами аудиторних занять та самостійної
роботи студентів форми і періодичність проміжного контролю визначаються
навчальним планом.
Методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної
програми (послідовність вивчення навчальних дисциплін, форми і
періодичність виконання індивідуальних завдань та проведення контролю
тощо) визначається структурно-логічною схемою підготовки.
Структурно-логічна схема підготовки – це методичне обгрунтування
процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки.
Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин.
Нормативна частина
стандартом освіти.

змісту

освіти

визначається

Вибіркова частина змісту освіти визначається технікумом.

відповідним

2. Нормативно-правова база організації освітнього процесу
2.1. Освітній процес в технікумі здійснюється на підставі вимог
Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
стандартів освітньої діяльності, нормативних актів Міністерства освіти і
науки України та інших нормативно-правових актів України з питань освіти.
Стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до
кадрового,
навчально-методичного,
матеріально-технічного
та
інформаційного забезпечення освітнього процесу технікуму.
Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів
освітньої діяльності технікуму в межах кожної спеціальності.
Складові стандарту вищої освіти:
- освітня (кваліфікаційна) характеристика;
- нормативна частина змісту освіти;
- дипломний проект.
Тест – це система формалізованих завдань, призначених для
встановлення відповідності освітнього (кваліфікаційного) рівня особи до
вимог освітніх (кваліфікаційних) характеристик.
2.2. Форми навчання
Навчання в технікумі здійснюється за такими формами:
- денна (стаціонарна);
- заочна (дистанційна).
Можливе поєднання різних форм навчання.
Денна (стаціонарна) форма навчання є основною формою здобуття
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст з відривом від виробництва.
Організація освітнього процесу на денній (стаціонарній) формі
навчання здійснюється технікумом згідно з стандартами освіти і даним
Положенням.
Заочна (дистанційна) форма навчання є формою здобуття
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст без відриву від виробництва.
Організація освітнього процесу на заочній (дистанційній) формі
навчання здійснюється технікумом згідно зі стандартами освіти і даним
Положенням з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для
осіб, які поєднують роботу з навчанням.
2.2.1. Організація освітнього процесу здійснюється навчальними
підрозділами технікуму (відділеннями, цикловими комісіями тощо).
Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього
процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки, є
навчальний план.

Навчальний план – це нормативний документ вищого навчального
закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та
структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг
нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення,
конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього
процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.
Навчальний план затверджується директором технікуму.
Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний
навчальний рік завідувач відділення складає робочий навчальний план, який
затверджується заступником директора з навчальної роботи.
Нормативні навчальні дисципліни встановлюються стандартом освіти.
Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для навчального закладу
Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються технікумом.
Вибіркові навчальні дисципліни вводяться для задоволення освітніх і
кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і
традицій технікуму, регіональних потреб тощо.
Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги
до знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.
Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою стандарту
вищої освіти.
Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється вищим
навчальним закладом.
2.2.2. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньопрофесійної програми підготовки, на підставі навчальної програми
дисципліни та навчального плану вищим навчальним закладом складається
робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним документом.
Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного
змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її
вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового
контролю.
Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни:
- тематичний план;
- засоби для проведення поточного та підсумкового контролю;
- перелік навчально-методичної літератури.
2.3 Особливості планування навчання за заочною формою
Заочна форма навчання є однією з форм здобуття кваліфікаційного
рівня “молодший спеціаліст” в системі вищої освіти особами, які мають
повну загальну середню або професійно-технічну освіти. Здобувати освіту за

заочною формою навчання мають право громадяни України незалежно від
віку, роду та характеру їх занять.
Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами
прийому до Нікопольського технікуму НМетАУ. Особи, які навчаються за
заочною формою у вищих закладах освіти мають статус студента і на них
поширюються права та обов’язки, які визначені чинним законодавством.
Заочна форма навчання організовується з усіх напрямків
(спеціальностей) за наявності підготовки за денною формою навчання.
Тривалість навчання за заочною формою для здобуття освітньокваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” не може перевищувати
нормативний термін навчання, визначений державним стандартом освіти,
більше ніж на 20%. Студенту заочної форми навчання, який виконав всі
вимоги навчального плану, захистив дипломний проект (роботу), склав
державні екзамени, рішенням Державної екзаменаційної (кваліфікаційної)
комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та
видається державний документ про освіту встановленого зразка.
Обсяг, структура і якість знань, умінь і навичок студента, який
навчається за заочною формою, мають відповідати вимогам державного
стандарту освіти, встановленого для освітньо-кваліфікаційного рівня
“молодший спеціаліст”. Навчання за заочною формою здійснюється за
державні кошти та за кошти юридичних осіб, на підставі договорів між
технікумом та підприємствами, установами, організаціями.
Навчальний процес за заочною формою навчання в технікумі
здійснюється під час екзаменаційно-установчих сесій і в міжсесійний період.
Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року
протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені
навчальним планом (лекційні, лабораторні, практичні, семінарські та
індивідуальні заняття, консультації, виконання індивідуальних завдань,
проведення заліків, екзаменів, захистів курсових проектів (робіт)). Кількість
сесій і терміни їх проведення встановлюються вищим навчальним закладом
освіти з урахуванням року навчання студентів, особливостей напрямку
підготовки (спеціальності), можливостей і побажань студентів та їх
роботодавців.
Сумарна тривалість сесій на кожний навчальний рік становить 30
календарних днів для першого і другого курсу, 40 календарних днів на
третьому, четвертому курсах щорічно. Для складання державних екзаменів
надається додатково 30 календарних днів, а на підготовку і захист
дипломного проекту (роботи) ще два місяці (60 днів).
Міжсесійний період для заочної форми навчання – це частина
навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над
засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом
викладача (за графіком індивідуальних консультацій). Організація навчання

за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється
відповідно до графіка навчального процесу, який складається завідувачами
відділень на поточний навчальний рік з кожної спеціальності на підставі
навчального плану та затверджується директором технікуму.
В навчальному графіку відображається: кількість сесій і терміни їх
проведення; перелік навчальних дисциплін, що вивчаються та їх обсяг,
кількість контрольних та індивідуальних завдань і термін їх виконання;
форми семестрового контролю і державної атестації.
Завідувач навчально-аналітичною лабораторією складає розклад
навчальних занять за блочно-модульною системою для кожної навчальної
групи на весь період сесії з урахуванням вимог до послідовності в розподілі
дисциплін, що вивчаються. Якщо поряд з теоретичними заняттями
передбачається проведення лабораторно-практичних робіт, то час,
відведений на теоретичні заняття не повинен перевищувати 9 (дев’яти)
академічних годин на день. При цьому загальна кількість обов’язкових
занять на тиждень не повинна перевищувати 36 годин, а на весь період
екзаменаційно-установчої сесії повинна становити: 160 годин на другому
курсі та 200 годин на рік на третьому – четвертому курсах.
Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального
матеріалу є виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань.
Контрольні роботи та індивідуальні завдання, передбачені навчальним
планом, можуть виконуватися як в технікумі, так і поза навчальним закладом
(в домашніх умовах).
Контрольні роботи, виконані студентами поза технікумом,
перевіряються викладачем у семиденний термін з часу їх надходження до
навчального закладу і зараховуються за результатами співбесіди викладача із
студентом.
Контрольні роботи, виконані у технікумі перевіряються викладачем у
дводенний термін і зараховуються за результатами їх виконання. Перевірені
контрольні роботи викладачі здають для обліку в навчально-аналітичну
лабораторію. Після складання студентами екзаменів (заліків) контрольні
роботи знищуються, про що складається відповідний документ (акт) із
зазначенням переліку робіт і прізвищ студентів. В міжсесійний період
студентам, які навчаються за заочною формою надається можливість
відвідувати навчальні заняття та виконувати інші види навчальної роботи
разом зі студентами денної форми навчання.
Для окремих студентів за певних умов (хвороба, службові відрядження,
необхідність догляду за членами сім’ї тощо) завідувач відділенням може
встановлювати індивідуальний графік навчального процесу.

Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка
навчального процесу довідкою-викликом, встановленої Міністерством освіти
і науки України форми.
Довідка-виклик є документом суворої звітності і підлягає реєстрації
секретарями відділень в окремій книзі із зазначенням номера, дати видачі та
підпису студента. Довідка – виклик є підставою для надання додаткової
оплачуваної відпустки студентам, прийнятим в поточному навчальному році
та студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію.
Студенти заочної форми навчання звільняються від вивчення
навчальних дисциплін і проходження контрольних заходів з фізичного
виховання та військової підготовки.
3. Індивідуальний навчальний план студента
3.1. Загальні засади з ІНПС
Навчальний план – основний нормативний документ, згідно з яким
здійснюється навчання студентів. Навчальний план містить календарний
графік на весь період навчання, бюджет часу студентів на кожну дисципліну,
час на аудиторні заняття, самостійну роботу, контрольні заходи, практичну
підготовку, канікули, кількість кредитів ЄКТС.
Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) – це система
накопичення і трансферу кредитів, що ґрунтується на прозорості результатів
навчання і навчального процесу і орієнтована на особу, яка навчається.
Кредити ЄКТС ґрунтуються на навчальному навантаженні,
необхідному студентам для досягнення очікуваних результатів навчання.
Результати навчання описують те, що, як очікується, має знати, розуміти та
вміти студент після успішного закінчення процесу навчання.
Кредит ЄКТС – це одиниця виміру навчального навантаження,
необхідного для засвоєння всієї навчальної програми або її частини. Кредит
ЄКТС відбиває трудомісткість кожного виду навчальної роботи, до якої
відносяться лекції, практичні та лабораторні заняття, семінари, консультації,
виробнича практика, підготовка та захист курсових і дипломних проектів,
підсумковий контроль, самостійна робота, інші види та елементи навчальної
роботи, передбачені навчальним планом.
Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним
планом, який складається на кожний навчальний рік та згідно з графіком
навчального процесу.
Індивідуальний навчальний план передбачає вивчення нормативних
дисциплін, які є обов’язковими для всіх студентів обраного напряму
підготовки (спеціальності), та вибіркових дисциплін, які дають змогу
реалізувати особисті уподобання студентів та здобути певну фахову
спеціалізацію у процесі навчання.

3.2. Порядок формування ІНПС
Формування індивідуального навчального плану студента І курсу
відбувається таким чином:
– завідувачі відділеннями на початку навчального року (26–30 серпня)
доводять до відома студентів перелік дисциплін за вільним вибором щодо
навчальних семестрів та анотації цих дисциплін, які містяться в
інформаційних пакетах за кожним напрямом (спеціальністю), з якими можна
ознайомитись в бібліотеці, навчально-методичному відділі;
– студенти, ознайомившись з переліком дисциплін за вільним вибором,
до 1 вересня вносять обрані дисципліни до вибіркової частини
індивідуального плану на поточний навчальний рік;
3.3. Порядок введення ІНПС
Вибіркова (варіативна) складова індивідуальних навчальних планів
формується на кожний навчальний рік – у березні (на наступний навчальний
рік).
Індивідуальний навчальний план готується у двох примірниках, які
підписують: студент, керівник програми і затверджує зав.відділенням. Один
примірник індивідуального плану зберігається
на відділенні, другий
видається студенту.
Зміни до варіативної складової індивідуального навчального плану
студент може внести за відповідною заявою на ім’я зав.відділенням, поданою
до 1 жовтня поточного навчального року, лише в разі, якщо він ще не почав
вивчати дисципліну. Внесені до індивідуального навчального плану зміни
затверджуються підписом зав.відділенням.
4. Форми організації навчання
4.1. Освітній процес у технікумі здійснюється за такими формами:
навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні
заходи.
4.2. Основні види навчальних занять:
- лекція;
- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
- консультація.
4.2. Лекція.
4.2.1. Лекція – основна форма проведення навчальних занять,
призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.
Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний
теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни.
Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою.

Лекції проводяться викладачами технікуму.
Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – аудиторіях
для однієї академічної групи студентів.
4.2.2. Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед
початком відповідного семестру подати цикловій комісії складений ним
конспект лекцій (навчальний посібник), контрольні завдання для проведення
підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для
даної навчальної дисципліни.
Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути
зобов'язаний головою циклової комісії до проведення пробних лекцій за
участю викладачів циклової комісії.
Лектор зобов'язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем
лекційних занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального
матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів.
4.3. Лабораторне заняття
4.3.1. Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому
студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або
імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження
окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває
практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням,
обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою
експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.
Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних
лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов
навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих
випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального
професійного середовища (наприклад на виробництві, в наукових
лабораторіях). Лабораторне заняття проводиться з студентами, кількість яких
не перевищує половини академічної групи.
Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною
програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами
навчальних занять, як правило, не дозволяється
4.3.2. Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю
підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи,
виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з
виконаної роботи та його захист перед викладачем.
Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкова
оцінка виставляється в журналі навчальних занять.

Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних
робіт, враховуються при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної
навчальної дисципліни.
4.4.

Практичне заняття

4.4.1. Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій
педагогічний працівник організує детальний розгляд студентами окремих
теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх
практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом
відповідно сформульованих завдань.
Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних
лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання,
обчислювальною технікою. Практичне заняття проводиться з студентами, з
однією академічною групою.
Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною
програмою дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на
попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення
ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями,
наборі завдань різної складності для розв'язування їх студентами на занятті.
Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено
проведення практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної
дисципліни.
4.4.2. Практичне заняття включає проведення попереднього контролю
знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем
та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх
перевірку, оцінювання.
Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються
при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
4.5. Семінарське заняття
4.5.1. Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій
викладач організує дискусії навколо попередньо визначених тем, до котрих
студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань
(рефератів).
Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних
кабінетах з однією академічною групою.
Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною
програмою дисципліни.
4.5.2. На кожному семінарському занятті викладач оцінює
підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння
формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне
семінарське заняття вносяться у журнал.

Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються
при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
4.6. Індивідуальне заняття
4.6.1. Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими
студентами з метою підвищення їх підготовки та розкриття індивідуальних
творчих здібностей.
Індивідуальні навчальні заняття організовуються за окремим графіком і
можуть опанувати частину або повний обсяг знань з однієї або декількох
навчальних дисциплін, а в окремих випадках – повний обсяг навчальних
занять.
4.7. Консультація
4.7.1. Консультація – форма навчального заняття, при якій студент
отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення
певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.
4.7.2. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для
групи студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з
питань, пов'язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних
питань навчальної дисципліни.
Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з
конкретної дисципліни визначається навчальним планом.
4.8. Індивідуальні завдання
4.8.1. Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати,
розрахункові, графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо)
видаються студентам в терміни, передбачені навчальним планом.
Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при
консультуванні викладача.
Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома
студентами.
4.8.2. Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення,
поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та
їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням
навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами
конкретного фаху.
Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх
виконання визначається Положенням про порядок організації та проведення
курсового проектування.
Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється, як
правило, найбільш кваліфікованими викладачами циклових комісій.

Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у
складі двох-трьох викладачів циклової комісії за участю керівника курсового
проекту (роботи).
Результати захисту курсового проекту (роботи) оцінюються за
чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").
Курсові проекти (роботи) зберігаються в архіві протягом 3 років, потім
списуються в установленому порядку.
4.9. Дипломні проекти виконуються на завершальному етапі навчання
студентів у технікумі і передбачають:
- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних
знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних
технічних, виробничих й інших завдань;
- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою
дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи).
Студенту надається право обрати тему дипломного проекту (роботи),
визначену випусковими цикловими комісіями, або запропонувати свою з
обґрунтуванням доцільності її розробки.
Керівниками дипломних проектів (робіт) призначаються досвідчені
викладачі технікуму, висококваліфіковані спеціалісти виробництва.
Порядок захисту дипломних проектів (робіт) здійснюється відповідно
до пункту 3.12.3.2. даного Положення.
Дипломні проекти (роботи) зберігаються в архіві технікуму протягом 5
років, потім списуються в установленому порядку.
4.10. Самостійна робота студента
4.10.1. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння
навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.
4.10.2. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента,
регламентується робочим навчальним планом і повинен становите не менше
1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента,
відведеного для вивчення конкретної дисципліни.
4.10.3. Зміст самостійної роботи студента над конкретною
дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними
матеріалами, завданнями та вказівками викладача.
4.10.4. Самостійна робота студента забезпечується системою
навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної
навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники,
конспект лекцій викладача, практикум тощо.
Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні
передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для

самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна фахова
монографічна і періодична література.
4.10.5. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального
матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці
технікуму, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях) а
також в домашніх умовах.
У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до
заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального
доступу студента до потрібних дидактичних засобів. Графік доводиться до
відома студентів на початку поточного семестру.
4.10.6. При організації самостійної роботи студентів з використанням
складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до
інформації (наприклад, комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого
проектування тощо) передбачається можливість отримання необхідної
консультації або допомоги з боку фахівця.
4.10.7. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений
робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної
роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом,
який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.
4.11. Практична підготовка студентів
4.11.1. Практична підготовка студентів технікуму є обов'язковим
компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного
рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.
Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних
підприємствах, організаціях і установах відповідного напрямку.
4.11.2. Практична підготовка проводиться в умовах професійної
діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача випускової
циклової комісії та спеціаліста з даного фаху.
Програма практичної підготовки
визначаються навчальним планом.
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Організація практичної підготовки регламентується Положенням про
проведення практики студентів технікуму.
Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами,
формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії,
формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань,
професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час
конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання
потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати
в практичній діяльності. Практика студентів передбачає безперервність
та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього

обсягу практичних знань і умінь. Залежно від конкретної спеціальності чи
спеціалізації студентів практика може бути: навчальна, технологічна,
монтажна. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або
спеціалізації, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в
навчальних планах. На молодших курсах одним із завдань практики може
бути оволодіння студентами робітничою професією з числа
масових
спеціальностей галузі, що відповідає фаху навчання .Заключною ланкою
практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться
перед виконанням кваліфікаційної роботи або дипломного проекту. Під
час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з
усіх дисциплін навчального плану, дозбирається фактичний матеріал для
виконання кваліфікаційної роботи, дипломного проекту або складання
державних екзаменів. Зміст і послідовність практики визначається
програмою, яка розробляється кафедрою або предметною (цикловою)
комісією згідно з навчальним планом. На кожній ланці практики
необхідно, щоб програми мали рекомендації щодо видів, форм, тестів
перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти. Ці
вимоги об'єднуються в наскрізній
програмі – основному навчальнометодичному документі практики. Зміст наскрізної програми повинен
відповідати даному Положенню, наказам і рішенням колегії Міністерства
освіти України щодо практики студентів, навчальному плану спеціальності
і кваліфікаційній характеристиці спеціалістів. На основі цієї програми
розробляються робочі програми відповідних видів практики. Загалом
наскрізна і робочі програми практики затверджуються керівником вищого
навчального закладу. Практика студентів вищих навчальних закладів
проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми.
При наявності у вищих навчальних закладах державних, регіональних
замовлень на підготовку спеціалістів перелік баз практики надають цим
закладам органи, які формували замовлення на спеціалістів. При підготовці
спеціалістів вищими навчальними закладами за цільовими договорами з
підприємствами, організаціями,установами бази практики передбачаються у
цих договорах. Відповідальність за організацію, проведення і контроль
практики покладається на керівників вищих
навчальних закладів.
Навчально-методичне керівництво і виконання програм
практик
забезпечують відповідні кафедри або предметні (циклові) комісії вищих
навчальних закладів. Загальну організацію практики та контроль за її
проведенням у здійснює керівник практики (завідуючий відділом практики),
який за рішенням керівника навчального закладу може бути підпорядкований
– заступнику директора з навчальної роботи. До керівництва практикою
студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр або предметних
(циклових) комісій, а також директори та їх заступники, завідуючі
відділеннями навчальних закладів, які брали безпосередню участь в
навчальному процесі, по якому проводиться практика. Для керівництва

практикою при підготовці студентів за робітничою професіє можуть
залучатись майстри виробничого навчання.
4.12. Контрольні заходи
4.12.1. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий
контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних,
лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня
підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма
проведення поточного контролю під час навчальних занять і система
оцінювання рівня знань визначаються відповідною цикловою комісією.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів
навчання.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію
студента.
4.12.2. Семестровий контроль
4.12.2.1. Семестровий контроль проводиться у формах семестрового
екзамену, диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни в
обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в
терміни, встановлені навчальним планом.
Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння
студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної
дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.
Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового
контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з
певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних
індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо). Семестровий
диференційований залік екзамену і не передбачає обов'язкову присутність
студентів.
Комплексна контрольна робота – це письмова форма підсумкового
контролю з навчальних дисциплін відповідно до навчального плану.
Завдання до ККР розробляються викладачем, обговорюються та
затверджуються на засіданнях ЦК. ККР проводиться згідно графіка.
Перевірені роботи студентів та завдання до ККР здаються завідувачам
відділень.
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з
конкретної
навчальної
дисципліни
(семестрового
екзамену,
диференційованого заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені
навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни (лабораторні,
практичні, розрахункові, графічні роботи, курсові роботи і проекти та інше).

Питання допуску студентів до заліку або екзамену завідувач відділення
за поданням викладача кожної конкретної дисципліни узгоджує з
заступником директора з навчальної роботи, після цього видається наказ по
технікуму про допуск.
За поданням завідувача відділення наказом директора технікуму
окремим студентам при пропусках занять через поважні причини (хвороба
протягом семестру, складні сімейні обставини, підготовка й участь у
всеукраїнських, міжнародних змаганнях, культурно-просвітницькій роботі,
науково-дослідницькій роботі тощо) можуть установлюватися індивідуальні
терміни здачі заліків і екзаменів.
4.12.2.2. Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних
сесій, передбачених навчальним планом. Кількість семестрових екзаменів
регулюється робочим навчальним планом спеціальності, але не може
перевищувати п’яти за семестр.
Тривалість перерви між екзаменами як правило повинна становити 2-3
дні.
Викладачам-екзаменаторам не дозволяється змінювати час і місце
проведення екзамену. (В окремих випадках час і місце можуть змінюватися
за розпорядженням по навчальній частині).
З поважних причин дозволяється складати екзамени достроково за
наказом директора технікуму (підстава – заява студента).
Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома
викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.
4.12.2.3. Екзаменатор може на свій вибір за погодженням з навчальною
частиною обрати будь-яку форму проведення екзамену. Традиційною
вважається форма проведення в усній або письмовій формі, за тестами, з
використанням комп'ютера. Форму проведення визначає циклова комісія за
погодженням із заступником директора з навчальної роботи.
Кількість екзаменаційних білетів повинна бути не меншою кількості
студентів у групі. До екзаменаційних білетів, залежно від характеру
дисципліни, поряд з теоретичними питаннями обов’язково включаються
питання практичного спрямування. Кількість питань у білеті повинна бути не
меншою трьох. Питання, включені до екзаменаційних білетів повинні в
цілому охоплювати основний зміст розділів дисциплін, які вивчаються в
даному семестрі. Зміст екзаменаційних білетів розглядається на засіданні
цикловій комісії, екзаменаційні білети та перелік екзаменаційних питань
затверджується заступником директора з навчальної роботи до початку
навчального року. За місяць до екзамену студенти ознайомлюються з
переліком екзаменаційних питань.

Прибувши на екзамен, студент пред'являє екзаменатору залікову
книжку. Екзаменаційна оцінка виставляється спочатку до екзаменаційної
відомості й лише після цього заноситься до залікової книжки.
На підготовку студентів до відповіді на питання екзаменаційного
білета відводиться 20 – 30 хв., якщо екзамен проводиться в усній формі.
Екзаменатор повинен уважно вислухати відповіді по кожному питанню. У
бесіді із студентом екзаменатор може запропонувати студенту уточнити або
розкрити більш докладно окремі положення, поставлені в тому чи іншому
питанні білета. Для більш повної та об'єктивної оцінки знань студента
екзаменатор може поставити студенту додаткові питання, які відносяться до
даної дисципліни.
При усній формі на екзамен одночасно запрошується 5 – 6 студентів.
Відповіді студента заслуховуються екзаменатором протягом 10 – 15 хвилин.
Результати
складання
екзаменів,
диференційованих
заліків,
виставляються у залікову книжку студента та до журналу навчальних занять.
До залікової книжки записується повна назва навчальної дисципліни та
кількість годин за навчальним планом (загальний обсяг). Термін виставлення
оцінок викладачем повинен відповідати терміну вказаному у розкладі
екзаменів. Відхилення від даних термінів не дозволяється.
Навпроти прізвищ студентів, які не з'явилися на екзамен, робиться
помітка «не з'явився», даний факт доводиться до відома завідувача
відділення
Екзаменаційну відомість у день завершення екзамену або не пізніше
наступного після екзамену дня викладач здає в навчальну частину.
Після літньої екзаменаційної сесії завідувач відділення організовує
оформлення залікових книжок у відповідності із наказом про переведення
студентів на наступний курс та завіряє їх у заступника директора з
навчальної роботи.
4.12.2.4. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків
оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно",
"незадовільно") і вносяться в відомість обліку успішності, залікову книжку,
навчальну картку студента. Оцінювання знань із загальноосвітніх дисциплін
проводиться за 12 бальною шкалою (оцінки 1, 2, 3 до залікової книжки не
виставляються).
Студенти, які одержали під час сесії більше трьох незадовільних
оцінок, відраховуються з технікуму. Студентам, які одержали під час сесії не
більше
трьох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати
академзаборгованість до початку наступного семестру
( під час
екзаменаційної сесії або канікул ) або комісійно на протязі десяти днів з
початку семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше
двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка

створюється наказом директора. У складі комісії повинно бути не менше
трьох осіб, у тому числі викладачі циклової комісії, на якій вивчається дана
дисципліна. Комісія призначається наказом директора технікума. Ліквідація
академічних заборгованостей проводиться під контролем завідувача
відділення згідно з графіком, затвердженим заступником директора з
навчальної роботи. Цей графік повинен створювати необхідні передумови
щодо ліквідації заборгованостей. Перескладання екзаменів або заліків з
метою підвищення оцінки не допускається. Як виняток, дозволяється
студенту на випускному курсі, в разі наявності 1-2 задовільних оцінок, за
особистою заявою студента, наказом директора комісійно перескласти
задовільні оцінки на добрі або відмінні. Проте, результати перездачі не
впливають на можливість отримання диплома з відзнакою.
Студенти, які не ліквідували академічні заборгованості за результатами
повторного
складання
заборгованостей,
з
навчального
закладу
відраховуються. Студенти, які не з'явилися на екзамени без поважних
причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.
5. Система контролю рівня якості навчання
5.1. Контрольні
контроль.

заходи

включають

поточний

та

підсумковий

5.1.1. Поточний контроль здійснюється під час проведення
практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку
рівня
підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма
проведення поточного контролю під час навчальних занять і система
оцінювання рівня знань визначаються відповідною кафедрою (предметною
або цикловою комісією).
5.1.2. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів
навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на
окремих його завершених етапах.Підсумковий контроль включає
семестровий контроль та державну атестацію студента. Вищий навчальний
заклад може використовувати модульну та інші форми підсумкового
контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та
практичних занять з певної дисципліни і їх результати враховувати при
виставленні підсумкової оцінки.
5.1.3. Семестровий контроль
5.1.3.1. Семестровий контроль проводиться у формах семестрового
екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної
дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною
програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. Семестровий
екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння
студентом
теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за
семестр, що проводиться як контрольний захід.

Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового
контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з
певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних
індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо). Семестровий
диференційований залік планується при відсутності модульного контролю
та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.
Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає
в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі
результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських
або лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності
модульного контролю та екзамену і не передбачає обов'язкову присутність
студентів.
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з
конкретної
навчальної
дисципліни
(семестрового
екзамену,
диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі видиробіт,
передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.
5.1.3.2. Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних
сесій, передбачених навчальним планом.
Вищий навчальний заклад може встановлювати студентам
індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів. При використанні
модульного контролю екзамени можуть не проводитись.
Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до
відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.
Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визначаються вищим
навчальним закладом.
5.1.3.3. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків
оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно",
"незадовільно"), а заліків – за двобальною шкалою ("зараховано",
"незараховано") і вносяться в екзаменаційнувідомість, залікову книжку,
навчальну картку студента.
Студенти, які одержали під час сесії більше трьох незадовільних
оцінок, відраховуються з вищого навчального закладу Студентам, які
одержали під час сесії не більше трьох незадовільних оцінок, дозволяється
ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру ( під час
екзаменаційної сесії або канікул ) або комісійно на протязі десяти днів з
початку семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше
двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка
створюється наказом директора. У складі комісії повинно бути не менше
трьох осіб, у тому числі викладачі циклової комісії, на якій вивчається дана
дисципліна. Комісія призначається наказом директора технікума.

Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин,
вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.
5.2. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів
Навчальний процес в НТ НМетАУ проводиться відповідно до Закону
«Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в
НТ НМетАУ», Наказу Міністерства освіти і науки України № 450 від
7.08.2002 р. «Про затвердження норм часу для планування і обліку
навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й
організаційної роботи педагогічних працівників ВНЗ». В технікумі крім
традиційних форм навчання, використовується модульно-рейтингова
технологія навчання в структурі лекційно-групової системи. Вона стимулює
систематичну самостійну роботу студентів на підставі структурування
навчального матеріалу, контролю і оцінювання знань та визначення рейтингу
студентів. В основі цієї технології покладені принципи:
- відхід від поточного методу навчання і перехід до індивідуальної
підготовки спеціалістів;
- перенесення центру навчального процесу на самостійну роботу
студентів;
- впровадження якісно нового методу навчання на основі повного
забезпечення кожного студента модульними програмами;
- зміна ролі та функції викладача в навчальному процесі, перетворення
його у викладача-консультанта;
- різке зростання поточного, узагальненого і підсумкового контролю.
Оцінювання знань студентів в технікумі проводиться за національною
12-бальною системою (загальноосвітня підготовка) і 5-бальногю системою
(фахова підготовка). З кожної дисципліни маються критерії оцінювання
знань студентів, критерії оцінювання обов’язкових, директорських
контрольних робіт, самостійної роботи студента, комплексних контрольних
робіт. В технікумі існує чітка система поетапного контролю за якістю
підготовки студентів протягом терміну їхнього навчання (поточний
контроль, проміжні атестації – 2 рази на семестр, підсумковий, семестровий
контроль, вхідний контроль знань).
Розроблені всі види положень для проведення контролю. Академічні
заборгованості згідно «Положення про організацію освітнього процесу у
ВНЗ» перескладаються своєчасно до закінчення екзаменаційних сесій.
Випадків повторного складання екзамену або заліку з дисципліни з метою
підвищення оцінки в технікумі немає (така система відсутня).
Для модульно-рейтингової технології навчання критерії оцінювання
розроблені для відповідних рівнів досягнень.

Таблиця 1 – Критерії оцінювання рівня знань студентів
Рівні досягнень
Початковий
"2 – 4"
(понятійний)

Оцінка за
модульною
системою

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів
(навчальних досягнень)

2

Студент мало усвідомлює мету навчальнопізнавальної діяльності, шукає спосіб дій, робить
спробу розповісти суть заданого, але відповідає лише
з допомогою викладача на рівні "так" чи "ні", може
самостійно знайти в підручнику відповідь. Виконує
50 відсотків загальної кількості тестів.

Середній "5 – 6"
(репродуктивний)

3

Достатній
"7 – 9"
(алгорітмічнодієвий)
4

Високий
"10 – 12"
(творчий,
прогресивний)
5

Студент знає більше половини навчального
матеріалу, розуміє суть дисципліни, здатний з
помилками дати визначення економічних понять,
категорій, може впевнено працювати з підручником,
самостійно оволодіти частиною навчального
матеріалу. Робить прості розрахунки за алгоритмом,
але висновки нелогічні, непослідовні. Виконує 55
відсотків загальної кількості тестів.
Знання студента є достатньо повними, він вільно
застосовує вивчений матеріал у стандартних
ситуаціях, логічно висловлює думки, вміє
аналізувати, робити висновки до теплотехнічних
розрахунків. Відповідь його повна, логічна,
обґрунтована, але з деякими неточностями. Вміє
працювати самостійно, підготувати реферат і
захищати його положення. Виконує 80 відсотків
загальної кількості тестів.
Студент володіє глибокими і міцними знаннями,
здатний використовувати їх у нестандартних умовах,
ситуаціях. Може визначити тенденції та суперечності
процесів. Робить аргументовані висновки, практично
оцінює окремі нові факти, явища, процеси,
самостійно визначає окремі цілі власної діяльності.
Вирішує творчі завдання, здатен сприймати іншу
позицію як альтернативну, знає суміжні дисципліни,
використовує знання при аналізі теплотехнічних
процесів. Виконує 95 відсотків загальної кількості
тестів.

Дипломне проектування є завершальним етапом в підготовці студентівпрокатників, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія вирішує
питання про присвоєння студентові кваліфікації молодшого спеціаліста.
Захистом дипломного проекту закінчується навчання в ВНЗ. Під час захисту
дипломного проекту студенти систематизують, розширюють і закріплюють
отримані знання.
Оцінювання якості виконання дипломного проекту і його захисту
здійснюється за допомогою критеріїв якості виконання проекту і його
захисту, які чітко відображає засвоєнні знання студентів.

При оцінці по захисту враховуються:
а) якість виконання дипломного проекту згідно вимог ДОСТів і ЄСКД;
б) грамотність складання відповіді і логічна послідовність викладу;
в) зміст відповідей на додаткові питання членів ЕК;
г) практична і теоретична підготовка студента.
Для отримання оцінки «відмінно» студент повинен дати аргументовані,
розгорнуті відповіді на поставлені запитання; показати фахову ерудицію;
вільно оперувати системою знань про весь технологічний процес на
підприємстві, мати цілісне уявлення щодо роботи згідно фаху та вміти
адаптувати свої знання до умов практичної діяльності.
Для отримання оцінки «добре» дати відповіді на поставлені запитання,
знати теоретичні основи технології підприємства; вміти характеризувати
технологічні процеси виробництва продукції і мати уявлення щодо роботи
за фахом. Повністю володіти спеціальною термінологією та знаннями до
умов практичної діяльності.
Для отримання оцінки «задовільно» студент повинен дати відповіді на
питання стосовно технології виробництва , мати уявлення про технологічний
процес виробництва на даному обладнанні на підприємстві; володіти
основною термінологією та знаннями до умов практичної діяльності.
Оцінка «незадовільно» отримується коли студент не зміг захистити
дипломний проект, має поверхове уявлення про сутність технологічного
процесу підприємства, не володіє спеціальною термінологією та знаннями до
умов практичної діяльності, не може відтворити цілісну картину
технологічного процесу на підприємстві.
Студенту, який одержав незадовільну оцінку при захисті дипломного
проекту, видається
довідка про закінчення теоретичного курсу без
присудження кваліфікації.
5.3. Атестація студента
5.3.1. Атестація студента здійснюється екзаменаційною комісією після
завершення навчання на кваліфікаційному рівні молодший спеціаліст з
метою
встановлення
фактичної
відповідності
рівня
освітньої
(кваліфікаційної) підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики.
Присвоєння
кваліфікації
Екзаменаційна комісія.

молодшого

спеціаліста

здійснює

Екзаменаційна комісія створюється щороку як єдина для усіх форм
навчання у складі голови та членів екзаменаційної комісії з кожного напряму
підготовки (спеціальності). Залежно від кількості випускників можливе
створення декількох екзаменаційних комісій з однієї спеціальності або однієї
екзаменаційної комісії для кількох споріднених спеціальностей у межах
напряму підготовки відповідної галузі знань, як правило, відділенні тощо.

Списки голів екзаменаційних комісій, завірені підписом директора
технікуму, подаються у двох примірниках на затвердження до Національної
металургійної академії України, не пізніше ніж за місяць до початку роботи
екзаменаційної комісії.
Головою екзаменаційної комісії призначається фахівець у відповідній
галузі або провідний науковець відповідного напряму наукової діяльності.
Головою екзаменаційної комісії може призначатись науково-педагогічний
працівник з напряму підготовки (спеціальності), який не є працівником
технікуму, в якому створюється така екзаменаційна комісія.
Одна й та сама особа може бути головою екзаменаційною комісії не
більше трьох років поспіль.
Голова екзаменаційної комісії зобов’язаний:
- ознайомити всіх членів екзаменаційної комісії з їх правами та
обов’язками;
- довести до членів екзаменаційної комісії основні завдання та вимоги
щодо атестації студентів, критерії оцінювання якості підготовки випускників,
розклад роботи екзаменаційної комісії, особливості організації та захисту
дипломного проекту;
- забезпечити роботу екзаменаційної комісії відповідно до
затвердженого розкладу;
- обов’язково бути присутнім на проведенні захисту дипломного
проекту, на засіданнях екзаменаційної комісії під час обговорення
результатів захисту дипломних проектів та прийняття рішення про видачу
дипломів державного зразка або відмову в їх видачі;
- розглядати звернення студентів з питань проведення захисту проекту
та приймати відповідні рішення;
- контролювати роботу секретаря екзаменаційної комісії щодо
підготовки необхідних документів;
- складати звіт про результати роботи екзаменаційної комісії та після
обговорення його на заключному засіданні подати директору технікуму.
Оплата праці Голови комісії, який не є працівником технікуму
здійснюється погодинно відповідно до чинного законодавства. Участь у
роботі екзаменаційної комісії членів екзаменаційної комісії – працівників
технікуму планується виключно як педагогічне навантаження.
Заступником голови екзаменаційної комісії (за необхідності) можуть
призначатися: директор технікуму, заступники директора, завідувач
відділенням або один із членів екзаменаційної комісії.
До складу екзаменаційної комісії входять:
- директор технікуму, заступники директора;
- завідувач відділення;
- завідувач випускової циклової комісії, викладачі
циклових комісій;

випускових

- представники галузевих об’єднань роботодавців, інших вищих
навчальних закладів.
Персональний склад членів екзаменаційної комісії затверджується
наказом директора не пізніше ніж за місяць до початку роботи
екзаменаційної комісії.
Кількість членів екзаменаційної комісії становить чотири - п’ять осіб.
Засідання екзаменаційної комісії оформляються протоколами.
У протоколах відображаються оцінка, отримана студентом під час
атестації, рішення екзаменаційної комісії про присвоєння студенту
освітнього рівня, кваліфікації за відповідним напрямом підготовки,
спеціальністю, а також інформація про видачу йому диплома (диплома з
відзнакою).
Секретар екзаменаційної комісії призначається наказом директора
технікуму з числа працівників технікуму і не є членом екзаменаційної
комісії. Свої обов’язки він виконує у робочий час з основної посади.
Секретар екзаменаційної комісії забезпечує правильне і своєчасне
оформлення документів.
До початку роботи екзаменаційної комісії секретар повинен:
- отримати бланки протоколів засідання екзаменаційної комісії;
- отримати супровідні документи (накази, розпорядження, відомості
про виконання студентами навчального плану і отримані оцінки, залікові
книжки тощо), що необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої
роботи екзаменаційної комісії.
Під час роботи екзаменаційної комісії секретар:
- доводить до відома голови і членів екзаменаційної комісії
інформацію, що стосується її роботи;
- веде протоколи засідань екзаменаційної комісії.
Перед засіданням екзаменаційної комісії щодо проведення захисту
дипломного проекту секретар отримує від випускової циклової комісії:
- дипломні проекти;
- письмові відгуки, рецензії на дипломні проекти;
- копії публікацій студентів за їх наявності тощо.
Після засідання екзаменаційної комісії секретар екзаменаційної комісії
передає дипломні проекти до архіву технікуму.

5.3.2. Організація і порядок роботи екзаменаційної комісії
Екзаменаційні комісії працюють у строки, визначені графіком
навчального процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на

основі навчальних планів напрямів підготовки та спеціальностей,
затверджується директором технікуму і доводиться до випускових циклових
комісій (відділень) до початку навчального року.
Розклад роботи кожної екзаменаційної комісії, узгоджений з головою
комісії, затверджується заступником директора з навчальної роботи не
пізніше ніж за місяць до початку захисту дипломних проектів.
Не пізніше ніж за один день до початку захисту дипломного проекту
відповідальним працівником до екзаменаційної комісії подаються:
- наказ (витяг з наказу) технікуму про затвердження персонального
складу екзаменаційно комісії з напряму підготовки (спеціальності);
- розклад роботи екзаменаційної комісії;
- списки студентів (за навчальними групами), допущених до
складання атестації;
- зведена відомість про виконання студентами навчального плану й
отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт,
практик тощо протягом усього строку навчання;
- залікові книжки (індивідуальні плани) студентів, допущених до
складання атестації;
- результати творчої роботи студентів, допущених до складання
атестації;
- рекомендація випускової циклової комісії (витяг з протоколу
засідання циклової комісії) тощо.
При захисті дипломних проектів до екзаменаційної комісії подаються:
- дипломний проект студента;
- письмовий відгук керівника з характеристикою
випускника під час виконання дипломного проекту;
- письмова рецензія на дипломний проект.

діяльності

До екзаменаційної комісії можуть подаватися й інші матеріали, що
характеризують освітню та професійну компетентність випускника,
практичну цінність виконаного ним проекту: друковані статті, акти про
практичне впровадження результатів дипломного проектування, зразки
матеріалів, макети, вироби, нові технології, оригінальні математичні моделі
та програми тощо.
Захист дипломного проекту проводиться на відкритому засіданні
екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу за обов’язкової
присутності голови екзаменаційної комісії.
Захист проекту здійснюється як у технікумі, так і на підприємствах,
установах та організаціях різних форм власності, для яких тематика проектів,
поданих до захисту, становить теоретичну або практичну значущість. У
цьому випадку виїзне засідання екзаменаційної комісії оформлюється так, як
і засідання, що проводиться у технікумі.

Секретар екзаменаційної комісії готує бланки протоколів засідань
екзаменаційної комісії в кількості, що відповідає нормам на один день
захисту.
Після проведення захисту секретар екзаменаційної комісії формує
справу (зшиває окремі бланки протоколів, нумерує сторінки, підписує у
директора технікуму (заступника директора) та скріплює печаткою)
відповідно до вимог інструкції з діловодства та передає до архіву технікуму.
Усі розділи протоколів повинні бути заповнені.
Протокол підписують голова та члени екзаменаційної комісії, що брали
участь у засіданні. Помилки та виправлення у протоколах не допускаються.
Результати захисту дипломного проекту визначаються оцінками
"відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно".
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", захистив дипломний проект з
оцінкою "відмінно", а також виявив себе в навчально-дослідницькій (творчій)
роботі, що підтверджується рекомендацією циклової комісії, видається
документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою. Результати комісійної
перездачі іспитів або заліків на підвищення оцінки при отриманні диплому з
відзнакою не враховуються.
захисті дипломного проекту, а також про присвоєння студентам
кваліфікації та видання дипломів (загального зразка чи з відзнакою)
приймається на закритому засідання комісії відкритим голосуванням
звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні.
При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.
Оцінки захисту дипломного проекту виставляє кожен
член
екзаменаційної комісії, а голова підсумовує їх результати щодо кожного
студента. Повторний захист дипломного проекту з метою підвищення оцінки
не дозволяється. Студент, який при захисті дипломного проекту отримав
незадовільну оцінку, відраховується з технікуму і йому видається академічна
довідка.
У випадках, коли захист дипломного проекту визначається
незадовільним, екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати
на повторний захист той самий проект (роботу) з доопрацюванням, чи він
зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною цикловою
комісією. Студент, який не захистив дипломний проект, допускається до
повторного захисту дипломного проекту протягом трьох років після
закінчення вищого навчального закладу.
У випадку неявки студента на засідання екзаменаційної комісії з
поважних причин (раптове захворювання студента, нещасний випадок,
смерть близьких родичів), підтверджених відповідними документами, і

перенесенням, за рішенням
голови екзаменаційної комісії, захисту
дипломного проекту на більш пізніший термін, графік роботи екзаменаційної
комісії морже бути продовжений до 30 січня або 30 червня поточного
навчального року, в залежності від форми навчання та спеціальностей.
Проведення засідання екзаменаційної комісії при захисті дипломного
проекту включає:
- оголошення секретарем екзаменаційної комісії прізвища, імені та по
батькові студента, теми його проекту;
- оголошення здобутків студента (наукових, творчих, рекомендацій
випускової циклової комісії);
- доповідь студента у довільній формі про сутність проекту, основні
технічні (наукові) рішення, отримані результати та ступінь виконання
завдання. Для розкриття змісту дипломного проекту студенту надається не
більше 20 хвилин. При цьому можуть використовуватися різні форми
візуалізації доповіді: обов’язковий графічний матеріал проекту, визначений
завданням на дипломне проектування, слайди, мультимедійні проектори,
аудіо-, відеоапаратура тощо;
- демонстрацію експерименту; залежно від часу, який необхідний для
демонстрації експерименту в повному обсязі, або можливості розміщення
експериментального обладнання, макетів, зразків тощо демонстрація може
проводитися або безпосередньо на засіданні екзаменаційної комісії або
напередодні захисту в лабораторії, де знаходиться експериментальний
зразок, у присутності членів екзаменаційної комісії, яким головою
екзаменаційної комісії доручено ознайомлення з експериментальною
частиною проекту (роботи);
- відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії;
- оголошення секретарем екзаменаційної комісії відгуку керівника або
виступ керівника зі стислою характеристикою роботи випускника в процесі
підготовки проекту;
- оголошення секретарем екзаменаційної комісії рецензії на проект;
- відповіді студента на зауваження керівника проекту та рецензента;
- оголошення голови екзаменаційно комісії про закінчення захисту.
Захист комплексного проекту, як правило, планується і проводиться на
одному засіданні екзаменаційної комісії, причому студенту, який
захищається першим, доручається доповісти як про загальну частину
проекту, так і про індивідуальну частину зі збільшенням (за необхідності)
часу на доповідь.
Усі студенти, які виконували комплексний проект, повинні бути
повною мірою обізнані із загальною частиною проекту і готові до запитань
членів екзаменаційної комісії не тільки з індивідуальної, а й із загальної
частини проекту.
Студентам, які успішно захистили дипломний проект відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки, рішенням екзаменаційної комісії

присвоюються освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст,
кваліфікація. На підставі цих рішень технікумом видається наказ про випуск,
у якому зазначається освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст,
кваліфікація фахівця.
5.3.3. Підбиття підсумків роботи екзаменаційної комісії
Результати захисту дипломних проектів оголошуються в день їх
захисту.
За підсумками діяльності екзаменаційної комісії голова екзаменаційної
комісії складає звіт, який затверджується на її заключному засіданні.
У звіті відображаються рівень підготовки фахівців зі спеціальності і
характеристика знань, умінь та компетентностей випускників, якість
виконання дипломних проектів, актуальність їх тематики та відповідність
сучасному стану науки, техніки і виробництва. Вказуються недоліки,
допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації
роботи екзаменаційної комісії тощо. У ньому даються пропозиції щодо:
- поліпшення якості підготовки фахівців;
- усунення недоліків в організації захисту випускних дипломних
проектів;
- можливості публікації основних положень дипломних проектів, їх
використання у навчальному процесі на підприємствах, установах та
організаціях.
Звіт про роботу екзаменаційної комісії після обговорення на її
заключному засіданні подається директору технікуму в двох примірниках у
двотижневий строк після закінчення роботи екзаменаційної комісії.
Результати роботи, пропозиції і рекомендації екзаменаційної комісії
обговорюються на засіданнях випускових циклових комісіях, методичної та
педагогічної рад технікуму.
5.4. Навчальний час студента
5.4.1. Навчальний час студента визначається кількістю облікових
одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки на
кваліфікаційному рівні молодший спеціаліст.
Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна
година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.
Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального
часу. Тривалість академічної години становить, як правило 45 хвилин. Дві
академічні години утворюють пару академічних годин (надалі "пара"). В
технікумі пара триває без перерви 80 хвилин.
Навчальний день – складова частина навчального часу студента
тривалістю не більше 9 академічних годин.

Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента
тривалістю не більше 45 академічних годин.
Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що
закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру
визначається навчальним планом.
Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом
навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі
включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул.
Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього,
становить не менше 8 тижнів. Початок і закінчення навчання студента на
конкретному курсі оформляються відповідними (перевідними) наказами.
Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило 01
вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення
підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і
канікулярних днів. Навчальний рік поділяється на 2 семестри, згідно
навчального плану.
5.4.2. Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком
навчального процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік
затверджується директором технікуму до початку навчального семестру.
Навчальні заняття в технікумі тривають дві спарені академічні години
без перерви між ними і проводяться за розкладом. Розклад має забезпечити
виконання навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять.
5.4.3. Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних
заняттях та контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків,
передбачених чинним законодавством.
5.5. Визначення рейтингу студентів
З метою об’єктивної оцінки діяльності студента та з метою його
заохочення в технікумі існує система рейтингової оцінки студентів.
5.5.1. Рейтинг серед студентів проводиться по завершенні семестру з
метою підвищення мотивації у студентів до саморозвитку і
самовдосконалення.
5.5.2. Результати рейтингу враховуються при визначенні кращих
студентів в групі, за спеціальністю та в цілому по технікуму при підведенні
підсумків щорічного конкурсу «Студент року», а також при розподілі
студентів на виробничу практику і працевлаштування.
5.5.3. Напрямки та критерії оцінювання
Для об’єктивної оцінки студента в умовах навчально-виховного
процесу враховуються всі сторони студентського життя в технікумі:
5.5.4. Успішність навчання: визначається середнім балом за
результатами кожної сесії, що відображено в зведеній відомості групи на
початок наступного семестру.

5.5.5. Поведінка студента: визначається рівнем виконання правил
внутрішнього розпорядку технікуму; кількістю пропусків, особливо без
поважних причин, запізнень; наявністю правопорушень, їх розгляду на
комісії з профілактики правопорушень та в інших інстанціях; враховується
наявність стягнень та заохочень в наказах директора.
5.5.6. Активність студента в усіх сферах: визначається участю
студента в різних сферах життєдіяльності технікуму:
-

громадській роботі;
науково-дослідній роботі та творчо-пошуковій роботі;
культурно-масових заходах;
спортивно-оздоровчому житті.

5.5.7. Науково-дослідна робота: визначається рівнем участі в науководослідних заходах (конференції, семінари тощо), творчо-науковій роботі
(проекти, презентації, тощо), або інтелектуально-пізнавальній діяльності
(олімпіади, турніри, брейн-ринги, конкурси тощо).
5.5.8. Громадська
робота:
визначається
рівнем
виконання
громадського навантаження, закріпленого за студентом (староста, профорг
тощо), або окремих громадських доручень, ставленням до громадськокорисної роботи, до матеріальних цінностей та майна технікуму.
5.5.9. Культурно-мистецька робота: визначається рівнем активності
студента у підготовці та проведенні позааудиторних заходів, власної участі в
них, враховується участь у різних гуртках та клубах технікуму
(танцювальному, КВК, студії СТЕМ, інтелектуальному, телестудії тощо), а
також результативність цієї участі на різних рівнях.
5.5.10. Спортивно-оздоровча
діяльність:
визначається
рівнем
активності у спортивному житті технікуму, участю у спортивних змаганнях
та результативністю цієї участі, враховується систематичне відвідування
спортивних секцій, частота захворювань та наявність /відсутність/ шкідливих
звичок, таких, як тютюнокуріння.
5.5.11. Визначення балів та загальної оцінки кожному студенту
відбувається виключно колегіально – на зборах колективу групи при
відкритому обговоренні та голосуванні, за участю активу групи та її
керівника на основі критеріїв, зазначених в Положенні про рейтинг.
5.5.12. Результати обговорення вносяться до спеціального бланку
(додається), який власноруч підписується старостою, профоргом та
керівником групи.
5.5.13. Зведені таблиці «Рейтингової оцінки студентів групи» за
минулий семестр подаються заступнику директора з виховної роботи в кінці
останнього тижня семестру для підведення загальних підсумків за семестр.

6. Науково-методичне забезпечення навчального процесу
6.1. Науково-методичне забезпечення включає:
- державні стандарти освіти;
- навчальні плани;
- навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних
дисциплін;
- програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
- підручники і навчальні посібники;
- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і
лабораторних занять;
- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів
з навчальних дисциплін;
- контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних
занять;
- контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня
засвоєння студентами навчального матеріалу;
- методичні матеріали для студентів з питань самостійного
опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт і дипломних
проектів (робіт).
Інші характеристики навчального процесу визначає
предметна або циклова комісія, вищий навчальний заклад.

викладач,

Навчально-методичний комплекс – це сукупність нормативних та
нормативно-методичних матеріалів на паперовій та/або електронній формах,
необхідних для ефективного виконання студентами робочої програми
навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки
студентів кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за напрямком
підготовки (спеціальністю).
Навчально-методичний комплекс повинен забезпечити всі основні
етапи педагогічного процесу – повідомлення навчальної інформації і її
сприймання, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх
застосування й контролю, та основних функцій освітнього процесу –
освітньої, виховної та розвиваючої. Навчально-методичні комплекси
розроблюються для всіх навчальних дисциплін відповідно до навчального
плану.
Навчально-методичний комплекс включає:
1) Витяг з навчального плану;
2) Навчальна (типова) програма з дисципліни;
3) Робоча навчальна програма з дисципліни з структурно-логічною
схемою (між предметними зв’язками );
4) Програми всіх видів практик, що передбачені навчальним планом;
5) Плани занять;
6) Навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання;

7) Конспекти (тези) лекцій;
8) Інструкційно-методичні матеріали до семінарських, практичних,
лабораторних занять та самостійної роботи студентів;
9) Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення оцінки знань
студентів;
10) Завдання на курсові (дипломні) роботи (проекти);
11) Контрольні завдання (тести) до семінарських, практичних і
лабораторних занять;
12) Питання до заліків та екзаменів;
13) Методичні вказівки, рекомендації, розробки для викладача.
Навчально-методичні комплекси застосовуються в освітньому процесі
після розгляду і затвердження на засіданні циклової комісії.
7. Академічні права студентів
7.1. Права студента:
7.1.1. Студент – особа, зарахована до вищого навчального закладу з
метою здобуття базової вищої освіти ступеня молодшого спеціаліста;
7.1.2. Студенти, які навчаються у технікумі, мають право на:
1) вибір форми навчання під час вступу до вищого навчального
закладу;
2) безпечні і нешкідливі умови навчання;
3) трудову діяльність у позанавчальний час ( на старших курсах);
4) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за
основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені
законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами,
навчальною, науковою та спортивною базами вищого навчального закладу;
6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних
форматах з використанням технологій, що враховують обмеження
життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми
потребами);
7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою,
оздоровчою базами навчального закладу у порядку, передбаченому
положенням про технікум;
9) участь у науково-дослідних та творчо-пошукових роботах,
конференціях, турнірах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для
публікації;
10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної,
спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в закладі та
на інших рівнях, у встановленому законодавством порядку;
11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
13) участь у громадських об’єднаннях;
14) участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого
навчального закладу, відділень, педагогічної ради технікуму, органів
студентського самоврядування;
18) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених
законодавством;
19) зарахуваннядо страхового стажу відповідно до Закону України
"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання
на денній формі навчання, за умови добровільної сплати страхових внесків;
20) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням
окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері
освіти і науки;
21) участь у формуванні індивідуального навчального плану;
22) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні,
науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення
тощо;
23) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства;
24) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах,
закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання
виробничих функцій згідно із законодавством;
25) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних
тижнів на навчальний рік;
27) оскарження дій органів управління вищого навчального закладу та
їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
7.1.3. Студенти технікуму мають право на отримання студентського
квитка, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади
у сфері освіти і науки.
7.2. Обов’язки осіб, які навчаються у технікумі.
7.2.1. Особи, які навчаються у технікумі, зобов’язані:
1) дотримуватися вимог законодавства, положення про технікум та
правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;
2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої
санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та
інструкціями;
3) виконувати вимоги освітньої програми, або навчального плану, в
терміни, визначені графіком навчального процесу;
4) відвідувати заняття згідно з розкладом або за обраним
індивідуальним навчальним планом;
5) вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з
поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та
іспити, виконувати контрольні роботи тощо.

7.2.2. За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього
розпорядку технікуму директор може накласти дисциплінарне стягнення на
студента або відрахувати його із закладу.
Порядок накладання дисциплінарного стягнення та відрахування з
технікуму передбачено Положенням про технікум та Правилами
внутрішнього розпорядку.
7.3. Стипендіальне забезпечення:
7.3.1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною
формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів,
мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством
порядку.
7.3.2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною
формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними
(юридичними) особами.
7.3.3. Порядок формування рейтингу для призначення стипендій в
технікумі визначається відповідно до Правил про призначення стипендії,
затверджених педагогічною радою технікуму за погодженням з органом
студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією
студентів.
7.3.4 Затвердження і оприлюднення Правила про визначення рейтингу
здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
Протягом навчального року зміни до Правил не вносяться.
7.3.5 Рейтинг, відповідно до якого студентам технікуму призначаються і
виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до
першого семестрового контролю, формується на підставі результатів
вступних випробувань під час вступу до Нікопольського технікуму
Національної металургійної академії України.
7.3.6. Рейтинги, відповідно до яких студентам технікуму призначаються і
виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних
семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру у
технікумі за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю на
підставі успішності з кожної дисципліни з урахуванням участі у науковотворчій діяльності, громадському житті, культурно-мистецькій та спортивній
діяльності. Складова успішності становить 90 відсотків рейтингового бала.
7.3.7 Перед початком підведення підсумків кожного семестрового
контролю педагогічна рада технікуму, з урахуванням видатків на
стипендіальне забезпечення, затверджених технікуму в установленому
порядку, визначає однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей
ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за
результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у
відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної
форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному
відділенні, курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця,
наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з
навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей.

Конкретна кількість стипендіатів визначається педагогічною радою в
межах коштів передбачених для виплати стипендії технікуму.
7.3.8 Перед початком підведення підсумків семестрового контролю за
другий семестр відповідного навчального року також встановлюється ліміт
осіб, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового
контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі результатів
вступних випробувань під час вступу до Нікопольського технікуму
Національної металургійної академії України».
7.3.9 Ліміт стипендіатів встановлюється педагогічною радою вищого
навчального закладу перед початком підведення підсумків кожного
семестрового контролю. Ліміт першокурсників – стипендіатів
встановлюється до 1 липня попереднього навчального року.
7.3.10 Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі
призначення академічної стипендії після ліквідації академічної
заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної
відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами, з догляду за дитиною, а також раніше призваним на військову
службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення
академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для
перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.
7.3.11. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх
призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
7.4. Обов'язки старост академічних груп:
7.4.1. Старостат представляє собою самостійну ланку студентського
самоврядування, яка об'єднує старост всіх академічних груп на рівні
відділення і технікуму вцілому.
7.4.2. На рівні відділення координує роботу старостату зав.
відділення, а на рівні технікуму – заст. директора з питань гуманітарної
освіти та виховання.
7.4.3. Основні обов'язки старости групи:
- Щодня звітувати керівнику групи (куратору), зав. відділенням про
підсумки дня, пропуски занять, порушення дисципліни та правил
внутрішнього розпорядку технікуму студентами групи.
- Сприяти участі студентів групи у позааудиторних заходах,
колективному відпочинку; органах студентського самоврядування.
- Очолювати актив групи, організовуючі його засідання 1 – 2 р. на
місяць з основних питань життєдіяльності групи, а саме:
а)
б)
в)
г)
д)
е)

про успішність групи;
про відвідування занять;
про дотримання дисципліни;
про підготовку до екзаменів та заліків;
про поведінку окремих студентів;
про ліквідування академічної заборгованості;

ж) про порушення правил
дорожнього руху, інші порушення.

внутрішнього

розпорядку,

правил

7.4.4. Допомагати керівнику групи в організації та координації дій:
а) в чергуванні по технікуму;
б) в проведенні рейтингу серед студентів;
в) в своєчасному заповненні відомостей
- з атестації;
- з призначення стипендій;
г) в шефстві над ветеранами;
д) в дотриманні дисципліни і порядку в групі.
7.4.5. Брати участь у заходах з профілактики правопорушень серед
студентів групи. Бути взірцем у боротьбі зі шкідливими звичками та
дотриманні правил внутрішнього розпорядку технікуму.
7.4.6. Брати участь у засіданнях старостату і своєчасно інформувати
групу про події в технікумі, зміст засідань, вимоги адміністрації.
7.4.7. Постійно працювати над самовдосконаленням, формувати в собі
лідерські якості.
7.5. Права старости групи:
7.5.1. Самоусуватися від посади старости з поважних причин.
7.5.2. Бути обраним в інші органи студентського самоврядування, що
автоматично приведе до складання повноважень старости.
7.5.3. Бути призначеним на посаду старости повторно (в разі
успішного виконання своїх обов'язків та обов'язків старости).
7.5.4. Мати заохочення протягом року.
7.5.5. Вносити пропозиції в загальноприйнятій формі
покращення організації студентського життя в групі та технікумі.

щодо

7.6. Переведення студентів
7.6.1. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до
іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою
освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів (директорів) обох
вищих закладів освіти.
7.6.2. Переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з
вищою освітою на інший, з однієї спеціальності, за якою здійснюється
підготовка молодших спеціалістів, на іншу, або з однієї форми навчання на
іншу в межах вищого закладу освіти здійснює ректор (директор) цього
закладу освіти.
7.6.3. Переведення студентів, а також поновлення в число студентів
осіб, які були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило,
під час літніх або зимових канікул.

7.6.4. Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за
рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом
при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови
наявності таких вакантних місць.
При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів
державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути
переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого
бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ
та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.
7.6.5. Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на
договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих
міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб
можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших державних
вищих закладів освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови
наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що
фінансують підготовку.
Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця
державного замовлення в даному чи іншому вищому закладі освіти на
конкурсній основі і за умови згоди замовників.
7.6.6. Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому
закладі освіти, можуть бути переведені до державних вищих закладів освіти
на умовах, що передбачені для осіб, які навчаються в державному вищому
закладі освіти на договірній основі (п. 5).
7.6.7. Студенти, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих
закладах освіти, не користуються правом переведення до державних вищих
закладів освіти.
7.6.8. При існуванні двосторонніх угод (студент і підприємство,
організація, установа), або тристоронніх (студент, заклад освіти і
підприємство, організація, установа) переведення студентів з одного
напрямку підготовки фахівців з вищою освітою на інший, з однієї
спеціальності, форми на іншу, або з одного вищого закладу освіти до іншого
здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод, з
дотриманням вимог чинного законодавства.
7.6.9. Переведення студентів на перший курс вищих закладів освіти
забороняється. За умови виключних обставин ці питання можуть
розглядатись міністерствами або відомствами, які мають у своєму
підпорядкуванні вищі заклади освіти.
7.6.10. Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти,
подає на ім'я ректора (директора) вищого закладу освіти, в якому він
навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду,
звертається з цією заявою до ректора (директора) того вищого закладу освіти,
до якого він бажає перевестись.

7.6.11. При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації
академічної різниці ректор (директор) вищого закладу освіти видає наказ,
згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він
навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової
справи.
7.6.12. Ректор (директор) вищого закладу освіти, в якому студент
навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у
зв'язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий
термін пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти,
від якого надійшов запит. У вищому закладі освіти, в якому студент навчався
раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента,
залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих
документів такий самий, як і особових справ студентів.
7.6.13. Ректор (директор) вищого закладу освіти, до якого переводиться
студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.
7.7. Відрахування студентів
7.7.1. Студент може бути відрахований з вищого закладу освіти:
- за власним бажанням;
- у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти;
- за станом здоров'я на підставі висновку ЛКК;
- за академічну неуспішність;
- за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього
розпорядку вищого закладу освіти;
7.7.2. Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за
погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів
виконавчої влади.
7.8. Поновлення до складу студентів:
7.8.1. Поновлення до складу студентів здійснюється ректором
(директором) вищого закладу освіти незалежно від тривалості перерви в
навчанні, причини виключення, трудового стажу, форми навчання і з
врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального
процесу.
7.8.2. Студенти, які навчались в неакредитованих недержавних вищих
закладах освіти, не користуються правом поновлення до державних вищих
закладів освіти.
7.8.3. Особи, які відраховані з вищих закладів освіти III, IV рівнів
акредитації, можуть бути поновлені на навчання до вищих закладів освіти I,
II рівнів акредитації.
7.8.4. Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута
у вищому закладі освіти протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені
умови зарахування на навчання або причина відмови.

7.8.5. Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється
ректором (директором) вищого закладу освіти. Ліквідація академічної різниці
здійснюється, як правило, до початку навчальних занять.
7.8.6. Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти
забороняється. Ректор (директор) вищого закладу освіти має право поновити
на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови
ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.
7.9. Прийом студентів на навчання
7.9.1. Правила прийому розроблені Приймальною комісією
Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України
(надалі НТ НМетАУ) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних
закладів України у 2015 році, затверджених наказом Міністерства освіти і
науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 4 листопада 2014 року за № 1390/26167 та
Правила прийому до Національної металургійної академії України у 2015
році. Нікопольський технікум Національної металургійної академії України
оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньокваліфікаційними рівнями, спеціальностями, формами навчання відповідно
до ліцензії в межах ліцензованого обсягу
7.9.2. Фінансування підготовки фахівців у Нікопольському технікумі
Національної металургійної академії України здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним
замовленням;
за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
за ваучерами;
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
7.9.3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу
освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній
основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої
освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого
бюджету.
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за
другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних
закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати
службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що
підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в
інших випадках, передбачених законом.
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території
або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття
певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок
коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час
навчання.

7.9.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус
закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах,
мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.
Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного
бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів
України. Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу
освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими
навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Усі особи,
які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права
та обов’язки.
7.9.5. Прийом
до
Нікопольського
технікуму
Національної
металургійної академії України на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні
рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності та
джерел фінансування навчання. Вступникам, які потребують поселення у
гуртожиток під час навчання, місця у гуртожитку не надаються.
7.9.6. Організацію прийому вступників до Нікопольського технікуму
Національної металургійної академії України (НТ НМетАУ) здійснює
приймальна комісія склад якої затверджується наказом директора НТ
НМетАУ, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про
приймальну комісію НТ НМетАУ, затвердженим наказом директора.
7.9.7. Директор НТ НМетАУ забезпечує дотримання законодавства
України, в тому числі цих Умов, Правил прийому до НТ НМетАУ, а також
відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. Рішення приймальної
комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання
відповідного наказу директором НТ НМетАУ.
7.9.8. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу
державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за кожної спеціальності
повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення
до НТ НМетАУ державного замовлення.
7.9.9. Усі питання, пов'язані з прийомом до НТ НМетАУ, вирішуються
приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії
оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на
офіційному веб-сайті НТ НМетАУ, як правило, в день прийняття, але не
пізніше дня, наступного після прийняття.
7.9.10. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої
освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною
середньою освітою на підставі вступних випробувань.

7.9.11. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою
освітою.
7.9.12. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти
НТ НМетАУ має право приймати на другий курс (з нормативним терміном
навчання) на вакантні місця осіб, які здобули повну загальну середню освіту
і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання.
Нікопольський технікум Національної металургійної академії України
мате право приймати на другий курс (з нормативним терміном навчання) на
вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка
визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня
2007 року № 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з
підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних
закладах" та від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста" і зазначається у правилах прийому до вищого навчального
закладу. (див. додаток 2).
7.9.13. Прийом
на
основі
освітньо-кваліфікаційного
рівня
кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого
спеціаліста
здійснюється
за
результатами
вступних
випробувань(Фахові вступні випробування).
7.9.14. Нікопольський технікум Національної металургійної академії
України може приймати на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту,
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за
іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу
відповідно до правил прийому до Нікопольський технікум Національної
металургійної академії України.
7.9.15. Нікопольський технікум Національної металургійної академії
України мает право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну
вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого
обсягу відповідно до правил прийому до НТ НМетАУ.
7.9.16. Нікопольський технікум Національної металургійної академії
України здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення
та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до
Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України

№ 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу
допускається лише у разі поновлення осіб, які
повертаються після
академічної відпустки.
8. Права і обов’язки педагогічних працівників
8.1. Викладач має право:
8.1.1. На захист професійної честі і гідності згідно з діючим
законодавством.
8.1.2. Брати участь в обговоренні і вирішенні питань навчальної,
методичної, наукової і виробничої діяльності НТ НМетАУ в порядку,
передбаченому Положенням про НТ НМетАУ.
8.1.3. Вільно обирати і використовувати методики навчання і
виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методики оцінки
знань студентів відповідно до нормативних вимог організації навчальновиховного процесу у ВНЗ І р. а.
8.1.4. Користуватися інформаційною,
соціальною інфраструктурою НТ НМетАУ.

навчально-науковою

та

8.1.5. Брати участь в роботі експертних та фахових рад відповідно до
присвоєних кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.
8.1.6. Викладачі мають і інші права, передбачені Конституцією
України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», трудовим
законодавством, Колективним договором тощо.
8.2. Викладач зобов'язаний:
8.2.1. Вести на високому та науковому рівні навчально-виховну та
методичну роботу відповідно до переліку основних видів науковометодичної та організаційної роботи педагогічних працівників вищих
навчальних закладів (наказ МОН України№450 від 07.08.2002 р.):
8.2.2. Підготовка та розробка навчально-методичного комплексу
дисципліни (НМКД) згідно з ОПП та ОКХ підготовки молодшого
спеціаліста: розробка навчальних програм, робочих програм, конспектів
лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних
занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи
студентів; екзаменаційних білетів; завдань для проведення поточного та
підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю тощо.
8.2.3. Розробка і підготовка лабораторних робіт відповідно до
навчальних програм.
8.2.4. Сприяти
впровадженню
інформаційно-комунікаційних
технологій в забезпечення навчальних дисциплін.

8.2.5. Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем,
діаграм, стендів, слайдів тощо).
8.2.6. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій
навчання.
8.2.7. Вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду
організації навчального процесу.
8.2.8. Участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад та
інших форм позааудиторної діяльності.
8.2.9. Здійснення керівництва дослідницько-пошуковою та творчою
роботою студентів, студентським гуртком (клубом).
8.2.10. Підготовка, рецензування методичних розробок згідно з
програмою навчальної дисципліни та у відповідності до присвоєної
кваліфікаційної категорії та педагогічного звання.
8.2.11. Забезпечувати рівень підготовки студентів, який відповідає
вимогам державного освітнього стандарту.
8.2.12. Реалізовувати прийняті в НТ НМетАУ освітні програми у
відповідності з навчальним планом, робочою програмою і розкладом занять;
використовувати при цьому різноманітні прийоми, методи і засоби навчання.
8.2.13. 3дійснювати навчання і виховання студентів із врахуванням
специфіки навчального предмета, проводити навчальні заняття в закріплених
за ним згідно з розподілом навчального навантаження аудиторіях,
забезпечувати під час занять належний порядок і дисципліну.
8.2.14. Вести у встановленому порядку навчальну документацію,
здійснювати поточний контроль відвідувань і успішності студентів за
прийнятою в НТ НМетАУ системою, виставляти оцінки в журнал, своєчасно
надавати адміністрації НТ НМетАУ звітні дані.
8.2.15. З метою контролю і оцінки діяльності викладача допускати
безперешкодно на заняття представників адміністрації НТ НМетАУ,
працівників навчально-методичного кабінету, експертів з даної дисципліни,
призначених адміністрацією. Не допускати на заняття та позааудиторні
заходи сторонніх осіб без дозволу адміністрації.
8.2.16. Виконувати правила і норми охорони праці, техніки безпеки і
протипожежного захисту, забезпечувати охорону життя і здоров'я студентів
під час навчального процесу.
8.2.17. За необхідності організовувати вивчення студентами правил
охорони праці, проводити інструктаж студентів з правил безпеки праці під
час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в журналі реєстрації
інструктажів та здійснювати контроль за дотриманням правил (інструкції) з
охорони праці.

8.2.18. Оперативно повідомляти керівника про кожен нещасний
випадок, вживати заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
8.2.19. Заміняти у встановленому
викладачів згідно з розпорядженням.

порядку

тимчасово

відсутніх

8.2.20. Створювати умови для дотримання законних прав і свобод
студентів, дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність
осіб, які навчаються в НТ НМетАУ, прищеплювати їм любов до України,
виховувата у дусі, українського патріотизму і поваги до Конституції України.
8.2.21. Дотримуватися етичних норм поведінки в НТ НМетАУ, побуті,
громадських місцях, які відповідають соціальному статусу викладача.
8.2.22. У випадку виконання обов'язків завідувача кабінетом складати
план роботи кабінету, план роботи гуртка, вносити пропозиції щодо
поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами,
приймати матеріальні цінності під відповідальність за збереження на підставі
відповідних документів, забезпечувати зберігання підзвітного майна, брати
участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.
8.2.23. Один раз на п'ять років проходити атестацію на відповідність
займаній посаді та підвищувати кваліфікацію згідно з нормативними
документами.
8.3. Права і обовязки кураторів груп:
Куратор навчальної групи несе персональну відповідальність за стан
навчально-виховної роботи в групі, за успішність, дисципліну, відвідування
студентами занять, виконання ними розпорядку дня та правил внутрішнього
розпорядку, участь студентів у громадському житті.
Обов’язки:
1) Вибирати адекватні засоби реалізації – завдань навчання, виховання
і розвитку студентів.
2) Здійснювати педагогічний контроль за дотриманням студентами
Статуту і Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та інших
документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
3) Постійно
підтримувати
майстерність, загальну культуру.

професійний

рівень,

педагогічну

4) Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність студента,
захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, своєю
діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі.
5) Всебічно і глибоко вивчати запити, нахили, побутові умови життя
студентів групи.

6) Вести цілеспрямовану
спеціалістів для галузі.

роботу

з

удосконалення

підготовки

7) Виховувати свідоме ставлення до навчання, праці, обраної професії,
бережливе ставлення до матеріальних цінностей, свідому дисципліну, повагу
до законів України.
8) Формувати демократичний світогляд, національну свідомість,
громадську позицію, патріотизм, високі моральні якості у студентів.
9) Організувати проведення виховних, інформаційних годин, зборів,
інших виховних заходів, сприяти організації роботи ради самоврядування в
групі.
10) Сприяти участі студентів в олімпіадах, конкурсах за спеціальністю,
конкурсах аматорського мистецтва, спортивних змаганнях.
11) Заохочувати студентів груп до занять у гуртках аматорського
мистецтва, клубах за інтересами, предметних гуртках, заняттях творчістю,
дослідною і конструкторською роботою.
12) Організовувати роботу з підвищення культурного рівня студентів,
розширення світогляду.
13) Вести облік і аналіз успішності та відвідування студентів групи,
організовувати надання допомоги невстигаючим і своєчасно інформувати
батьків.
14) Підтримувати постійний зв’язок
організовувати спільну виховну роботу.

з

батьками,

планувати

й

15) Вести встановлену навчальним закладом документацію куратора
групи (журнал куратора навчальної групи, особові справи в тому числі
педагогічні характеристики, плани роботи, звіти тощо).
Права:
1) Відвідувати навчальні заняття, іспити, захист курсових і дипломних
проектів.
2) Подавати заступнику директора з ГОВ та педагогічній раді
пропозиції щодо заохочення студентів і стягнення.
3) Брати участь у роботі стипендіальної комісії, комісії з розподілу
молодших спеціалістів.
4) Вносити пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи.
5) Відвідувати студентів за місцем їх проживання, вивчення умов їх
побуту.
6) Ініціювати розгляд адміністрацією навчального закладу питань
соціального захисту студентів.

7) Вибирати форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем
виховання.
8) Виявляти соціально-педагогічну ініціативу, вибирати форми,
методи, засоби роботи зі студентами.
9) Захищати професійну честь, гідність відповідно до чинного
законодавства.
10) Матеріальне та моральне заохочення за досягнення вагомих
результатів у виконанні завдань, покладених на нього.
8.4. Робочий час педагогічного працівника
Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним
навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків,
відображених в індивідуальному робочому плані.
Залучення педагогічних працівників до роботи, не передбаченої
трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у
випадках, передбачених законодавством.
Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків
становить не більше 1548 годин на навчальний рік при середньотижневій
тривалості 36 годин.
8.1. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному
викладачеві виражений в облікових (академічних) годинах, визначає
навчальне навантаження педагогічного працівника.
8.2. Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг
навчального навантаження педагогічного працівника відповідно до його
посади, встановлюються цикловою комісією.
8.3. У випадках виробничої необхідності педагогічний працівник може
бути залучений для проведення навчальних занять понад обов'язковий обсяг
навчального навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, в
межах свого робочого часу. Додаткова кількість облікових годин
встановлюється наказом по технікуму.
Зміни в обов'язковому навчальному навантажені
працівника вносяться в його індивідуальний робочий план.

педагогічного

8.4. Графік робочого часу педагогічного працівника визначається
розкладом аудиторних навчальних, індивідуальних занять та консультацій,
розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт,
передбаченими індивідуальним робочим планом педагогічного працівника.
Час виконання робіт непередбачених розкладом або графіком контрольних
заходів, визначається наказом або розпорядженням по технікуму.
Педагогічний працівник зобов'язаний дотримуватися встановленого
йому графіка робочого часу.
Забороняється відволікати педагогічних працівників від проведення

навчальних занять та контрольних заходів, передбачених розкладом.
8.5. Рейтингова оцінка роботи викладачів
Рейтинг діяльності – кількісний показник результатів якості роботи
педагогічних працівників, предметно-циклових комісій та відділень
Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України, що
формується за основними напрямами діяльності.
8.5.1. Рейтинг є одним із видів заохочення та оцінки діяльності
педагогічних працівників, предметно-циклових комісій та відділень
технікуму, який може органічно співіснувати з іншими. Також він дає
можливість підсумку поточної (по закінченню навчального року) та
підсумкової роботи (за декілька років).
8.5.2. Метою проведення рейтингової оцінки діяльності педагогічних
працівників, предметно-циклових комісій та відділень Нікопольського
технікуму Національної металургійної академії України є забезпечення
ефективного моніторингу стану управління розвитком і підвищенням якості
діяльності технікуму з врахуванням вкладу в нього всіх діяльності
педагогічних працівників, предметно-циклових комісій та відділень.
8.5.3. Головними завданнями введення рейтингової оцінки в технікумі
є:
 створення інформаційної бази для аналізу і оцінки результатів
діяльності педагогічних працівників, предметно-циклових комісій та
відділень Нікопольського технікуму Національної металургійної академії
України;
 визначення кращих показників;
 відповідність сучасним тенденціям розвитку вищої освіти України;
 посилення зацікавленості науково-педагогічних працівників у
підвищенні своєї професійної кваліфікації, в освоєнні передового
педагогічного досвіду, в творчому підході до процесу викладання;
 забезпечення більшої об’єктивності оцінок якості діяльності
викладачів за рахунок повноти та достовірності інформації;
 посилення колективної зацікавленості викладачів в покращенні
кінцевих
результатів
підготовки
освітньо-кваліфікаційних
рівнів
випускників;
 диференціація оцінки діяльності для забезпечення підтримки
найбільш ефективної частини викладацького складу.
8.5.4. Система визначення рейтингу діяльності педагогічних
працівників, предметно-циклових комісій та відділень Нікопольського
технікуму Національної металургійної академії України ґрунтується на
наступних засадах:

 оптимізація – при вирішенні питань матеріального стимулювання
система направлена не на штрафні санкції стосовно менш результативних
показників діяльності, а на стимулювання праці осіб, що мають кращі
результати в роботі;
 прозорість – доступна система показників, за якими визначається
рейтинг;
 достовірність – отримання достовірної інформації на підставі
сформованої системи показників форм статистичної звітності;
 валідність – змістовність та конструктивність (відповідність форм та
цілей);
 достатність системи показників – отримання інформації, що включає
в себе перелік критеріїв, достатніх для оцінки та матеріального заохочення
роботи особи чи структурного підрозділу, що проходить рейтингове
оцінювання;
 доступність – легкість сприйняття системи оцінювання та
забезпечення вільного доступу до неї;
 гнучкість – можливість встановлення нових пріоритетів за рахунок
зміни вагових коефіцієнтів для оцінки видів діяльності.
8.5.5. Введення рейтингової оцінки діяльності педагогічних
працівників, предметно-циклових комісій та відділень Нікопольського
технікуму Національної металургійної академії України є невід’ємним
елементом запровадження системи моніторингу як складової процесу
забезпечення і управління якістю вищої освіти.
8.5.6. Показники системи визначення рейтингу розроблені та
затверджені в процесі спільного обговорення відповідними структурними
підрозділами технікуму.
8.5.7. Підрахунок рейтингу проводиться Центром моніторингу якості
освіти технікуму за системою показників та методикою, обговореною та
затвердженою методичною радою НТ НМетАУ та викладеною в даному
положенні. Підрахунок здійснюється комісією, затвердженою щосеместрово
наказом директора технікуму.
8.5.8. Для підрахунку рейтингу Центр моніторингу якості освіти
систематизує, аналізує, узагальнює та вводить інформацію критеріїв оцінки
діяльності педагогічних працівників, предметно-циклових комісій та
відділень Нікопольського технікуму Національної металургійної академії
України.
8.5.9. Показники формуються та надходять до Центру моніторингу
якості освіти від викладачів, предметно-циклових комісій, відділень,
методичного кабінету, навчальної частини, відділу кадрів тощо.
8.5.10. Моніторинг показників узагальнюється в кінці семестру /
поточного року, дані опрацьовуються головами ПЦК, завідувачами відділень,

методичним кабінетом та Центром моніторингу якості освіти НТ НМетАУ,
підсумок результатів проводиться на засіданнях комісії з контролю і якості
освіти та на засіданнях методичної (педагогічної) ради.
8.5.11. Порядок заохочення за найкращі рейтингові показники за
підсумками встановлюється адміністрацією технікуму та затверджується
наказом директора.
8.6. Принципи проведення рейтингової оцінки
працівників, предметно-циклових комісій та відділень

педагогічних

8.6.1. Визначення рейтингу педагогічних працівників, предметноциклових комісій та відділень проводиться за бальною системою шляхом
сукупності елементарних закінчених видів роботи, які включені до
відповідних напрямів діяльності. Важливість кожного показника
визначається його оцінкою в балах.
8.6.2. Система дії визначення рейтингу має ієрархічну структуру:
рейтинг відділення базується на рейтингу ПЦК, що входять до відділення, а
рейтинг ПЦК залежить від рейтингу викладачів з додаванням показників, які
доповнюють роботу даних структурних підрозділів технікуму.
8.6.3. Початок підрахунку передбачає заповнення інформації щодо
професійної роботи кожного викладача.
8.6.4. При підрахунку балів ПЦК та відділень загальне число балів за
напрямами роботи може відноситися до кількості штатних посад та
сумісників. Діяльність сумісників включено до загального підрахунку
рейтингового балу роботи структурних підрозділів для активізації усіх
напрямів їх діяльності, а не тільки навчальної.
8.6.5. Для кожного показника таблиць додатків проставлено ваговий
показник. Усі значення приводяться за поточний навчальний рік/семестр.
8.6.6. Результативне число для зручності підрахунку округлюється за
правилом округлення десяткових дробів до одиниць.
8.6.7. Система рейтингової оцінки передбачає доступ кожного
викладача до даних (без права безпосередньої зміни даних), що забезпечує
прозорість та демократичність процесу.
8.7.

Методика проведення підрахунку рейтингової оцінки викладача

8.7.1. Рейтингова оцінка діяльності викладачів заповнюється всіма
викладачами (штатними і сумісниками), але місця розподіляються лише
серед штатних викладачів.
8.7.2. Викладач заповнює колонку "Показник" із зазначенням повної
інформації про проведені заходи, розроблені матеріали і т.ін. , здає
заповнений бланк голові ПЦК до 01 червня ( охайно, бажано в друкованому

вигляді, бо ці матеріали зберігаються
залучатимуться до атестаційних).

в методичному кабінеті та

8.7.3. Колонку "значення коефіцієнта" заповнює голова ПЦК після
обговорення на відповідному засіданні ПЦК на підставі даних, зазначених у
звіті.
8.7.4. Рейтингові оцінки діяльності викладачів НТ НМетАУ здаються
головами ПЦК до методичного кабінету для аналізу та зберігання, на їх
основі формуються рейтингові оцінки діяльності ПЦК та відділень.
8.7.5. Оцінка
показниками:

діяльності

викладача

здійснюється

за

такими

 проведено відкриті заняття: дата, дисципліна, тема;
 проведено відкриті позааудиторні заходи (в т. ч. виховних та
профспрямування): дата, форма заходу, назва;
 організація роботи за новими методами і технологіями
викладання, в т.ч. інформаційними технологіями (приклад);
 методичні розробки, в т.ч. з виховної роботи та виробничого
навчання: (назва, дисципліна, спеціальність);
 підготовка студентів до участі в загальнотехнікумівських
конкурсах, олімпіадах, конференціях, і т.ін.: ПІБ студента, група, назва
заходу;
 підготовка студентів до участі в конкурсах, олімпіадах,
конференціях (міського / регіонального, обласного рівнів) і т.ін.: ПІБ
студента, група, назва заходу, результат;
 результати роботи клубу / факультативу (досягнення);
 участь в організації та
проведенні внутрітехнікумівських
навчальних та позааудиторних заходів для студентів;
 публікації (в т. ч. в співавторстві з іншими викладачами /
студентами): назва джерела, тема матеріалу, ПІБ співавтора;
 доповіді на конференціях, семінарах, метод’обєднаннях,
педагогічній / методраді (за індивідуальною темою викладача);
 участь в конкурсах, в т.ч. в рамках регіональних / обласних
методоб’єднань (назва заходу , тема роботи, результат);
 стан матеріальної бази кабінету, лабораторії (зміст роботи);
 розробка і виготовлення наочностей (стендів, плакатів);
 громадська робота;
 заохочення (дипломи, подяки, грамоти);
Заповнюється головою ПЦК:
 виконавча дисципліна викладача;
 абсолютна успішність (середній показник за рік);
 якісна успішність (середній показник за рік);














ступінь сформованості НМКД;
якість ведення навчальної документації: журналів і т.д.;
підвищення кваліфікації;
присвоєння кваліфікаційної категорії;
відповідність раніше присвоєному педагогічному званню;
присвоєння педагогічного звання «старший викладач»;
присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»;
взаємовідвідування (за рік);
керівництво ПЦК;
керівництво методоб’єднанням;
керівництво академічною групою;
виконання індивідуального плану роботи викладача.

8.7.6. Рейтинговою
система додаткових балів:

оцінкою

діяльності

викладача

передбачена

- проведення відкритих навчальних та позааудиторних заходів за
залучення представників підприємств, гостей;
- підготовка студентів до участі в загальнотехнікумівських конкурсах,
олімпіадах, конференціях (І місце – 1,5 бали, ІІ – 1 бали, за ІІІ – 0,5 бал);
- підготовка студентів до участі в конкурсах, олімпіадах, конференціях
(міського/ регіонального, обласного рівнів) (І місце – 3 бали, ІІ – 2 бали, за
ІІІ – 1 бал )
- за призові місця в конкурсах, в т.ч. в рамках регіональних/обласних
методоб’єднань (І місце – 3 бали, ІІ – 2 бали, за ІІІ – 1 бал).

8.8. Норми часу для планування й обліку навчальної роботи
педагогічних працівників вищих навчальних закладів 1-2 р.а.
№ з/п

Назва виду
навчальної роботи

Норма часу
(у годинах)

Примітка

1

2

3

4

1.

Проведення співбесіди з
вступниками

2.

Проведення випускних
екзаменів довузівської
підготовки та вступних
екзаменів до вищих
навчальних закладів:
- усних

- письмових:
а) з мови та літератури:
- диктант

- переказ

Кількість членів
0,25 години кожному членові комісії на потік
комісії на одного вступника
(групу) вступників –
не більше трьох осіб

Кількість членів
0,25 години кожному членові
комісії на потік
комісії на одного слухача
(групу) – не більше
(вступника)
трьох осіб

1 година для проведення
екзамену на потік (групу)
слухачів, вступників;
0,33 години на перевірку
однієї роботи
2 години для проведення
екзамену на потік (групу)
слухачів, вступників;
0,50 години на перевірку
однієї роботи

- твір

4 години для проведення
екзамену на потік (групу)
слухачів, вступників;
0,50 години на перевірку
однієї роботи

б) з інших предметів

3 години для проведення
екзамену на потік (групу)
слухачів, вступників;
0,50 години на перевірку
однієї роботи

- тестових

До 3 годин для проведення
тестування на потік (групу)
слухачів, вступників.
Час для проведення творчих
випробувань за напрямами
підготовки “Мистецтво” та
“Архітектура” визначається
програмами вступних
випробувань, затверджених в
установленому порядку

Кількість членів
комісії на потік
(групу) – не більше
двох осіб. Роботу
перевіряє один член
комісії
Кількість членів
комісії на потік
(групу) – не більше
двох осіб. Роботу
перевіряє один член
комісії
Кількість членів
комісії на потік
(групу) – не більше
двох осіб. Роботу
перевіряє один член
комісії
Кількість членів
комісії на потік
(групу) – не більше
двох осіб. Роботу
перевіряє один член
комісії
Кількість членів
комісії на потік
(групу) – не більше
двох осіб. Роботу
перевіряє один член
комісії

1

2

3.

Повторна перевірка
письмових робіт на
випускних екзаменах
довузівської підготовки та
вступних екзаменах до
вищих навчальних закладів

3

0,15 години на кожну
роботу, що перевіряється

4.

Читання лекцій

1 година за одну академічну
годину

5

Проведення занять з
інженерної графіки,
нарисної геометрії,
іноземної мови

1 година за одну академічну
годину

5.

Проведення практичних
занять

1 година на академічну
групу за одну академічну
годину

6.

Проведення лабораторних
занять

1 година на половину
академічної групи за одну
академічну годину

4

Вибірковій перевірці
підлягає до 10
відсотків робіт від їх
загальної кількості

Допускається поділ
академічної групи на
дві підгрупи при
наявності в групі
більше 18 студентів.
З окремих
навчальних
дисциплін, що
передбачають
використання
компютерної техніки
і ІКТ - технологій,
допускається поділ
академічної групи на
підгрупи з
чисельністю більше
20 студентів з
урахуванням
особливостей
вивчення цих
дисциплін та
безпеки
життєдіяльності
З окремих
навчальних
дисциплін, що
передбачають
використання
лабораторного
обладнання,
допускається поділ
академічної групи на
підгрупи з
чисельністю понад
20 студентів ( а з
електротехнічних
дисциплін понад 16
студентів) з
урахуванням
особливостей
вивчення цих
дисциплін та
безпеки
життєдіяльності

7.

Проведення семінарських
занять

1 година на академічну
групу за одну академічну
годину

8.

Проведення навчальних
занять зі студентами в
спортивно-оздоровчому
таборі

до 6 годин на день на одну
академічну групу

1

9.

10.

11.

12.

13.

2

3

4

Від загального обсягу
навчального часу,
відведеного на вивчення
навчальної дисципліни на
академічну групу:
- до 10 відсотків для
освітньо-кваліфікаційних
рівнів “молодший
спеціаліст”, “бакалавр”;
- до 15 відсотків для
освітньо-кваліфікаційного
рівня “спеціаліст”;
- до 20 відсотків для
освітньо-кваліфікаційного
рівня “магістр”

Час для проведення
індивідуальних
занять виділяється
викладачам за
наявності
індивідуального
графіка проведення
навчальних занять,
затвердженого в
порядку,
визначеному вищим
навчальним
закладом

Проведення консультацій з
навчальних дисциплін
протягом семестру

Від загального обсягу
навчального часу,
відведеного на вивчення
навчальної дисципліни на
академічну групу:
- 6 відсотків для денної
(очної) форми навчання;
- 8 відсотків для вечірньої
форми навчання;
- 12 відсотків для заочної,
дистанційної форми
навчання

Для екстернатної
форми навчання
обсяг часу на
проведення
консультацій
визначається
індивідуальним
навчальним планом
екстерна, але не
повинен
перевищувати обсяг
часу, що визначений
для заочної,
дистанційної форми
навчання

Проведення
екзаменаційних
консультацій

- вступний екзамен
- 2 години на потік (групу);
- семестровий екзамен - 2
години на академічну групу;
- державний екзамен
- 2 години на академічну
(екзаменаційну) групу з
кожної навчальної
дисципліни, що входить до
програми державного
екзамену

Проведення індивідуальних
занять

Перевірка контрольних
(модульних) робіт,
передбачених навчальним
планом, що виконуються
під час аудиторних занять
Перевірка і приймання
контрольних (модульних)
робіт, передбачених
навчальним планом, що
виконуються під час
самостійної роботи

0,25 години на одну роботу

Роботу перевіряє і
приймає один
викладач

0,33 години на одну роботу

Роботу перевіряє і
приймає один
викладач

1

14.

2

Керівництво і приймання
(захист) індивідуальних
завдань, передбачених
навчальним планом:
- рефератів, аналітичних
оглядів, перекладів тощо

0,25 годин на одну роботу

- розрахункових, графічних
та розрахунково-графічних
робіт

0,50 години на одну роботу

- курсових робіт із
загальноосвітніх
навчальних дисциплін
- курсових робіт із фахових
навчальних дисциплін
- курсових проектів із
загальноінженерних
навчальних дисциплін
- курсових проектів із
фахових навчальних
дисциплін
15.

Проведення заліку

16.

Проведення залікового
туристського навчальнотренувального походу,
передбаченого навчальним
планом

17.

Проведення семестрових
екзаменів:
- в усній формі
- у письмовій формі

18.

3

Керівництво навчальною і
виробничою практикою

2 години на курсову роботу,
у тому числі 0,25 години
кожному членові комісії на
проведення захисту
3 години на курсову роботу,
у тому числі 0,33 години
кожному членові комісії на
проведення захисту
3 години на курсовий
проект, у тому числі 0,33
години кожному членові
комісії на проведення
захисту
4 години на курсовий
проект, у тому числі 0,33
години кожному членові
комісії на проведення
захисту
2 години на академічну
групу
6 годин для кожного
викладача, який бере участь
у поході

0,33 години на одного
студента
до 3 годин на академічну
групу (диктант – 1 година);
0,50 години на перевірку
однієї роботи

Норми часу визначаються
нормативними документами
з організації практики

4

Роботу перевіряє і
приймає один
викладач
Роботу перевіряє і
приймає один
викладач
Кількість членів
комісії – не більше
трьох осіб
Кількість членів
комісії – не більше
трьох осіб
Кількість членів
комісії – не більше
трьох осіб
Кількість членів
комісії – не більше
трьох осіб

Планується
викладачам
фізичного виховання
один раз за весь
період навчання
студента

Для навчальної,
ознайомчої,
слюсарномеханічної практики
– до 6 годин в день,
для виробничої
практики – 10 годин
отримання робочої
професії, по 8 годин
технологічна і
переддипломна
практики. Дріблення
групи на підгрупи

19.

1

20.

Проведення державних
екзаменів

2

0,50 години на одного
студента голові та кожному
членові державної
екзаменаційної комісії

3

Керівництво,
консультування,
рецензування та
проведення захисту
дипломних проектів
(робіт):

- освітньо-кваліфікаційний
рівень “молодший
спеціаліст”

до 20 годин на одного
студента, у тому числі:
по 0,50 години голові та
кожному членові державної
екзаменаційної комісії;
до 16 годин - керівнику і
консультантам;
до 2 годин рецензенту

допускається , якщо
чисельність
студентів більше 20
( всі види
навчальної, робочої і
технологічної
практики). Для
електромонтажної
практики електриків,
враховуючи
проведення її на
базових
підприємствах і
складності
обладнання, що
викоритовується для
виконання
електромонтажних
робіт, дріблення на
підгрупи
допускається при
наявності кількості
студентів в групі
більше 16.
Не більше шести
годин на день.
Кількість членів
комісії - не більше
чотирьох осіб (в
окремих випадках
кількість членів
комісії може бути
збільшена до шести
осіб)
4

Кількість членів
комісії - не більше
трьох осіб (в
окремих випадках
кількість членів
комісії може бути
збільшена до п’яти
осіб).
За одним керівником
і рецензентом
закріплюється до 12
дипломних проектів
(робіт)

8.9. Перелік основних видів методичної
працівників вищих навчальних закладів
№ з/п
1.
2.
3.

роботи

педагогічних

Назва виду роботи
Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських,
практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування,
практик і самостійної роботи студентів
Підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників,
довідників (для педагогічних працівників)
Розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних планів,
робочих навчальних програм

4.

Розробка і підготовка нових лабораторних робіт

5.

Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін

6.
7.

Складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення модульного та
підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю
Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів,
слайдів тощо)

8.

Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання

9.

Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу

10.

Підготовка концертних програм та персональних художніх виставок

8.10. Перелік основних видів наукової роботи науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів
№ з/п

Назва виду роботи

1.

Виконання планових наукових досліджень із звітністю в
таких формах:
Науково-технічний звіт
Дисертація (докторська, кандидатська)
Монографія
Підручник, навчальний посібник, словник, довідник
Наукова стаття в журналах, реферованих виданнях,
інших виданнях
1.6. Заявка на видачу охоронних документів
Тези доповіді на конференціях, симпозіумах,
семінарах (міжнародних, вітчизняних, інших)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.

3.
4.

Примітка

Плановими є наукові
дослідження, що
включені до
тематичних планів
науково-дослідних
робіт вищого
навчального закладу,
кафедри та наукових,
науково-технічних
програм

Рецензування монографій, підручників, навчальних
посібників, словників, довідників, дисертацій,
авторефератів, наукових статей, наукових проектів,
тематичних планів тощо
Доопрацювання для перевидання монографій,
підручників, навчальних посібників, словників,
довідників
Керівництво науковою роботою студентів з
підготовкою:
- наукової статті
- заявки на видачу охоронних документів
- роботи на конкурс
- доповіді на конференцію

8.11. Перелік основних видів організаційної роботи педагогічних
працівників вищих навчальних закладів
№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Назва виду роботи
Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки, комісіях
інших міністерств
Робота в Державній акредитаційній комісії, експертних і фахових радах
Робота в експертних комісіях ВАК
Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій
Робота в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях вищого
навчального закладу та його структурних підрозділів
Організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій,
симпозіумів, семінарів
Робота з видання наукових і науково-методичних збірників
Виконання обов’язків заступника декана факультету (заступника директора
інституту), заступника завідувача відділення на громадських засадах
Участь у виховній роботі студентського колективу, виконання обов’язків куратора
(наставника) академічної групи
Керівництво студентським науковим гуртком, проблемною групою
Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді
Участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад
Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів

ДОДАТКИ

Додаток 1
_____________________________________________________________________________________
(найменування центрального органу виконавчої влади, якому підпорядковується вищий навчальний заклад)

___________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА
м. _______ – 20__ року
___________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові студента)

__________________
Фото
студента

(код студента)

_________________
(підпис студента)

М. П.
Дата "___" ____________ 20__ року

Напрям підготовки ____________________________________________________________________
Спеціальність ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________
(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Інститут, факультет, відділення _________________________________________________________
Група _______________________________________________________________________________
Календарний строк навчання ___________________________________________________________
Форма навчання ______________________________________________________________________
Директор інституту, декан факультету,
завідувач відділення

___________________

Проректор, заступник директора

___________________

(підпис)

(підпис)

(________________________)
(прізвище та ініціали)

(________________________)
(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
ПЕРШИЙ
ПЕРШИЙ
Тривалість семестру ________ тижнів
Кількість годин
№
з/п

Назви навчальних дисциплін

аудиторних
Кількість
кредитів

загальна

самостійна
робота і індивідуальна
лекцій практичних лабораторних
контрольні
робота
заходи

Нормативні навчальні
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид
індивідуального
завдання

Продовження додатку 1
9
10
11
12
13
Всього
Вибіркові навчальні

Всього
Всього за семестр

Х

_______________
(підпис студента)

______________________
(прізвище та ініціали)

_____________ _________________________
(підпис куратора)

(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
Календарний термін навчання
КУРС
з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

СЕМЕСТР
Форма
семестрового
контролю
(екзамен, залік)
дисципліни

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Оцінка за
національною
шкалою

Кількість
балів

Оцінка за
шкалою ECTS

Прізвище та ініціали
викладача, який проводив
контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення
семестрової оцінки

Продовження додатку 1
дисципліни

Х

Х

Х

Х

________________________________________
(підпис директора, декана, завідувача)

Х

Х

__________________________
(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
ПЕРШИЙ
ДРУГИЙ
Тривалість семестру ________ тижнів
Кількість годин
№
з/п

Назви навчальних дисциплін

аудиторних
Кількість
кредитів

Нормативні навчальні
1
2
3
4
5
6
7

загальна

самостійна
робота і індивідуальна
лекцій практичних лабораторних
контрольні
робота
заходи

Вид
індивідуального
завдання

Продовження додатку 1
8
9
10
11
12
13
Всього
Вибіркові навчальні

Всього
Всього за семестр

_______________
(підпис студента)

Х

______________________
(прізвище та ініціали)

_____________ _________________________
(підпис куратора)

(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
КУРС
Календарний термін навчання
з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

СЕМЕСТР
Форма
семестрового
контролю
(екзамен,
залік)
дисципліни

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Оцінка за
національною
шкалою

Кількість
балів

Оцінка за
шкалою ECTS

Прізвище та ініціали
викладача, який проводив
контрольні заходи

Підпис
викладача

Дата виставлення семестрової
оцінки

Продовження додатку 1
дисципліни

Х

Х

Х

Переведений на ________ курс

Х

_____________________________
(підпис директора, декана, завідувача)

наказ від ____________ № ____

Х

Х

_____________________
(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
ДРУГИЙ
ТРЕТІЙ
Тривалість семестру ________ тижнів
Кількість годин
№
з/п

Назви навчальних дисциплін

аудиторних
Кількість
кредитів

Нормативні навчальні
1
2
3
4
5
6
7

Загальна

самостійна
робота і індивідуальна
лекцій практичних лабораторних
контрольні
робота
заходи

Вид
індивідуального
завдання

Продовження додатку 1
8
9
10
11
Всього
Вибіркові навчальні

Всього
Всього за семестр

Х

_______________
(підпис студента)

______________________
(прізвище та ініціали)

_____________ _________________________
(підпис куратора)

(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
КУРС

Календарний термін навчання

з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

СЕМЕСТР
Форма
семестрового
контролю
(екзамен, залік)

дисципліни

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Оцінка за
національною
шкалою

Кількість
балів

Оцінка за
шкалою ECTS

Прізвище та ініціали
викладача, який проводив
контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення
семестрової оцінки

Продовження додатку 1
дисципліни

Х

Х

Х

Х

Х

Х

____________________________________ _______________________________
(підпис директора, декана, завідувача)

(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
ДРУГИЙ
ЧЕРВЕРТИЙ
Тривалість семестру ________ тижнів
Кількість годин
№
з/п

Назви навчальних дисциплін

аудиторних
Кількість
кредитів

Нормативні навчальні
1
2
3
4
5
6
7

Загальна

самостійна
робота і індивідуальна
лекцій практичних лабораторних
контрольні
робота
заходи

Вид
індивідуального
завдання

Продовження додатку 1
8
9
10
11
Всього
Вибіркові навчальні

Всього
Всього за семестр

Х

_______________
(підпис студента)

______________________
(прізвище та ініціали)

_____________ _________________________
(підпис куратора)

(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
КУРС

Календарний термін навчання

з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року
СЕМЕСТР
Форма семестрового
контролю (екзамен,
залік)

дисципліни

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Оцінка за
національною
шкалою

Кількість
балів

Оцінка за
шкалою ECTS

Прізвище та ініціали
викладача, який проводив
контрольні заходи

Підпис
викладача

Дата виставлення
семестрової оцінки

Продовження додатку 1
дисципліни

Х

Х

Х

Переведений на ________ курс

Х

_____________________________
(підпис директора, декана, завідувача)

наказ від ____________ № ____

Х

Х

_____________________
(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
ТРЕТІЙ
П'ЯТИЙ
Тривалість семестру ________ тижнів
Кількість годин
№
з/п

Назви навчальних дисциплін

аудиторних
Кількість
кредитів

Нормативні навчальні
1
2
3
4
5
6
7

Загальна

самостійна
робота і індивідуальна
лекцій практичних лабораторних
контрольні
робота
заходи

Вид
індивідуального
завдання

Продовження додатку 1
8
9
Всього
Вибіркові навчальні

Всього
Всього за семестр

Х

_______________
(підпис студента)

______________________
(прізвище та ініціали)

_____________ _________________________
(підпис куратора)

(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
КУРС

Календарний термін навчання

з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

СЕМЕСТР
РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Форма семестрового
контролю (екзамен,
залік)

дисципліни

Оцінка за
національною
шкалою

Кількість
балів

Оцінка за
шкалою
ECTS

Прізвище та ініціали
викладача, який проводив
контрольні заходи

Підпис
викладача

Дата виставлення
семестрової оцінки

Продовження додатку 1
дисципліни

Х

Х

Х

Х

_____________________________
(підпис директора, декана, завідувача)

Х

Х

_____________________
(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
ТРЕТІЙ
ШОСТИЙ
Тривалість семестру ________ тижнів
Кількість годин
№
з/п

Назви навчальних дисциплін

аудиторних
Кількість
кредитів

Нормативні навчальні
1
2
3
4
5
6
7

Загальна

самостійна
робота і
лекцій практичних лабораторних
контрольні
заходи

індивідуальна
робота

Вид
індивідуального
завдання

Продовження додатку 1
8
9
Всього
Вибіркові навчальні

Всього
Всього за семестр

Х

_______________

______________________

_____________ _________________________

(підпис студента)

(прізвище та ініціали)

(підпис куратора)

(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
КУРС

Календарний термін навчання

з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

СЕМЕСТР
Форма
семестрового
контролю
(екзамен, залік)
дисципліни

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Оцінка за
національною
шкалою

Кількість
балів

Оцінка за шкалою
ECTS

Прізвище та ініціали
викладача, який проводив
контрольні заходи

Підпис
викладача

Дата виставлення
семестрової оцінки

Продовження додатку 1
дисципліни

Х

Х

Х

Переведений на ________ курс

Х

_____________________________
(підпис директора, декана, завідувача)

наказ від ____________ № ____

Х

Х

_____________________
(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
ЧЕТВЕРТИЙ
СЬОМИЙ
Тривалість семестру ________ тижнів
Кількість годин
№
з/п

Назви навчальних дисциплін

аудиторних
Кількість
кредитів

Нормативні навчальні
1
2
3
4
5
6
Всього

Загальна

самостійна
робота і індивідуальна
лекцій практичних лабораторних
контрольні
робота
заходи

Вид
індивідуального
завдання

Продовження додатку 1
Вибіркові навчальні

Всього
Всього за семестр

Х

_______________
(підпис студента)

______________________
(прізвище та ініціали)

_____________ _________________________
(підпис куратора)

(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
КУРС

Календарний термін навчання

з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

СЕМЕСТР
РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Форма семестрового
контролю (екзамен,
залік)

дисципліни

Оцінка за
національною
шкалою

Кількість балів

Оцінка за
шкалою ECTS

Прізвище та ініціали
викладача, який проводив
контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення
семестрової оцінки

Продовження додатку 1
дисципліни

Х

Х

Х

Х

_____________________________
(підпис директора, декана, завідувача)

Х

_____________________
(прізвище та ініціали)

Х

Продовження додатку 1
ЧЕТВЕРТИЙ
ВОСЬМИЙ
Тривалість семестру ________ тижнів
Кількість годин
№
з/п

Назви навчальних дисциплін

аудиторних
Кількість
кредитів

Нормативні навчальні
1
2
3
4
5
6
Всього

Загальна

самостійна
робота і індивідуальна
лекцій практичних лабораторних
контрольні
робота
заходи

Вид
індивідуального
завдання

Продовження додатку 1
Вибіркові навчальні

Всього
Всього за семестр

Х

_______________

______________________

(підпис студента)

(прізвище та ініціали)

_____________ _________________________
(підпис куратора)

(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
КУРС

Календарний термін навчання

з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

СЕМЕСТР
Форма
семестрового
контролю
(екзамен, залік)
дисципліни

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Оцінка за
національною
шкалою

Кількість
балів

Оцінка за
шкалою ECTS

Прізвище та ініціали
викладача, який проводив
контрольні заходи

Підпис викладача

Дата виставлення
семестрової оцінки

Продовження додатку 1
дисципліни

Х

Х

Х

Переведений на ________ курс
наказ від ____________ № ____

Х

Х

Х

_____________________________

_____________________

(підпис директора, декана, завідувача)

(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
ДОДАТКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬСЯ
Кількість годин
аудиторних
№
з/п

Назви навчальних дисциплін

Кількість
кредитів

Загальна

самостійна
робота і
лекцій практичних лабораторних
контрольні
заходи

індивідуальна
робота

Вид
індивідуального
завдання

Всього
Всього за семестр

Х

_______________
(підпис студента)

______________________
(прізвище та ініціали)

_____________ _________________________
(підпис куратора)

(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
ПОНАД ОБСЯГИ, ВИЗНАЧЕНІ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ
Форма
семестрового
контролю
(екзамен, залік)

Х

РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Оцінка за
національною
шкалою

Кількість
балів

Х

Прізвище та ініціали
викладача, який проводив
контрольні заходи

Оцінка за шкалою
ECTS

Х

_____________________________
(підпис директора, декана, завідувача)

Х

Х

_____________________
(прізвище та ініціали)

Дата виставлення
семестрової оцінки

Підпис викладача

Х

Продовження додатку 1
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЛИСЬ
Кількість годин
аудиторних
№
з/п

Назви навчальних дисциплін

Кількість
кредитів

Загальна

самостійна
робота і
лекцій практичних лабораторних
контрольні
заходи

індивідуальна
робота

Вид
індивідуального
завдання

Всього
Всього за семестр

Х

______________

_______________________________

(підпис студента)

(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 1
В ІНШИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Форма
семестрового
Оцінка за
Оцінка за
контролю (екзамен,
Кількість
національною
шкалою
залік)
балів
шкалою
ECTS

Х

Х

Х

Скорочена назва
вищого
навчального
закладу

Х

Назва і номер документа,
Підпис
який засвідчує зарахування особи, яка Дата внесення запису
змістових модулів
внесла запис

Х

Х

________________________________

_________________

(підпис директора, декана, завідувача)

(прізвище та ініціали)

Х

Продовження додатку 1
ПРАКТИЧНА
№
з/п

Назва практики

Назва підприємства,
організації, установи

Курс

Тривалість
практики (дата: від
- до)

Яку роботу
виконував

Кількість кредитів

Продовження додатку 1
ПІДГОТОВКА
Дата захисту
звіту

Оцінка за
національною
шкалою

Оцінка
загальна кількість
балів

за шкалою ECTS

Прізвища та ініціали викладача-керівника
практикою і членів комісії

________________________________

_________________

(підпис директора, декана, завідувача)

(прізвище та ініціали)

Підписи

Продовження додатку 1
ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
№ Назви курсових проектів (робіт) за навчальним планом
з/п

Семестр

Продовження додатку 1
ЗАВДАНЬ (ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТОЩО)

Дата захисту

Оцінка за
національною
шкалою

Оцінка
загальна
за шкалою ECTS
кількість балів

Прізвища та ініціали членів комісії

________________________________

_________________

(підпис директора, декана, завідувача)

(прізвище та ініціали)

Підписи

Продовження додатку 1
ДЕРЖАВНА
ДЕРЖАВНІ
№
з/п

Назва екзамену

Дата складання екзамену

АТЕСТАЦІЯ
ЕКЗАМЕНИ
Оцінка за
національною
шкалою

Кількість балів
за результатами
захисту

Оцінка за шкалою
ECTS

Прізвища та ініціали голови і членів державної
екзаменаційної комісії

Підписи членів державної
екзаменаційної комісії

Продовження додатку 1
ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ
№
з/п

Прізвище та ініціали
керівника

Тема дипломного проекту (роботи)

Відмітка керівника про
допущення дипломанта до
захисту

Дата захисту
роботи

(РОБОТА)
РІШЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
Оцінка за
національною
шкалою

Кількість балів за
результатами
захисту

Оцінка за шкалою
ECTS

Присвоїти кваліфікацію

Прізвища та ініціали голови і
членів державної
екзаменаційної комісії

Підписи членів
державної
екзаменаційної комісії

Додаток 2

"Затверджую"
Ректор (директор)
__________________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

"___" ____________ 20__ року ______________________________________________________________
М. П.
(найменування центрального органу виконавчої влади, власника)
_________________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Кваліфікація __________________
(назва)

Підготовки ________________________________ з галузі знань ____________________________________ Строк навчання _______________
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

(шифр і назва галузі знань)

за напрямом ________________________________________________________________________________
(шифр і назва напряму)

спеціальністю ______________________________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)

спеціалізацією ______________________________________________________________________________
(назва спеціалізації)

Форма навчання _________________________________________________
(денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

(роки і місяці)

на основі _____________________
(зазначається освітній
(освітньо-кваліфікаційний)
рівень)

Продовження додатку 2
I. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Курс Вересень Жовтень
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37

Червень

Липень

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Серпень
48

49

50

51 52

Кількість рядків визначається кількістю курсів навчання

ПОЗНАЧЕННЯ: Т - теоретичне навчання; С - екзаменаційна сесія; П - практика; К - канікули; ДЕ - складання державного екзамену; ДП - захист
дипломного проекту (роботи)
II. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні
Курс

Теоретичне Екзаменавчання
наційна
сесія

Практика

Державна
атестація

III. ПРАКТИКА
Виконання Канікули Разом
дипломного
проекту
(роботи)

Назва
практики
Навчальна

Кількість рядків визначається кількістю курсів навчання
Виробнича
Разом

Семестр Тижні

IV. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ
Назва
навчальної
дисципліни

Форма
Семестр
державної
атестації
(екзамен,
дипломний
проект (робота))
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V. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Розподіл за семестрами

Курсові
Шифр
за
ОПП

НАЗВА
НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ

проекти роботи

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

VI
курс

Семестри
у тому числі:

Самостійна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
робота

Всього
лекції лабораторні

Всього

I
II
III IV
V
курс курс курс курс курс

Аудиторних
Кількість
кредитів
ECTS Загальний
обсяг

Екзамени Заліки

Розподіл кредитів ECTS на тиждень
за курсами і семестрами

Кількість годин

практичні

Кількість тижнів в семестрі
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1.2 Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки

Всього

1.3. Дисципліни загально-професійної підготовки
___________________________________________________________________________________________________________________________
1.4. Дисципліни професійної і практичної підготовки
___________________________________________________________________________________________________________________________
2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
___________________________________________________________________________________________________________________________
2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

Всього

Продовження додатку 2
2.2. Дисципліни вільного вибору студента

Всього
Загальна кількість
Кількість годин на тиждень
Кількість екзаменів
Кількість заліків
Кількість курсових проектів
Кількість курсових робіт

Декан факультету, директор інституту, завідувач відділення

__________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище та ініціали)

Додаток 3

Затверджую
___________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)
Проректор (заступник директора)
__________________________
Робочий навчальний план
"___" ____________ 20__ року
Спеціальності _________________________________________
(шифр і назва напаряму підготовки (спеціальності))

Курс ________

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Курс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

ПОЗНАЧЕННЯ: Т - теоретичне навчання; С - екзаменаційна сесія; П - практика; К - канікули; ДЕ - складання державного екзамену; ДП - захист
дипломного проекту (роботи)

Шифр
№
за
з/п
ОПП

Разом
у тому числі

з них аудиторних

всього

в тому числі

з них аудиторних

залік

екзамен

розрахункові роботи

курсові роботи, проекти

самостійна робота

практичні

форми
контролю

лабораторні

I семестр кількість навчальних тижнів

лекції

всього

залік

екзамен

розрахункові роботи

курсові роботи, проекти

самостійна робота

практичні

лабораторні

Кількість годин

лекції

всього

всього

на поточний навчальний
рік

прочитано в минулому
році

фактично виділено

за навчальним планом

Кількість кредитів
ECTS

Назви навчальних дисциплін

Продовження додатку 3

II семестр кількість навчальних тижнів

форми
контролю
Кафедра,
циклова
комісія
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Державна атестація

Практика
N з/п

Назва практики

Число тижнів

Число годин

Форма контролю

Назва

Семестр

Навчальна

Виробнича

Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення
"___" ____________ 20__ року

____________ ______________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Додаток 4
____________________________________________________________________________________
(найменування центрального органу управління освітою, власник)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

____________________________________________________________________________________
(назва навчальної дисципліни)

ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни

підготовки ________________________________
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

напряму _____________________________________
(шифр і назва напряму)

спеціальності _________________________________
(шифр і назва спеціальності)

(Шифр за ОПП________)

Київ
20__ рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: _________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: __________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з напряму
підготовки
____________________________________________________________________________________
(шифр і назва напряму)

"___" ____________ 20__ року, протокол № __

Продовження додатку 4
Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "______________________________"
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ___________________ напряму
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
(спеціальності) "_____________________________________________________________________".
Предметом вивчення навчальної дисципліни є ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
Міждисциплінарні зв'язки: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1.
2.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "________________________________________" є
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "_____________________________________" є
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
вміти:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ години/________ кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Змістовий модуль 2.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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3. Рекомендована література
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання _________________________________
5. Засоби діагностики успішності навчання ____________________________________________

Додаток 5

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія) _______________________________

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Проректор (заступник директора) з
навчальної роботи
____________________________________
"___" ____________ 20__ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
_____________________________________________________________________________________
(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки ____________________________________________________________________
(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _________________________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація __________________________________________________________________________
(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення __________________________________________________________
(назва інституту, факультету, відділення)

______ - 20__ рік
Робоча програма _________________________________________________________ для студентів
(назва навчальної дисципліни)
за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. "___" ____________,
20__ року - __ с.
_____________________________________________________________________________________
Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) _________
____________________________________________________________________________________
Протокол від "___" ____________ 20__ року № ___
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) ________________________
_______________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

(________________________)
(прізвище та ініціали)

Продовження додатку 5
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки
(спеціальністю) _______________________________________________________________________
(шифр, назва)

Протокол від "___" ____________ 20__ року N ___
"___" ____________ 20__ року

Голова

_______________
(підпис)

(_____________________)
(прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік
__________, 20__ рік

Продовження додатку 5
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів -

Галузь знань, напрям підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Галузь знань
_______________
(шифр і назва)

Нормативна
(за вибором)

денна форма навчання заочна форма навчання

Напрям підготовки
_______________
(шифр і назва)
Модулів Змістових модулів -

Спеціальність (професійне спрямування):
_______________

Рік підготовки:
-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання
___________________
(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

-й

-й

-й

Лекції
Тижневих годин для денної форми
навчання:
аудиторних самостійної роботи
студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

год.

год.

Практичні, семінарські
год.

год.

Лабораторні
год.

год.

Самостійна робота
год.

год.

Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:

Продовження додатку 5

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до
самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання для заочної форми навчання -

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета ...........
Завдання ..........
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: ..........
вміти: ..........

3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1 ..........
Тема 1. ..........

Тема 2. ..........
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4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Назви змістових
модулів і тем
1

денна форма
усього
2

заочна форма

у тому числі
л

п

лаб

інд

с.р.

3

4

5

6

7

усього
8

у тому числі
л

п

лаб

інд

с.р.

9

10

11

12

13

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Назва
Тема 1. Назва
Тема 2. Назва
Разом за змістовим
модулем 1
Змістовий модуль 2. Назва
Тема 1. Назва
Тема 2. Назва
Разом за змістовим
модулем 2
Усього годин
Модуль 2
ІНДЗ

-

-

-

-

-

-

Усього годин
5. Теми семінарських занять
№
з/п
1
2
...

Назва теми

Кількість
годин

Продовження додатку 5
6. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Назва теми

Кількість
годин

Назва теми

Кількість
годин

1
2
...

7. Теми лабораторних занять
№
з/п
1
2
...

8. Самостійна робота
№
з/п
1

...

...

2

...

...

Разом

9. Індивідуальні завдання
10. Методи навчання
11. Методи контролю
12. Розподіл балів, які отримують студенти
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Приклад для заліку
Поточне тестування та самостійна робота
Сума
Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5

Т6

Т7

Т8

Т9
100

Т1, Т2... Т9 - теми змістових модулів.
Приклад для екзамену
Підсумковий
тест (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий
модуль 1
Т1

Т2 Т3

Змістовий модуль
2
Т4

Т5

Т6

Т7

Змістовий модуль
3
Т8 Т9 Т10 Т11

100

Т12

Т1, Т2... Т12 - теми змістових модулів.

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)
Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи

Сума

до ___

100

до ___

Сума

до ___

Продовження додатку 5
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 - 100

A

відмінно

82 - 89

B

добре

74 - 81

C

64 - 73

D

60 - 63

E

35 - 59

FX

0 - 34

F

13. Методичне забезпечення
1. ..........

14. Рекомендована література
Базова
1. ..........

Допоміжна
1. ..........
15. Інформаційні ресурси
1...........

для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики

для заліку

зараховано
задовільно

незадовільно з можливістю
повторного складання

не зараховано з
можливістю повторного
складання

незадовільно з обов'язковим не зараховано з
повторним вивченням
обов'язковим повторним
дисципліни
вивченням дисципліни

Додаток 6

Додаток 7

ВІДОМІСТЬ
залікових оцінок з предмету

.

в групі ________ Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України
м. Нікополя Дніпропетровської обл.
Прізвище, ім’я, по батькові викладачів: __________________________
№
п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Семестрова

Залікова

Підсумкова
оцінка
(до атестату)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Дата проведення заліку “____” _____________ 20__ р.
Викладач _____________________ (___________________)

Додаток 8

ПРОТОКОЛ
державної атестації з предмету

______

..

в групі ________ Нікопольського технікуму Національної металургійної академії України
м. Нікополя Дніпропетровської обл.
Прізвища, ім’я, по батькові осіб, які проводили екзамен:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Зміст ____________________ екзамену оголошено о ______ год. _______ хв.
(письмового, усного)

Екзамен розпочався о _______ год. _______ хв.
До екзамену допущено ______ чол., з’явилося _______ чол.,
____________________________________________________________________________
(прізвища, імена відсутніх)

____________________________________________________________________________

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4

5

Підсумкова
державна
атестація

1

(до атестату)

Прізвище, ім’я, по батькові

№ білета,
завдання,
тесту, тема
твору

Підсумкова
оцінка

№
п/п

Семестрова

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

6

Продовження додатоук 8

Окремі думки членів комісії: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата проведення державної атестації: “____” __________ 20 __ р.
Голова екзаменаційної комісії

_____________________ ( _____________________ )

Члени комісії:

_____________________ ( _____________________ )

__________________ ( __________________ )

Додаток 9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

ВІДОМІСТЬ
залікових оцінок за семестр
з предмету:

________________________________________
___ курса

спеціальність:

семестр

група _____________
___________
_______________________________________
шифр

Викладач:

назва спеціальності

______________

Дата заповнення відомості "___" _______________ 20 __ року
№
п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Підсумкова
оцінка

Підпис
викладача

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Додаток 10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ
___ курса

___ семестр
група ___________

спеціальність:

___________ ___________________________________
шифр

з предмету:

назва спеціальності

_______________________________________________
Викладач:

_____________________

Дата проведення екзамену "___" _______________ 20 __ року
№
п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

№
біл.

Підсумкова
оцінка

Підпис
викладача

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Додаток 11

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НІКОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
семестрових оцінок

___ курса

___ семестр
група ______________

спеціальність:
Класний керівник:

___________________________________________
__________________________

сесія з "___" _______________ 20 __ року по "___" _______________ 20 __ року

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Прізвище
студента

Додаток 12
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення _______________________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень _____________________________________
(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Напрям підготовки __________________________________________________
(шифр і назва)

Фотокартка
3 х 4 см

Спеціальність _______________________________________________________
(шифр і назва)

Спеціалізація _______________________________________________________
(назва)

НАВЧАЛЬНА КАРТКА СТУДЕНТА

1. Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________
2. Дата народження __________________________________________________________________
3. Місце народження _________________________________________________________________
4. Громадянство ________________________ 5. Закінчив(ла) ______________________________
_____________________________________________________________________ в _________ році
(найменування навчального закладу)

6. Родинний стан ____________________________________________________________________
7. Адреса місця проживання __________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, назва населеного пункту,

____________________________________________________________________________________
вулиця, № будинку, № квартири, номер телефону)

8. Наявність пільг при вступі _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Зарахований(на) наказом від " " ____________ 20__ року № ________________
а) за конкурсом: із стажем, без стажу (підкреслити)
б) у порядку переведення з ___________________________________________________________
(найменування навчального закладу)

в) за направленням __________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи)

Продовження додатоку 12
г) за особливими умовами участі у конкурсі ____________________________________________
ґ) поза конкурсом ___________________________________________________________________
д) на умовах повного відшкодування: державний кредит, фізична, юридична особа (підкреслити)
10. Трудова книжка: _________________________________________________________________
(номер, коли й ким видана)

11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________________
12. Переведення з курсу на курс, перерва в академічному навчанні, відзначення, покарання

Курс Номер і дата наказу

Зміст наказу

Продовження додатку 12
13. Виконання навчального плану
Загальний обсяг
годин

кредитів
ESTS

Семестровий контроль, оцінка
за національною
шкалою

ПЕРШИЙ

Назва навчальної дисципліни і навчальних
практик

ДРУГИЙ

ПЕРШИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Курс

Семестр

Переведений на другий курс. Наказ від "___" ____________ 20__ року № ___

кількість
балів

ECTS

Дата складання семестрового
контролю й номер відомості

ТРЕТІЙ
ЧЕТВЕРТИЙ

ДРУГИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Продовження додатку 12

Переведений на третій курс. Наказ від "___" ____________ 20__ року №___

П'ЯТИЙ
ШОСТИЙ

ТРЕТІЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Продовження додатку 12

Переведений на четвертий курс. Наказ від "___" ____________ 20__ року № ___

СЬОМИЙ
ВОСЬМИЙ

ЧЕТВЕРТИЙ 20__ - 20__ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Продовження додатку 12

Переведений на п'ятий курс. Наказ від "___" ____________ 20__ року № ___

Продовження додатку 12
14. Виробничі практики

Оцінка
№
з/п

Назва практики

Місце практики

Посада

за національною
шкалою

кількість балів

ECTS

15. Здобуто спеціальності кваліфікованого робітника

Шифр

Назва спеціальності

Розряд

Дата складання кваліфікаційного екзамену

Продовження додатку 12
16. Державна атестація

Оцінка
№
з/п

Назва навчальної дисципліни

Дата і номер протоколу ДЕК

за національною
шкалою

кількість балів

ECTS

Продовження додатку 12
17. Отримано за весь термін навчання у вищому навчальному закладі підсумкових оцінок:
Усього ___________________ з
них:

за національною
шкалою

за шкалою
ECTS

"відмінно"_________

A ________

"добре"__________

B ________

"задовільно" _______

C _____ __
D _______
E ________

Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення

_______

________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

18. Дипломна робота (проект) виконана на тему _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
і захищена з оцінкою: за національною шкалою ___________, за шкалою ECTS ______________
19. Рішенням Державної екзаменаційної комісії (протокол від "___" ____________ 20__ року N __)
присвоєна кваліфікація ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення

_______

________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

