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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 

коледжі. 

1.2. Освітній процес в коледжі – це інтелектуальна, творча діяльність 

у сфері  фахової передвищої освіти, що провадиться у коледжі 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 коледжі є державна мова. 

Здобувачі фахової передвищої освіти (далі студенти) – особи, які 

навчаються у коледжі з метою присвоєння їм освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» і «фаховий молодший бакалавр» і відповідної 

кваліфікації. 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано на підставі рішення екзаменаційної комісії коледжу та встановлено, 

що студент досягнув компетентностей  (результатів навчання) відповідно до 

стандартів вищої та фахової передвищої  освіти, що засвідчується дипломом 

«молодшого спеціаліста» і « фахового молодшого бакалавра» 

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» 

або «фаховий молодший бакалавр» 

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 

коледжі, що відповідає стандартам ФПВО і  ВО, забезпечує здобуття 

студентами якісної  освіти та сприяє створенню нових знань. 

Якість фахової передвищої 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 

Фаховому коледжі. 

Зміст освіти формується та визначається освітньо-професійною 

програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, 

робочими навчальними планами, програмами навчальних дисциплін. 

Освітньо-професійна програма (ОПП) – єдиний комплекс освітніх 

компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

контрольних заходів, тощо), спрямованих на досягнення  визначених 

результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої та 

професійної кваліфікації.  

Система освітніх компонентів на відповідному рівні фахової передвищої 

освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних 

дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, а також очікувані результати 

навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст - до завершення навчання осіб, які вступили до 

Фахового коледжу до 31 грудня 2019 року). 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) містить: 

− вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 

− зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; 

− обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття фахової передвищої 

освіти; 

− перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання; 

− вимоги професійних стандартів (за наявності); 

− форма атестації здобувачів фахової передвищої освіти; 

− вимоги для системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

− перелік компетентностей випускника. 

Освітньо-професійна програма фахової передвищої освіти повинна 

передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів фахової 

передвищої освіти 

На основі освітньо-професійної програми розробляються навчальні 

плани, програми навчальних дисциплін. 

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. 

 



2. Нормативно-правова база організації освітнього процесу 

 

2.1. Освітній процес в Фаховому коледжі здійснюється на підставі вимог 

Конституції України, законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», «Про вищу освіту», стандартів фахової передвищої освіти, 

нормативних актів Міністерства освіти і науки України та інших 

нормативно-правових актів України з питань освіти та з питань запобігання 

та поширення інфекційних хвороб на території України та в інших випадках 

передбачених законодавством України. Відокремлений структурний 

підрозділ «Нікопольський фаховий коледж Українського державного 

університету науки і технологій» самостійно вирішує питання організації 

освітнього процесу відповідно до законодавства. 

2.2. Організація освітнього процесу здійснюється навчальними 

підрозділами Фахового коледжу (відділеннями, цикловими комісіями тощо). 

Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього 

процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки, є 

навчальний план та освітньо-професійна програма. 

Навчальний план – це нормативний документ закладу фахової 

передвищої освіти, розроблений на підставі освітньо-професійної програми. 

Визначає  перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну 

послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг 

навчальних занять, графік освітнього процесу, форми поточного і 

підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової 

передвищої освіти програмних результатів навчання. 

Навчальний план затверджується педагогічною радою Фахового коледжу 

та вченою радою Українського державного університету науки і технологій .  

На основі навчального плану для кожного здобувача фахової 

передвищої освіти розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні 

плани на кожний навчальний рік (семестр). Індивідуальний навчальний план 

формується за результатами особистого вибору здобувачем фахової 

передвищої освіти дисциплін з урахуванням вимог освітньо-професійної 

програми щодо вивчення її обов’язкових компонент. 

Студенти мають право брати участь у формуванні індивідуального 

навчального плану, вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом, в 

обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів 

ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої 

освіти.  

Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання 

здобувачем фахової передвищої освіти. 

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний 

рік завідувач відділення складає робочий навчальний план, який 

затверджується директором Фахового коледжу. 

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до 

знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. 



2.3. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-

професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми 

дисципліни та навчального плану Фаховим коледжем 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. 

Робоча програма розглядається та схвалюється на засіданні циклової комісії 

та затверджується заступником директора з навчальної роботи. 

2.3.1. Структурні складові робочої навчальної програми дисциплін 

загальноосвітнього циклу: 

− тематичний план; 

− засоби для проведення поточного та підсумкового контролю; 

− критерії оцінювання результатів навчання; 

− рекомендовані джерела інформації. 

2.3.2. Структурні складові робочої навчальної програми дисциплін 

професійної підготовки: 

− мета вивчення дисципліни та її статус (обов’язкова чи вибіркова); 

− обсяг дисципліни в кредитах ЄКТС та його розподіл у годинах за 

формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять; 

− тематичний план; 

− засоби для проведення поточного та підсумкового контролю;  

− критерії оцінювання результатів навчання; 

− засоби діагностики результатів навчання, зокрема, методи їх 

демонстрування; 

− рекомендовані джерела інформації. 

2.4 Особливості планування навчання за заочною формою 

Заочна форма навчання є однією з форм здобуття кваліфікаційного 

рівня “молодший спеціаліст” або «фаховий молодший бакалавр» в системі 

ФПВО 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  ВСП «Нікопольський ФК УДУНТ». Особи, які навчаються за 

заочною формою у ЗФПВО освіти мають статус здобувача освіти 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. 

Студенту заочної форми навчання, який виконав всі вимоги навчального 

плану, захистив дипломний проект (роботу), рішенням 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” 

або «фаховий молодший бакалавр». Навчання за заочною формою 

здійснюється за державні кошти та за кошти фізичних  та юридичних осіб, на 

підставі договорів між коледжом та підприємствами, установами, 

організаціями. Освітній процес за заочною формою навчання в коледжі 

здійснюється під час екзаменаційно-установчих сесій і в міжсесійний період. 

Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року 

протягом якої здійснюються всі форми освітнього 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 ЗФПВО 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 40 календарних днів для  другого курсу. Для   

підготовки  і захисту дипломного проекту (роботи) надається  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 освітнього процесу, який складається завідувачами 

відділень на поточний навчальний рік з кожної спеціальності на підставі 

навчального плану та затверджується директором коледжу. 

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 заочним  відділенням 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 10  академічних годин на день. При цьому 

загальна кількість обов’язкових занять на тиждень не повинна перевищувати 

60 годин. 

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 коледжі, так і поза навчальним закладом 

(в домашніх умовах). 

Контрольні роботи, виконані студентами поза коледжом, 

перевіряються викладачем у семиденний термін з часу їх надходження до 

навчального закладу і зараховуються за результатами співбесіди викладача із 

студентом. 

Контрольні роботи, виконані у коледжі, перевіряються викладачем у 

дводенний термін і зараховуються за результатами їх виконання. Перевірені 

контрольні роботи викладачі здають для обліку в навчальну частину. 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 освітнього процесу. 

Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка 

освітнього процесу довідкою-викликом. 

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 і 

проходження контрольних заходів з фізичного виховання, навчальних, 

технологічної практики. 

 

3. Форми організації навчання 

 

3.1  Формами здобуття фахової передвищої (вищої) освіти є: 

− інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); 

− індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на виробництві); 

− дуальна. 

У Фаховому коледжі застосовується - інституційна (очна (денна), 

заочна) 

3.2 Освітній процес у коледжі здійснюється за такими формами: 

навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи. 

 Основні види навчальних занять: 



-   лекція; 

-   лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

-   консультація. 

 

  3.2.1.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 коледжу. 

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях - аудиторіях 

для однієї академічної групи студентів, а у виняткових випадках, 

передбачених законодавством України (карантинні заходи введені на всій 

території України чи окремих її частинах, тощо) з використанням технологій 

дистанційного навчання через мережу Інтернет. 

  3.2.2 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 

 

3.3. Лабораторне заняття 

 

     3.3.1. 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), а також у виняткових випадках, передбачених законодавством 

України (карантинні заходи введені на всій території України чи окремих її 

частинах, тощо) з використанням технологій дистанційного навчання через 

мережу Інтернет. 



Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами 

навчальних занять, як правило, не дозволяється. 

        3.3.2. 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. 

3.4. Практичне заняття 

 

       3.4.1 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, а у виняткових випадках, передбачених 

законодавством України (карантинні заходи введені на всій території 

України чи окремих її частинах, тощо) з використанням технологій 

дистанційного навчання через мережу Інтернет. 

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. 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. 

Практичне заняття проводиться зі  студентами  з однією академічною 

групою, у випадку наявності практичних занять, що виконуються за 

допомогою ІКТ-технологій в компютерних класах, допускається дріблення 

групи на дві підгрупи при наявності в групі не менше 20 студентів. 

 



3.5.  Семінарське заняття 

 

  3.5.1. 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, а у виняткових випадках, 

передбачених законодавством України (карантинні заходи введені на всій 

території України чи окремих її частинах, тощо) з використанням технологій 

дистанційного навчання через мережу Інтернет. 

Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. 

3.5.2. 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 навчальних занять. 

Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються 

при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

 

 

3.6  Індивідуальне заняття 

3.6.1.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 а також у виняткових випадках, передбачених законодавством 

України (карантинні заходи введені на всій території України чи окремих її 

частинах, тощо) з використанням технологій дистанційного навчання через 

мережу Інтернет. 

 

3.7  Урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти) 

3.7.1 Урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти) – 
навчальне заняття; певний проміжок часу, відведений для заняття з окремого 

предмета на основі вивчення конкретної і однакової для всіх теми. за сталим 

розкладом, це форма організації, яка забезпечує навчання, виховання і 

розвиток постійного складу студентів першого, другого курсів.  

Урок є органічним цілим, з єдиною дидактичною метою, якій 

підпорядковані всі без винятку елементи уроку; кожна частина уроку і урок у 

цілому повинні бути побудовані з урахуванням закономірностей  засвоєння, 

які  визначають організацію процесу навчання. 



Урок проводиться у відповідно обладнаних приміщеннях - аудиторіях 

для однієї академічної групи студентів першого, другого курсів, а у 

виняткових випадках, передбачених законодавством України (карантинні 

заходи введені на всій території України чи окремих її частинах, тощо) з 

використанням технологій дистанційного навчання через мережу Інтернет. 

 

3.8   Консультація 

3.8.1  Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

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 становить 6 відсотків (для денної 

форми навчання), 12 відсотків (для заочної форми навчання) від загального 

обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на 

академічну групу та проводитись у виняткових випадках, передбачених 

законодавством України (карантинні заходи введені на всій території 

України чи окремих її частинах, тощо) з використанням технологій 

дистанційного навчання через мережу Інтернет. 

 

3.9. Індивідуальні завдання 

3.9.1 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 та можуть 

у виняткових випадках, передбачених законодавством України (карантинні 

заходи введені на всій території України чи окремих її частинах, тощо) 

виконуватись студентом з використанням технологій дистанційного 

навчання через мережу Інтернет. 

Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома 

студентами. 

     3.10 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 на відкритому засіданні 

комісії яка призначається наказом директора Фахового коледжу. 

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. 

У виняткових випадках, передбачених законодавством України 

(карантинні заходи введені на всій території України чи окремих її частинах, 

тощо) курсові проекти (роботи) можуть виконуватись та захищатись 

студентом у дистанційному режимі з забезпеченням надійної ідентифікації 

студентів та забезпеченням з боку завідувачів відділень, керівників курсових 

проектів (робіт) і самих студентів контролю якості робіт та недопущення 

проявів академічної недоброчесності, зокрема плагіату тощо. 

Цифровий запис процесу захисту курсового проекту (роботи) 

зберігається у навчальному закладі один рік.  

 

3.11  Дипломні проекти 

 

 Виконуються на завершальному етапі навчання студентів у Фаховому 

коледжі 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 Фахового коледжу, висококваліфіковані спеціалісти виробництва. 

Дипломні проекти (роботи) зберігаються в архіві Фахового коледжу 

протягом 5 років, потім списуються в установленому порядку. 

У виняткових випадках, передбачених законодавством України 

(карантинні заходи введені на всій території України чи окремих її частинах, 

тощо) дипломні проекти можуть виконуватись та захищатись студентом у 

дистанційному режимі з забезпеченням надійної ідентифікації студентів та 

забезпеченням з боку завідувачів відділень, керівників дипломних проектів і 

самих студентів контролю якості робіт та не допущення проявів академічної 

недоброчесності, зокрема плагіату тощо. 

Цифровий запис процесу захисту дипломного проекту зберігається у 

навчальному закладі один рік.  

 

 

 

 



3.12   Самостійна робота студента 

 

3.12.1 Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. 

3.12.2 Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується робочим навчальним планом. 

3.12.3 Зміст самостійної роботи студента конкретної дисципліни 

визначається навчальною, робочою програмами дисциплін та завданнями. 

3.12.4 Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, практикум тощо. 

3.12.5 Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці коледжу, навчальних 

кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях) а також в домашніх умовах у 

виняткових випадках, передбачених законодавством України (карантинні 

заходи введені на всій території України чи окремих її частинах, тощо) у 

дистанційному режимі з забезпеченням з боку викладачів і самого студента 

контролю якості роботи та недопущення проявів академічної 

недоброчесності, зокрема плагіату тощо. 

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до складеного 

графіка, або відповідно до наказу про проведення занять з використанням 

технологій дистанційного навчання через мережу Інтернет, що гарантує 

можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних 

засобів. 

3.12.6 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. 

3.12.7 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. 

 

3.13  Практична підготовка  здобувачів освіти 

3.13.1.Практична підготовка   здобувачів освіти  коледжу 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.  



3.13.2. Практична підготовка проводиться в умовах професійної 

діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача випускової 

циклової комісії та спеціаліста з даного фаху. 

Програма практичної підготовки та терміни її проведення 

визначаються навчальним планом. 

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 

проведення практики студентів коледжу. 

Метою  практики  є  оволодіння  студентами    сучасними  методами, 

формами організації та  знаряддями  праці  в  галузі  їх  майбутньої професії, 

формування у них, на базі одержаних у  ЗФПО  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. 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  

дипломного проекту. Зміст і послідовність практики визначається  

програмою, яка розробляється    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 навчально-методичному документі практики. Зміст  

наскрізної  програми  повинен    відповідати    даному Положенню, наказам і 

рішенням Міністерства освіти  України щодо  практики  студентів,  

навчальному плану спеціальності і  освітній програмі  підготовки фахівців. 

На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів 

практики.  Загалом наскрізна і робочі програми  практики  затверджуються  

керівником закладу.  Практика студентів ЗФПВО проводиться  на базах 

практики, які мають відповідати вимогам програми. Відповідальність за 

організацію, проведення і контроль практики покладається на керівників 

ЗФПВО. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик 

забезпечують відповідні предметно-циклові комісії.  Загальну  організацію  

практики   та  контроль за її проведенням  здійснює керівник практики ,  який 

за рішенням керівника навчального закладу може бути підпорядкований – 

заступнику директора з навчальної роботи. До керівництва практикою 



студентів залучаються досвідчені викладачі  предметно-циклових  комісій,  а 

також  директор  та  його заступники, завідуючі відділеннями , які брали 

безпосередню участь  в  освітньому процесі, по якому проводиться практика.  

У виняткових випадках, передбачених законодавством України 

(карантинні заходи введені на всій території України чи окремих її частинах, 

тощо) практична підготовка студентів проводиться на передових сучасних 

підприємствах, організаціях і установах відповідного напрямку в умовах 

професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом та 

спеціаліста з даного фаху та викладача випускової циклової комісії у 

дистанційному режимі з забезпеченням надійної ідентифікації студентів та 

забезпеченням з боку викладача випускової комісії і самих студентів 

контролю якості практичної підготовки  та не допущення проявів академічної 

не доброчесності. 

Практична підготовка в навчально-виробничих майстернях у виняткових 

випадках, передбачених законодавством України (карантинні заходи введені 

на всій території України чи окремих її частинах, тощо) не проводиться на 

увесь строк запровадження таких заходів. 

 

3.14. Контрольні заходи 

 

3.14.1. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. У 

виняткових випадках, передбачених законодавством України (карантинні 

заходи введені на всій території України чи окремих її частинах, тощо) 

контрольні заходи можуть проводитись у дистанційному режимі з 

забезпеченням надійної ідентифікації студентів та забезпеченням з боку 

завідувачів відділень, методичного кабінету та навчальної частини, а також 

викладачів і самих студентів контролю якості контрольних заходів та не 

допущення проявів академічної недоброчесності, зокрема плагіату тощо. 

Контрольні заходи освітнього процесу із застосуванням дистанційних 

технологій навчання повинні відповідати таким вимогам: 

- авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних інструментів 

організації дистанційного навчання; 

- можливість визначення часу початку і завершення доступу, тривалості 

виконання завдань; 

- об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з активним 

використанням автоматизованих засобів оцінювання знань; 

- варіативність формування завдань контрольних заходів із 

використанням алгоритмів випадкового вибору запитань. 

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. 



Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти за 

допомогою дистанційних технологій здійснюється під час проведення 

дистанційних занять, а також шляхом оцінювання індивідуальних і групових 

завдань, що виконуються здобувачами освіти в електронній формі. 

Проведення поточного контролю з використанням дистанційних 

технологій може здійснюватись із використанням різних типів завдань, таких 

як: 

- автоматизовані тести для контролю та самоконтролю навчальних 

досягнень здобувачів освіти; 

- різнорівневі індивідуальні та групові завдання (звіт, презентація, 

проект, відеозапис тощо) з наданням зворотного зв’язку про результати 

перевірки навчальних досягнень здобувачів освіти за матеріалом, що 

вивчається; 

- оцінювання викладачем взаємодії та комунікації між здобувачами 

освіти в асинхронному та синхронному режимах за допомоги чату, форуму, 

опитування, анкетування тощо; 

- взаємне оцінювання виконання завдань, що здійснюється здобувачами 

освіти стосовно одне одного; 

- оцінювання викладачем результатів виконання здобувачами освіти 

групових завдань з використанням глосаріїв, вікі, баз даних навчальних 

дисциплін; 

- завдання, що потребують розгорнутої, творчої відповіді (наприклад, 

кейси); 

- завдання, форма яких адаптована до виконання засобами з 

використанням технологій дистанційного навчання через мережу Інтернет; 

У випадках, якщо для засвоєння окремих тем, модулів, інших змістових 

частин дисципліни були рекомендовані до вивчення дистанційні курси на 

зовнішніх платформах онлайн-курсів, наявність сертифікату або іншого 

підтвердження про успішне завершення курсу може зараховуватись у вигляді 

балів за відповідні змістові частини. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання. 

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію 

студента. 

                                     Семестровий контроль 

 

         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 (графіком освітнього процесу). 

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 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 ПЦК. 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 

розпорядження по навчальній частині про допуск.  

За поданням завідувача відділення наказом директора Фахового 

коледжу 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. 

           Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, 

передбачених навчальним планом (графіком освітнього процесу). 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 Фахового коледжу (підстава – заява студента). 

Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома 

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

  Екзамен проводиться 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, як 

правило, 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 хвилин, 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. 

   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 чотирьох незадовільних 

оцінок, відраховуються з коледжу. 

Студентам, які одержали під час сесії не більше чотирьох незадовільних 

оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку 

наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше 



двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка 

створюється завідувачем відділення. У складі комісії повинно бути не менше 

трьох осіб, у тому числі викладачі циклової комісії, на якій вивчається дана 

дисципліна. Комісія призначається наказом директора Фахового коледжу. 

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 до початку наступного 

семестру. 

Перескладання екзаменів з метою підвищення оцінки не допускається. 

Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість до початку 

наступного семестру, з навчального закладу відраховуються. 

Студенти, які не з'явилися на екзамени без поважних причин, 

вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

У виняткових випадках, передбачених законодавством України 

(карантинні заходи введені на всій території України чи окремих її частинах, 

тощо) екзамени можуть проводитись у дистанційному режимі з 

забезпеченням надійної ідентифікації студентів та забезпеченням з боку 

завідувачів відділень, методичного кабінету та навчальної частини, а також 

викладачів і самих студентів контролю якості знань під час екзаменів та не 

допущення проявів академічної недоброчесності, зокрема плагіату тощо. 

Семестровий контроль результатів навчання здобувачів фахової 

передвищої освіти (у т.ч. екзамени, захист курсових проектів (робіт), звітів 

про проходження практики) може здійснюватися у виняткових випадках, 

передбачених законодавством України (карантинні заходи введені на всій 

території України чи окремих її частинах, тощо) з використанням технологій 

дистанційного навчання через мережу Інтернет засобами системи управління 

навчанням (LMS) або інших інструментів синхронної чи асинхронної 

комунікації, зокрема систем проведення відеоконференцій. 

Під час проведення семестрового контролю у формі екзамену за 

затвердженим розкладом екзаменаційної сесії необхідно забезпечити 

ідентифікацію особи здобувачів освіти (важливо для завдань, які 

виконуються в усній формі). 

На екзамен можуть бути винесені тестові запитання, типові і комплексні 

задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати 

отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань. Слід 

приділити увагу належній якості укладання письмових завдань, щоб вони 

вимагали демонстрації студентами творчих навичок та передбачених 

програмою дисципліни результатів навчання, не могли бути успішно 

виконані шляхом копіювання відповідей з інших джерел. 

Передекзаменаційна консультація може проводитися засобами аудіо-або 

відеоконференцій за затвердженим розкладом. Під час проведення 

передекзаменаційної консультації рекомендується здійснити попередню 

перевірку технічних параметрів налаштування зв’язку зі здобувачами 

фахової передвищої освіти усунути виявлені проблеми. 



Конкретний спосіб та етапи проведення екзамену визначаються з 

урахуванням технічних і комунікативних можливостей учасників освітнього 

процесу. Здобувачі фахової передвищої освіти повинні мати надійний 

інтернет-зв’язок, у випадку усних відповідей – телефон або комп’ютер з 

мікрофоном, можливість встановити на комп’ютер необхідне програмне 

забезпечення, тощо. 

Екзаменаційне завдання може складатись з: 

- випадковим чином згенерованого засобами LMS або іншого ресурсу 

набору практичних ситуацій, які передбачають вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють діагностувати 

рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача фахової передвищої 

освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни; 

- тестових запитань із активованою опцією автоматичного вибору 

випадкових тестових запитань з бази тестів для кожного здобувача фахової 

передвищої освіти;  

- творчих завдань та експериментальних ситуацій, розв’язання яких 

потребує від здобувача освіти комплексних знань з дисципліни; 

Максимальна тривалість складання екзамену від моменту його початку 

здобувачем фахової передвищої освіти має бути однаковою для всіх 

студентів.  

Здобувачі фахової передвищої освіти, які допущені до складання 

екзамену, але з об’єктивних причин не можуть взяти в ньому участь із 

використанням визначених закладом освіти технічних засобів, мають надати 

екзаменаторові підтверджуючі матеріали до початку екзамену. У такому 

випадку екзаменатором має бути обраний альтернативний варіант складання 

екзамену, який би забезпечував ідентифікацію особи здобувача фахової 

передвищої освіти дотримання академічної доброчесності та можливість 

перевірки результатів навчання здобувача фахової передвищої освіти. 

Одним з таких варіантів може бути написання здобувачем фахової 

передвищої освіти екзаменаційного завдання від руки, його фотографування 

(сканування) та надсилання екзаменаторові (екзаменаційній комісії) засобами 

електронного зв’язку. 

Якщо опанування навчальної дисципліни (проходження практики) 

потребує обов’язкового виконання завдань, які неможливо виконати 

дистанційно, то відповідна дисципліна (практика) і підсумкове оцінювання з 

такої дисципліни (захист результатів проходження практики) можуть бути 

перенесені на наступний семестр шляхом внесення змін до навчального 

плану. У цьому випадку результати оцінювання здобувачів фахової 

передвищої освіти з відповідної дисципліни не враховуватимуться при 

розрахунку рейтингового балу здобувачів фахової передвищої освіти у 

поточному семестрі та будуть враховані при розрахунку рейтингового балу в 

наступному семестрі. 

 

 

 



                                   Атестація студента 

 

  Атестація здобувача фахової передвищої освіти (вищої освіти) 

здійснюється екзаменаційною  комісією після завершення навчання з метою 

встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вимогам освітньо-

професійної програми. 

Присвоєння ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста до завершення навчання осіб, 

які вступили до Фахового коледжу до 31 грудня 2019 року) здійснює 

екзаменаційна комісія. 

Екзаменаційна комісія створюється щороку як єдина для усіх форм 

навчання у складі голови та членів екзаменаційної комісії з кожної 

спеціальності (освітньо-професійної програми). 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 

Фахового коледжу, подаються у двох примірниках на затвердження до 

Українського державного університету науки і технологій, 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 відповідної галузі 

(спеціальності), який не є працівником Фахового коледжу, 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 коледжу. 

Оплата праці Голови комісії, який не є працівником Фахового коледжу 

здійснюється погодинно відповідно до чинного законодавства. Участь у 

роботі екзаменаційної комісії членів екзаменаційної комісії – працівників 

Фахового коледжу планується виключно як педагогічне навантаження. 

Заступником голови екзаменаційної комісії (за необхідності) можуть 

призначатися: директор Фахового коледжу, заступники директора, завідувач 

відділенням або один із членів екзаменаційної комісії.  

До складу екзаменаційною комісії Фахового коледжу входять: директор 

або його заступники, завідувач відділенням, голови випускових циклових 

комісій, якщо вони є фахівцями з даної спеціальності; викладачі, які 

формують профіль підготовки фахівців, керівники дипломних проектів. До 

складу комісії можуть входити представники трудових колективів, які 

замовляли спеціалістів. 

Персональний склад членів екзаменаційної комісії затверджується 

директором Фахового коледжу не пізніше, як за місяць до початку роботи 

екзаменаційної комісії. 

Кількість членів екзаменаційної комісії становить  три-п’ять осіб. 

Засідання екзаменаційної комісії оформляються протоколами.  

У протоколах відображаються оцінка, отримана студентом під час 

атестації, рішення екзаменаційної комісії про присвоєння студенту 

освітнього ступеня (рівня), кваліфікації за відповідним напрямом підготовки, 

спеціальністю, а також інформація про видачу йому диплома (диплома з 

відзнакою). 

Секретар екзаменаційної комісії призначається наказом директора 

Фахового коледжу з числа працівників коледжу 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 Фахового коледжу. 

 

       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 Фахового коледжу 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) Фахового коледжу про затвердження 

персонального складу екзаменаційної 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 діяльності випускника 

під час виконання дипломного проекту; 

− письмова рецензія на дипломний проект. 

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 Фаховому коледжі, 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 Фаховому коледжі. 

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 коледжу (заступника директора) та скріплює печаткою) відповідно 

до вимог інструкції з діловодства та передає до архіву Фахового коледжу. 

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 

(роботу) з оцінкою «відмінно», видається диплом з відзнакою. 

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. 

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 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 коледжу 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 Фахового коледжу. 

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 може 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 екзаменаційної 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 Фаховим коледжем видається наказ 

директора коледжу про випуск, у якому зазначається освітньо-

кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, кваліфікація фахівця.  

Атестація здобувачів освіти у формі захисту кваліфікаційної роботи 

з використанням дистанційних технологій навчання має здійснюватися в 

синхронному режимі (відеоконференція). Рекомендовано здійснювати 

цифрову фіксацію (відеозапис, аудіозапис, фотофіксацію тощо) процесу 

атестації у формі захисту кваліфікаційної роботи. 

Для проведення захистів кваліфікаційних робіт допускається, як 

альтернативу синхронному виступові, пропонувати здобувачам освіти 

завчасно надсилати до екзаменаційної комісії відеозаписи їхніх виступів 



(презентацій) так, щоб на записі було видно самого здобувача освіти, можна 

було однозначно ідентифікувати його особу та засвідчити факт його виступу. 

Запитання-відповіді до здобувача освіти обов’язково проводяться у 

синхронному режимі. 

 

       Підведення 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 Фахового коледжу 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 Фахового коледжу. 

У виняткових випадках, передбачених законодавством України 

(карантинні заходи введені на всій території України чи окремих її частинах, 

тощо) на момент захисту дипломного проекту його паперовий примірник з 

власноручним підписом студента має знаходитись в екзаменаційній комісії. 

Його надсилання може здійснюватись засобами поштового зв’язку. 

Рішення екзаменаційної комісії про результат захисту дипломної роботи 

набирає чинності після одержання екзаменаційною комісією примірника 

роботи та після завершення оформлення супроводжувальних документів. 

Як виняток для умов карантину секретареві екзаменаційної комісії може 

бути надано право зібрати підписи на паперових примірниках всіх 

документів (відгуках, рецензіях, протоколах) після закінчення карантину та 

надати дооформлені документи щодо результатів захисту і дипломні роботи 

до архіву у встановленому порядку. 

 

 



5.  Навчальний час студента 

5.1.1.  Навчальний час студента визначається кількістю облікових 

одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки на 

кваліфікаційному рівні молодший спеціаліст або фаховий  молодший 

бакалавр. 

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 коледжі пара триває без перерви 

80 хвилин. Навчальний день – складова частина навчального часу студента 

тривалістю не більше 10 академічних годин. Максимальне тижневе 

навантаження здобувачів освіти ( строк навчання на основі БЗСО  3 роки 10 

місяців) складає 35 годин на 1 і 2 курсах, 30 годин на 3 і 4 курсі. 

Максимальне щоденне навантаження викладача з урахуванням денної і 

заочної форми навчання складає 10 годин. 

Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента, 

тривалість якого визначена навчальним планом підготовки фахівців. 

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. 

5.1.2. Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком 

освітнього процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік 

затверджується директором коледжу до початку навчального семестру.  

Навчальні заняття в коледжі і 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. 

Можливе скорочення навчальних занять згідно наказів директора у 

випадку зниження температури в зимовий період, форсмажорних обєктивних 

обставин при обовязковому відпрацюванні скорочених хвилин у вигляді 

індивідуальних занять згідно графіку, розробленому навчальною частиною і 

затвердженому заступником директора з НР.  



5.1.3. Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних 

заняттях та контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків, 

передбачених чинним законодавством. 

5.2. Визначення рейтингу студентів 

З метою об’єктивної оцінки діяльності студента та з метою його 

заохочення в коледжі існує система рейтингової оцінки студентів. 

5.2.1 Рейтинг серед студентів проводиться по завершенні семестру з 

метою підвищення мотивації у студентів до саморозвитку і 

самовдосконалення. Результати рейтингу враховуються при визначенні 

кращих студентів в групі, за спеціальністю та в цілому по коледжу при 

підведенні підсумків щорічного конкурсу «Студент року», а також при 

розподілі студентів на виробничу практику і працевлаштування. 

 

                        Напрямки та критерії оцінювання 

 

Для об’єктивної оцінки студента в умовах освітнього процесу 

враховуються всі сторони студентського життя в коледжі: 

-         Успішність навчання: визначається середнім балом за 

результатами кожної сесії, що відображено в зведеній відомості групи на 

початок наступного семестру. 

-         Поведінка студента: визначається рівнем виконання правил 

внутрішнього розпорядку ; 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. 

- Активність студента в усіх сферах: визначається участю студента в 

різних сферах життєдіяльності коледжу: 

- громадській роботі; 

- науково-дослідній роботі та творчо-пошуковій роботі; 

- культурно-масових заходах; 

- спортивно-оздоровчому житті. 

 Науково-дослідна робота: визначається рівнем участі в науково-

дослідних заходах (конференції, семінари тощо), творчо-науковій роботі 

(проекти, презентації, тощо), або інтелектуально-пізнавальній діяльності 

(олімпіади, турніри, брейн-ринги, конкурси тощо). 

Громадська робота: визначається рівнем виконання громадського 

навантаження, закріпленого за студентом (староста, профорг тощо), або 

окремих громадських доручень, ставленням до громадсько-корисної роботи, 

до матеріальних цінностей та майна коледжу. 

 Культурно-мистецька робота: визначається рівнем активності студента 

у підготовці та проведенні позааудиторних заходів, власної участі в них, 

враховується участь у різних гуртках та клубах коледжу (танцювальному, 

КВК, студії СТЕМ, інтелектуальному, телестудії тощо), а також 

результативність цієї участі на різних рівнях. 



 Спортивно-оздоровча діяльність: визначається рівнем активності у 

спортивному житті коледжу, участю у спортивних змаганнях та 

результативністю цієї участі, враховується систематичне відвідування 

спортивних секцій, частота захворювань та наявність /відсутність/ шкідливих 

звичок, таких, як тютюнокуріння. 

   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. 

    Результати обговорення вносяться до спеціального бланку 

(додається), який власноруч підписується старостою, профоргом та 

керівником групи. 

      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 освітнього 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). 

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 або фаховий 

молодший бакалавр 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 і предметів 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. 

Навчально-методичні комплекси застосовуються в освітньому процесі 

після розгляду і затвердження на засіданні циклової комісії. 
 

7. Норми часу для планування й обліку навчальної роботи 

педагогічних працівників  коледжу 
 

№ з/п 
Назва виду 

навчальної роботи 

Норма часу 

(у годинах) 
Примітка 

1 2 3 4 

1. 
Проведення співбесіди з 
вступниками 

0,25 години кожному членові 
комісії на одного вступника 

Кількість членів 
комісії на потік 
(групу) вступників – 
не більше трьох осіб 

2. 

 

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

0,25 години кожному членові 
комісії на одного слухача 
(вступника) 

Кількість членів 
комісії на потік 
(групу) – не більше 
трьох осіб 

- усних 
- письмових: 

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

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

а) з мови та літератури: 

 

- диктант 



 

1 2 3 4 

 

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

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

 - твір 

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

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

 б) з інших предметів 

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

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

 - тестових 

До 3 годин для проведення 
тестування на потік (групу) 
слухачів, вступників. 
 

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

3. 

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

0,15 години на кожну роботу, 
що перевіряється 

Вибірковій перевірці 
підлягає до 10 
відсотків робіт від їх 
загальної кількості 

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 

Допускається поділ 
академічної групи на 
дві підгрупи при 
наявності в групі 
більше  22 студентів( 
для іноземної мови на 
старших курсах, 
більше 27 студентів по 
загальноосвітній 
підготовці), більше 18 
студентів ( для 
інженерної графіки). 

5. 
Проведення практичних 
занять 

1 година на академічну групу за 
одну академічну годину 

З окремих навчальних 
дисциплін, що 
передбачають 
використання 
компютерної техніки і 
ІКТ - технологій, 
допускається поділ 
академічної групи на 
підгрупи з 
чисельністю  більше  
18 студентів з 
урахуванням 
особливостей 
вивчення цих 
дисциплін та безпеки 
життєдіяльності 



 

1 2 3 4 

6. 
Проведення лабораторних 
занять 

1 година на половину 
академічної групи за одну 
академічну годину 

З окремих навчальних 
дисциплін, що 
передбачають 
використання 
лабораторного 
обладнання, 
допускається поділ 
академічної групи на 
підгрупи з 
чисельністю понад 18 
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 

 

9. 
Проведення індивідуальних 
занять 

Від загального обсягу 
навчального часу, відведеного 
на вивчення навчальної 
дисципліни на академічну 
групу: 
- до 10 відсотків загальної 
кількості годин; 
 

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

10. 
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;  
- 12 відсотків для заочної, 
дистанційної форми навчання 

 

11. 
Проведення екзаменаційних 
консультацій 

- вступний екзамен  
- 2 години на потік (групу); 
- семестровий екзамен - 2 
години на академічну групу; 
 
 

 

12. 

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

0,25 години на одну роботу 
Роботу перевіряє і 
приймає один 
викладач 



 

1 2 3 4 

13. 

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

0,33 години на одну роботу 
Роботу перевіряє і 
приймає один 
викладач 

14. 

Керівництво і приймання 
(захист) індивідуальних 
завдань, передбачених 
навчальним планом: 

  

 
- рефератів, аналітичних 
оглядів, перекладів тощо 

0,25 годин на одну роботу 
Роботу перевіряє і 
приймає один 
викладач 

 
- розрахункових, графічних 
та розрахунково-графічних 
робіт 

0,50 години на одну роботу 
Роботу перевіряє і 
приймає один 
викладач 

 
- курсових робіт із 
загальноосвітніх і фахових 
навчальних дисциплін 

2 години на курсову роботу, 
у тому числі 0,33 години 
кожному членові комісії на 
проведення захисту 

Кількість членів 
комісії – не більше 
трьох осіб 

 

- курсових проектів із 
загальноінженерних  і 
фахових навчальних 
дисциплін 

3 години на курсовий 
проект, у тому числі 0,33 
години кожному членові 
комісії на проведення 
захисту 

Кількість членів 
комісії – не більше 
трьох осіб 

15. Проведення заліку 
2 години на академічну 
групу 

 

16. 

Проведення залікового 
туристського навчально-
тренувального походу, 
передбаченого навчальним 
планом 

6 годин для кожного 
викладача, який бере участь 
у поході 

Планується 
викладачам фізичного 
виховання один раз за 
весь період навчання 
студента 

17. 
Проведення семестрових 
екзаменів: 0,33 години на одного 

студента 
 

 - в усній формі  

 - у письмовій формі 

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

 

18. 
Керівництво навчальною і 
виробничою практикою 

Норми часу визначаються 
нормативними документами 
з організації практики  

Для навчальної, 
ознайомчої, слюсарно-
механічної 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 
допускається , якщо 
чисельність  студентів 
більше 16  ( всі види 
навчальної, робочої і 
технологічної  
практики).  



 

1 2 3 4 

20. 

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

  

 

- освітньо-кваліфікаційний 
рівень “молодший 
спеціаліст” та «фаховий 
молодший бакалавр» 

до 20 годин на одного 
студента, у тому числі:  
по 0,50 години голові та 
кожному членові 
екзаменаційної комісії; 
до 16 годин - керівнику і 
консультантам;  
 1  година  рецензенту 
(рецензування дипломів 
допускається вибіркове), 1 
година  нормоконтроль 
дипломних проектів. 

Кількість членів 
комісії - не більше 
трьох осіб (в 
окремих випадках 
кількість членів 
комісії може бути 
збільшена до п’яти 
осіб). 
За одним керівником  
закріплюється до 8 
дипломних проектів 
(в разі гострої 
виробничої 
необхідності при 
відсутності 
керівників до 10), 
рецензентом до  10  
проектів. 

7.2. Перелік основних видів методичної роботи педагогічних 

працівників коледжу 
 

№ з/п Назва виду роботи 

1. 

Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, 

практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, 

практик і самостійної роботи студентів 

2. 
Підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників, 

довідників (для педагогічних працівників) 

3. 
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. 
Складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення модульного та 

підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю 

7. 
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 освітнього процесу 

10. Підготовка концертних програм та персональних художніх виставок 

 

 



7.3 Перелік основних видів організаційної роботи педагогічних 

працівників коледжу 
 

№ з/п Назва виду роботи 

1. 
Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки, комісіях 
інших міністерств 

2. Робота в Державній акредитаційній комісії, експертних і фахових радах 

3. Робота в експертних комісіях ВАК 

4. Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій 

5. 
Робота в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях  ЗФПО та його 
структурних підрозділів 

6. 
Організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій, 
симпозіумів, семінарів 

7. Робота з видання   наукових і науково-методичних збірників 

8. 
Виконання обов’язків заступника декана факультету (заступника директора 
інституту), заступника завідувача відділення на громадських засадах 

9. 
Участь у виховній роботі студентського колективу, виконання обов’язків куратора 
(наставника) академічної групи 

10. Керівництво студентським науковим гуртком, проблемною групою 

11. Участь у профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді 

12. Участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад 

13. Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


