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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

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

– це нормативний документ, яким регламентується система комплексних 

заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти в Економіко-технологічному 

інституті імені Роберта Ельворті (далі –  Інститут) на певних рівнях освіти 

відповідно до стандартів освіти. Цим Положенням керуються в своїй діяльності 

професорсько-викладацький склад, керівництво, а також структурні підрозділи 

Інституту, які беруть участь у здійсненні освітнього процесі з метою його 

ефективної організації. Положення не є конфіденційним документом і має бути 

оприлюднене в межах Інституту. 

1.2. Положення розроблене на підставі: 

- Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII; 

- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (зі змінами 

і доповненнями); 

- Закону України «Про Національну програму інформатизації» від 

04.02.1998 p. № 74/98-ВР 

- Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 p. № 2657-XII 

- Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 p. № 

3792-XII 

- Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, 

схваленої Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344 

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266; 

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. 

№ 1187; 

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341; 

- Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579; 

- Постанови Кабінету Міністрів України «Питання навчання студентів та 

стажування (наукового стажування) аспірантів, ад’юнктів і докторантів, 

наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних 

закладах та наукових установах за кордоном», від 13.04.2011 р. № 411; 

- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження норм часу 

для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів 

методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів», 07.08.2002 р. № 450; 

- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України», від 08.04.1993 р. № 93; 

- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 

вищих навчальних закладів освіти» від 15.07.1996 р. № 245; 

- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах 



освіти» від 06.06.1996 р. № 191/153 (в частині, що не суперечить Законам 

України «Про освіту» та «Про вищу освіту»); 

- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про дистанційне навчання» 25.04.2013 р. № 466 (зі змінами і 

доповненнями); 

- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм 

документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до 

них, зразка академічної довідки» від 12.05.2015  № 525 (зі змінами і 

доповненнями); 

- Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм 

документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти», наказ Міністерства 

освіти і науки України від 16.02.2018 р. № 160 ; 

- Статуту Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті (нова 

редакція); 

- Інших нормативних документів Економіко-технологічного інституту імені 

Роберта Ельворті 

1.3. Відповідальність за організацію розробки, внесення змін та 

доповнень, своєчасне приведення цього Положення у відповідність до чинного 

законодавства несе перший проректор Інституту. 

 

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ЯК ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ 
2.1. Інститут є закладом вищої освіти, що провадить інноваційну освітню 

діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти, є науково-методичним центром, 

має відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє 

поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.  

2.2. Основними завданнями Інституту є:  

2.2.1. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями; 

2.2.2. Підготовка і перепідготовка фахівців за інноваційними програмами; 

2.2.3. Провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовки наукових кадрів і використання отриманих результатів в освітньому 

процесі;  

2.2.4. Формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних 

цінностей, соціальної активності, громадської позиції та відповідальності, 

здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в 

сучасних умовах; 

2.2.5. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; 

2.2.6. здійснення наукових досліджень і споріднених з ними робіт 

інноваційного циклу, впровадження інновацій на засадах взаємодії освіти і 

науки; 

2.2.7. збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства; 



2.2.8. налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 

2.2.9. створення умов для обміну студентами, аспірантами, докторантами, 

науковими та науково-педагогічними працівниками з навчальними закладами 

інших країни; 

2.2.10. поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 

культурного рівня громадян; 

2.2.11. вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці; 

2.2.12. проведення наукових досліджень, які забезпечують випереджальний 

розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, розв'язання 

найважливіших проблем правового, соціально-економічного та суспільно-

політичного розвитку країни та їх тісного зв’язку з навчальним процесом, 

відтворення та збагачення наукового потенціалу держави; 

2.2.13. підготовка та видання навчальної та навчально-методичної 

літератури, впровадження в освітній процес новітніх освітніх технологій; 

2.2.14. поширення і впровадження наукових знань серед населення;  

2.2.15. організація і проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, в 

тому числі міжнародних;  

2.2.16.  участь у виробленні державної політики, прогнозування перспектив 

її розвитку в галузі освіти та науки України. 

2.3. Автономія та самоврядування, академічні свободи є 

фундаментальними принципами діяльності Інституту.  

Автономія Інституту – це самостійність, незалежність і відповідальність 

закладу вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, 

організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, 

економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у 

межах, встановлених чинними законами. 

Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього 

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

інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і 

творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і 

використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, 

встановлених законом. 

2.4.  Відповідно до чинного законодавства Інститут має права, що 

становлять зміст його автономії та самоврядування, у тому числі:  

2.4.1. розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах 

ліцензованої спеціальності;  

2.4.2. самостійно визначати форми навчання та форми організації 

освітнього процесу;  

2.4.3. обирати типи програм підготовки бакалаврів, що передбачені 

Міжнародною стандартною класифікацією освіти; 

2.4.4. приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних 

та інших працівників; 

2.4.5. формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до 

законодавства.  

2.4.6. приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі 

встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах вищої освіти 



ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії/доктора мистецтва, доктора наук 

і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на 

посаду наукового чи науково-педагогічного працівника; 

2.4.7. запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, мистецьких, 

науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього 

процесу; 

2.4.8. надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до 

законодавства; 

2.4.9. самостійно розробляти та запроваджувати власні програми 

освітньої, мистецької, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; 

2.4.10. самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і 

програми навчальних дисциплін; 

2.4.11. присуджувати ступені вищої освіти студентам, які відповідно до 

законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання 

на відповідному рівні вищої освіти; 

2.4.12.  утворювати заклади загальної середньої освіти за погодженням з 

органами місцевого самоврядування; 

2.4.13. утворювати самостійно чи зі співзасновниками заклади професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої освіти, коледжів; 

2.4.14. утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні 

підрозділи; 

2.4.15. провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, 

навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу; 

2.4.16. провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з 

навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними 

особами; 

2.4.17. розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-

виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях; 

2.4.18. брати участь у роботі міжнародних організацій; 

2.4.19. запроваджувати власну символіку та атрибутику; 

2.4.20. встановлювати власні форми морального та матеріального 

заохочення учасників освітнього процесу; 

2.4.21. звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у 

сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових 

нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі 

над проектами; 

2.4.22. здійснювати інші права, що не суперечать законодавству. 

2.5. Інститут зобов'язаний: 

2.5.1. вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних 

новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в 

наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших 

працівників і студентів та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності; 

2.5.2. мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти; 

2.5.3. створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з 

особливими освітніми потребами; 



2.5.4. оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах 

та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання 

зобов’язань. 

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

освіти і науки, що провадиться у Інституті через систему науково-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. 

2.7. Мовою викладання в Інституті є державна мова України. З метою 

створення умов для міжнародної академічної мобільності Вчена рада Інституту 

може прийняти рішення про викладання однієї чи декількох навчальних 

дисциплін англійською або іншими іноземними мовами, забезпечивши при 

цьому знання студентами відповідної навчальної дисципліни державною мовою. 

2.8. Положення про організацію освітнього процесу затверджується 

Вченою радою Інституту відповідно до законодавства.  

 

3. СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ОСВІТИ 

3.1. В Інституті підготовка фахівців здійснюється за відповідними 

освітньо-професійними та освітніми програмами на першому (бакалаврському) 

та другому (магістерському) рівні освіти. 

3.1.1. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому 

рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного 

виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією). 

3.1.2. Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому 

рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою 

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

спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або 

професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного 

виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної 

діяльності. 

3.2. Здобуття вищої освіти на відповідному рівні вищої освіти 

передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-

професійної) програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня 

вищої освіти.  

3.3. Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 

вищої освіти та присуджується Інститутом у результаті успішного виконання 

студентом освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 

кредитів ЄКТС. Обсяг освітньої (освітньо-професійної) програми для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого фахового бакалавра або 

молодшого спеціаліста визначається Інститутом з урахуванням вимог стандартів 

вищої освіти. 

3.4. Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні 

вищої освіти та присуджується Інститутом у результаті успішного виконання 

студентом відповідної освітньої програми. Обсяг освітньо-професійної програми 

підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової 



програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково 

включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

3.5. У структурних підрозділах Інституту підготовка може 

здійснюватись на початковому рівні (освітньо-професійний ступінь молодшого 

бакалавра), на рівні фахової передвищої освіти (освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра), надаватись послуги професійної (професійно-

технічної) освіти, здійснюватись професійне (професійно-технічне) навчання. 

3.6.  Прийом на навчання для здобуття вищої освіти за ліцензованими 

спеціальностями здійснюється за конкурсом відповідно до Правил прийому до 

Інституту, які щорічно затверджуються Вченою радою Інституту і 

оприлюднюються офіційному веб-сайті Інституту. 

 

4. СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

4.1. Освітня (освітньо-професійна) програма  
4.1.1. Освітня (освітньо-професійна) програма – єдиний комплекс освітніх 

компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, 

контрольних заходів тощо), що сплановані та організовані для досягнення 

визначених результатів навчання.  

4.1.2. Освітня (освітньо-професійна) програма повинна містити:  

 перелік освітніх компонентів;  

 їх логічну послідовність;  

 вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою;  

 кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми 

 очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач вищої освіти. 

4.1.3. Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за 

кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

4.1.4. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої (освітньо-

професійної) програми: 

- обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти;  

- перелік компетентностей здобувача;  

- нормативний зміст підготовки студентів, сформульований у термінах 

результатів навчання;  

- форми атестації здобувачів;  

- вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти;  

- вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).  

4.1.5. Обсяг освітньої (освітньо-професійної) програми бакалавра на базі 

повної загальної середньої освіти може становити 210-240 кредитів ЄКТС. Обсяг 

освітньої програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня фахового 

молодшого бакалавра – 120-180 кредитів ЄКТС в залежності від встановлених 

стандартом вищої освіти конкретної спеціальності обмежень щодо права 



визнання та перезарахування кредитив ЄКТС, отриманих в межах попередньої 

освітньої програми. 

4.1.6.  Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра 

становить 90 кредитів ЄКТС. 

4.1.7. Освітня (освітньо-професійна) програма розробляється за кожною 

спеціальністю або спеціалізацією за певною формою і структурою згідно 

стандарту ОПП відповідно наказу МОН . 

4.1.8. Освітня (освітньо-професійна) програма створюється за наступним 

алгоритмом:  

4.1.8.1. Визначаються потреби та потенціал програми. Під час цього може 

проводитись анкетування, фокус-групи, експертні опитування, інші способи 

збирання інформації; із зацікавленими сторонами проводяться консультації, 

вирішується питання щодо відповідності запропонованої освітньої програми 

встановленим або новим професійним вимогам.  

4.1.8.2.  Визначаються профіль та ключові компетентності. Програмні 

компетентності (загальні та спеціальні) – найбільш важливі компетентності, що 

визначають специфіку програми. Для бакалаврського рівня не менше 50% обсягу 

освітньої (освітньо-професійної) програми має забезпечувати здобуття 

визначених стандартом вищої освіти загальних й спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю, для магістерського рівня - не менше 35%. 

4.1.8.3. Формуються перелік компетентностей здобувача та програмні 

результати навчання. Програмні результати навчання відповідно до ключових 

програмних компетентностей виражають, що здобувач вищої освіти повинен 

знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного завершення 

освітньої (освітньо-професійної) програми. Перелік компетентності здобувача 

формуються за групами:  

- інтегральна компетентність;  

- загальні компетентності; 

 - спеціальні (фахові, предметні) компетентності; 

- результати навчання. 

4.1.8.4. Складається перелік навчальних дисциплін. Перелік має включати 

назви дисципліни, кількість кредитів ЄКТС для кожної дисципліни, рік навчання 

і семестр, у якому вивчаються дисципліни. У навчальному плані обов'язково 

розрізняються обов'язкові та вибіркові навчальні дисципліни.  

4.1.8.5. Визначаються форми організації та технології навчання.  

4.1.8.6.  Визначаються форми атестації та методи оцінювання 

результатів навчання. Мають бути визначені форми контролю (поточного, 

підсумкового) та атестації. 

4.1.8.7.   Визначаються вимоги до вступу та продовження навчання, форми 

і засоби підтримки здобувачів, соціально-економічне та інформаційно-

технологічне забезпечення освітнього процесу. 

4.1.8.8. Описуються можливості працевлаштування та продовження 

освіти 

4.1.8.9. Описується механізм внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти.  

4.1.9. Кожна освітня (освітньо-професійна) програма має гаранта освітньої 

програми. Гарантом освітньої програми є науково-педагогічний працівник, який 



має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою до 

освітньої (освітньо-професійної) програми спеціальністю. Як правило, гарант 

освітньої (освітньо-професійної) програми очолює робочу проектну групу з 

розроблення, реалізації, моніторингу та перегляду освітньої (освітньо-

професійної) програми  

4.1.10. Освітня (освітньо-професійна) програма готується у двох 

екземплярах, підписується гарантом цієї програми, передається на розгляд 

Вченої Ради Інституту і, у разі схвалення Вченою радою Інституту, 

затверджуються Головою Вченої ради. Один примірник освітньої (освітньо-

професійної) програми зберігається у ректора Інституту, другий – на відповідній 

кафедрі Інституту.  

4.1.11. Моніторинг та періодичний перегляд освітніх (освітньо-

професійних) програм  

4.1.11.1. У відповідності до положень п. 2. ч. 2 ст. 16 Закону України 

«Про вищу освіту» в Інституті здійснюється моніторинг та періодичний перегляд 

освітніх (освітньо-професійних) програм. Моніторинг освітніх (освітньо-

професійних) програм проводиться з метою перевірки, чи досягають вони 

встановлених у них цілей і чи відповідають потребам здобувачів і суспільним 

запитам. Перегляд та зміни в освітніх (освітньо-професійних) програмах можуть 

стосуватися переліку компетентностей, запланованих результатів навчання, 

переліку навчальних дисциплін, форми атестації, форм організації та технології 

навчання.  

4.1.11.2. Освітні (освітньо-професійні) програми переглядаються 

щонайменше 1 раз протягом строку періоду навчання, не пізніше ніж за 2 

семестри до їх закінчення. Позачерговий перегляд діючої освітньої (освітньо-

професійної) програми відбувається у разі:  

- внесення змін до законодавчих чи нормативних документів, якщо такі 

зміни впливають на підготовку фахівців відповідної спеціальності; 

- прийняття нових стандартів вищої освіти або внесення змін до існуючих;  

- внесення пропозицій щодо удосконалення освітньої (освітньо-

професійної) програми, які надходять від зацікавлених сторін; 

- низького попиту на освітню (освітньо-професійну) програму; 

- висування компетентними організаціями вимог чи надання ними 

рекомендацій, які базуються на положеннях Європейських стандартів з 

забезпечення якості вищої освіти (ESG) і спрямовані на удосконалення діючих 

освітніх (освітньо-професійних) програм;  

- наявності висновків про недостатньо високий рівень якості освітньої 

програми за результатами процедур оцінки якості освітньої (освітньо-

професійної) програми;  

- за ініціативою науково-педагогічних працівників Інституту з метою 

удосконалення освітньої (освітньо-професійної) програми.  

4.1.11.3. Моніторинг освітньої (освітньо-професійної)  програми має на 

меті з’ясування того, що саме в діючій освітній (освітньо-професійній) програмі, 

підлягає змінам задля актуалізації програми у відповідності до вимог ринку 

праці, нормативних вимог, європейських стандартів якості вищої освіти, 

науково-технічного прогресу.  



4.1.11.3.1. Моніторингу підлягають усі компоненти освітньої (освітньо-

професійної) програми.  

4.1.11.3.2. Моніторинг освітньої (освітньо-професійної)  програми 

включає поточну та підсумкову діагностику встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти; опитування здобувачів вищої 

освіти і науково-педагогічних працівників з метою оцінювання викладання, 

навчання та оцінювання; аналіз показників успішності; використання системи 

зворотного і прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання з урахуванням 

потреб суспільства, ринку праці та академічного середовища. 

4.1.11.3.3. Зібрана під час моніторингу інформація накопичується і 

обробляється на відповідній кафедрі з метою виявлення бажаних змін у 

підготовці фахівців. 

4.1.11.4. Перегляд освітньої (освітньо-професійної) програми 

здійснюється на засіданні групи зі змісту та якості освіти, після чого 

запропоновані групою зміни виносяться на розгляд засідання кафедри. Схвалені 

на засіданні кафедри зміни в освітній (освітньо-професійній) програмі вигляді 

змін до діючих освітніх освітньої (освітньо-професійних) програм, або 

оновлених освітніх програм виносяться на затвердження Вченою радою 

Інституту. 

 

5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

5.1. Основними формами організації освітнього процесу в Інституті є: 

навчальні (аудиторні) заняття, самостійна робота здобувачів, практична 

підготовка   (практика) і контрольні заходи. 

5.2.  Основними видами навчальних (аудиторних) занять є: лекції, 

лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультація.  

5.3. Інститут має право встановлювати інші форми освітнього процесу та 

види  навчальних занять шляхом внесення змін до цього Положення.  

5.4. Лекція – це логічно закінчений, науково обґрунтований і 

систематизований виклад певного наукового або науково-практичного питання, 

ілюстрований, за необхідності, засобами наочності, демонстрацією дослідів, 

експериментів тощо. Мета лекції - формувати у здобувачів основи знань з певної 

наукової галузі, а також визначати напрямок, основний зміст і характер усіх 

інших видів навчальних занять та самостійної роботи здобувачів з відповідної 

навчальної дисципліни.  

5.4.1. Обсяг лекційного курсу визначається навчальним планом (робочим 

навчальним планом), а його тематика – робочою програмою дисципліни.  

5.4.2. Лекції проводять лекторами - професорами і доцентами, а також, в 

окремих випадках, іншими висококваліфікованими фахівцями, які мають 

значний досвід наукової, науково-методичної або практичної діяльності.  

5.4.3. Лекційні потоки, як правило, охоплюють здобувачів певного курсу 

однієї спеціальності. Для підвищення ефективності освітньої діяльності, 

необхідних випадках за рішенням декана кілька лекційних потоків можуть 

об'єднуватися в один або, навпаки, лекційний потік може бути поділений на 

менші. Об’єднані можуть бути лекційні потоки різних спеціальностей у разі 



співпадіння тематики лекційного курсу і змісту освітніх (освітньо-професійних) 

програм. 

5.4.4. Лектор повинен мати широкий науковий світогляд, володіти 

ґрунтовними знаннями і практичним досвідом у відповідній науковій галузі чи 

сфері виробничої діяльності, вміти системно, аргументовано, на належному 

науковому і методичному рівні викладати в лекціях теоретичні основи 

навчальної дисципліни. Лекції мають бути глибокими за змістом, логічними і 

доступними за формою. Лектор зобов'язаний дотримуватись робочої програми 

навчальної дисципліни щодо тематики і концептуальних основ змісту лекційних 

занять. Він вільний у виборі форм, методів і засобів донесення навчального 

матеріалу здобувачам. 

5.4.5. Зміст і структурно-логічна послідовність лекцій повинні відповідати 

затвердженій робочій програмі навчальної дисципліни.  

5.4.6. Викладач, якому доручено читання курсу лекцій, перед початком 

навчального року (семестру) подає на відповідну кафедру навчально-методичне 

забезпечення, порядок розробки і оформлення якого визначений цим 

Положенням. 

5.5.   Лабораторне заняття – це вид навчального заняття, під час якого 

здобувачі під керівництвом викладача проводять експерименти чи досліди в 

спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням обладнання, 

пристосованого для умов освітнього процесу. Метою лабораторного заняття є 

практичне підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної 

дисципліни, набуття практичних умінь та навичок роботи з лабораторним 

обладнанням (у тому числі обчислювальною технікою, вимірювальною 

апаратурою) опанування методик експериментальних досліджень у конкретній 

предметній галузі.  

5.5.1. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни. З метою ефективного опанування навичок роботи із 

специфічним обладнанням, окремі лабораторні заняття можуть проводитись в 

умовах реального професійного середовища (у тому числі на виробництві).  

5.5.2.  Для проведення лабораторного заняття здобцувачі розподіляються 

по підгрупах у кількості, що не перевищує половини академічної групи (від 10 

до 15 осіб). В залежності від обставин (технічні і технологічні особливості 

навчального проекту, вимоги безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, 

обмежена кількість робочих місць, обладнання тощо), деканат може прийняти 

рішення про поділ академічної групи на підгрупи, меншого розміру, ніж 

половини академічної групи. У випадку, якщо чисельність академічної групи є 

меншою, ніж 15 здобувачів, за рішенням деканату, поділ на підгрупи для 

проведення лабораторних занять може не відбуватися.  

5.5.3. Етапами лабораторного заняття є: проведення попереднього 

контролю підготовки здобувачів до виконання лабораторної роботи; виконання 

завдань у відповідності з запропонованою тематикою; оформлення 

індивідуального звіту; оцінювання результатів роботи здобувачів викладачем. 

Обов'язковим етапом підготовки і проведення лабораторного заняття є 

інструктаж з правил безпеки і контроль за їх дотриманням.  

5.6.  Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому 

відбувається детальний розгляд здоблавачами окремих теоретичних положень 



навчальної дисципліни з метою формування навичок їх практичного 

застосування, розширення, поглиблення й деталізації знань, отриманих 

здобувачами під час інших форм організації освітнього процесу, підвищення 

рівня засвоєння навчального матеріалу, розвитку наукового мислення та усного 

мовлення здобувачів.  

5.6.1. Тематика і плани проведення практичних занять, перелік 

рекомендованої літератури визначаються робочою програмою навчальної 

дисципліни і заздалегідь доводяться до відома здобувачів. 

5.6.2. Практичне заняття проводиться, як правило, з академічною групою. 

В окремих випадках допускається поділ академічної групи на підгрупи 

аналогічно поділу академічної групи на підгрупи при проведенні лабораторних 

занять (див. п. 5.5.2 цього Положення). 

5.6.3. Проведення практичного заняття відбувається із застосуванням 

методичних матеріалів, підготовлених викладачем. До таких методичних 

матеріалів належать: тести для виявлення ступеня оволодіння здобувачами 

теоретичного матеріалу; практичні завдання (розрахункові, ситуаційні задачі 

тощо) різної складності, наочні матеріали тощо. Проведенню практичного 

заняття може передувати виконання здобувачами домашнього завдання: 

опрацювання відповідного тематичному плану практичного заняття лекційного 

матеріалу, рекомендованої літератури, нормативних актів тощо, або виконання 

інших видів домашніх завдань. 

5.6.4.  Якість підготовки здобувачів до практичного заняття та їх участь у 

розв'язуванні практичних завдань оцінюються викладачем і враховуються при 

виставленні підсумкової оцінки з цієї навчальної дисципліни.  

5.7.  Семінарське заняття – це вид навчального заняття, на якому 

викладач організовує обговорення здобувачами окремих питань або комплексу 

питань, у відповідності до визначених робочою програмою тем навчальної 

дисципліни. Метою семінарського заняття є сприяння розвитку творчої 

самостійності здобувачів, поглиблення їх інтересу до наукових досліджень, 

розвиток культури мовлення, публічного виступу, дискусії. 

5.7.1. Семінарські заняття можуть проводитись у формі бесіди, дискусії, 

дебатів, рецензування та обговорення рефератів і доповідей, захисту навчальних 

проектів тощо.  

5.7.2. Семінарське заняття проводиться в складі академічної групи. 

Проведення семінарського заняття передбачає обов'язкове підведення 

викладачем підсумків обговорення теми та оцінювання участі в ньому 

здобувачів. Участь здобувачів у семінарських заняттях враховується при 

виставленні підсумкової оцінки з відповідної навчальної дисципліни.  

5.8.  Індивідуальне заняття є формою організації освітнього процесу і 

передбачають створення умов для як найповнішої реалізації творчих 

можливостей здобувачів, здійснення науково-дослідної роботи і творчої 

діяльності. Індивідуальні заняття проводяться з метою виконання здобувачами 

індивідуальної роботи. 

5.8.1. Індивідуальні заняття проводяться, як правило, у позанавчальний 

час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і 

можливостей здобувачів.  



5.8.2. До індивідуальної роботи відносяться реферати, розрахункові, 

графічні, курсові та кваліфікаційні роботи, навчальні проекти тощо. 

Індивідуальна робота на молодших курсах спрямовується здебільшого на 

поглиблення вивчення здобувачами окремих навчальних дисциплін, на старших 

вона має науково-дослідницький характер і передбачає безпосередню участь 

здобувачів у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.  

5.8.3. Індивідуальна робота виконуються здобувачами самостійно під 

керівництвом викладачів.  

5.8.4. Індивідуальна робота може бути розрахована на виконання окремо 

кожним або на групу здобувачів, включаючи виконання проектів, що 

передбачають їх участь, які навчаються на різних спеціальностях.  

5.8.5. Графік індивідуальних занять узгоджується із розкладом 

навчальних занять і затверджується відповідною кафедрою. Контроль за 

дотриманням графіку індивідуальних занять покладається на завідувача 

кафедри.  

5.8.6. Для здобувачів, які з поважних причин, пропустили істотну частину 

аудиторних занять, за додаткову плату організовуються індивідуальні заняття з 

відповідних навчальних дисциплін у обсязі, необхідному для успішного 

опанування навчального матеріалу. Такі індивідуальні заняття проводяться за 

окремим розкладом. 

5.9.  Консультація – це вид навчального заняття, що проводиться з 

метою отримання здобувачами відповідей на окремі теоретичні чи практичні 

питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх 

практичного застосування.  

5.9.1. Консультації протягом семестру (поточні консультації, семестрові) 

проводяться за графіком, затвердженим кафедрою, а перед заходами контролю 

(екзаменаційні) – за розкладом сесії чи атестації. 

5.9.2. Консультація може бути індивідуальною або груповою (для 

академічної групи, підгрупи, потоку здобувачів).  

5.9.3.  Проведення консультацій відображається у навчальному 

навантаженні викладача.  

5.10.  Курсова робота – це один із видів індивідуальних завдань 

навчально-дослідницького, творчого, розрахункового чи проектно-

конструкторського характеру, який має на меті поглиблення, узагальнення і 

закріплення знань здобувачів з певної дисципліни, а також застосування знань 

при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно 

працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною 

технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні 

засоби та технології.  

5.11. Написання курсової роботи передбачає самостійне вивчення 

якогось явища, процесу тощо, виділення різних аспектів, демонстрації його 

зв’язків з іншими явищами.  

5.12. При написанні курсових робіт з дисциплін циклу професійної 

підготовки здобувачів повинен продемонструвати теоретичні знання та 

насамперед практичні вміння щодо розв’язання конкретних задач у відповідній 

сфері діяльності.  



5.13. За час навчання за бакалаврським рівнем здобувач виконує 2-4 

курсові роботи з навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом. За 

час навчання за магістерським рівнем здобувач виконує 1 курсову роботу з 

навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом. 

5.13.1. Перелік тем курсових робіт розробляється для кожного навчального 

року викладачем, який викладає лекційний курс певної навчальної дисципліни, 

та затверджується на засіданні кафедри. При розробці тем враховуються 

результати навчання, яких необхідно досягти в рамках освітньої програми. 

Кількість тем курсових робіт, як правило, не може бути меншою від кількості 

здобувачів в академічній групі.  

5.13.2. Здобувачам надається право вільного вибору теми роботи із 

запропонованого кафедрою переліку або право пропонувати власні теми 

курсових робіт. У разі пропонування теми курсової роботи здобувачем, вона має 

бути узгоджена з керівником курсової роботи. 

5.13.3. Протягом перших трьох тижнів навчання в семестрі, в якому 

заплановане виконання курсової роботи, керівник курсової роботи знайомить 

здобувачів із порядком та умовами виконання курсової роботи, розподіляє серед 

них теми курсових робіт. У разі відсутності здобувача під час розподілу тем 

курсової робіт його тему визначає керівник курсової роботи. Обов’язок дізнатися 

розподілену тему курсової роботи здобувачі несуть самостійно. За ініціативою 

здобувачів та за згодою керівника курсової роботи йому може бути змінено тему 

курсової роботи на іншу (зі списку тем, якщо залишилися вільні теми, або 

шляхом внесення певних коректив у формулювання отриманої теми).  

5.13.4. Керівники курсових робіт визначаються кафедрою до початку 

навчального року, що має бути відображене у навчальному навантаженні 

викладачів. Пріоритет у призначенні керівниками курсових робіт мають 

викладачі, які читають лекції та проводять практичні заняття з відповідної 

дисципліни. У разі необхідності керівниками курсових робіт разом із 

вищевказаними викладачами можуть бути інші викладачі.  

5.13.5.  Загальний обсяг курсової роботи, вимоги до її написання, до 

кількості і змісту розділів курсової роботи тощо визначається методичними 

рекомендаціями до виконання курсової роботи.  

5.13.6.  Курсова робота виконується за графіком, затвердженим керівником 

курсової роботи. Графіки виконання курсових робіт мають бути затвердженими 

керівником курсової роботи не пізніше наступного дня після розподілу тем 

курсових робіт. 

5.13.7. У строки, встановлені графіком виконання курсової роботи, 

здобувач надає окремі розділи та/або закінчену роботу на перевірку керівникові. 

За результатами перевірки курсова робота може бути допущена до захисту або 

повернена на доопрацювання. 

5.13.8.  До захисту допускається курсова робота, яка отримала оцінку 

керівника не менше ніж 36 балів. Перевірену керівником і допущену до захисту 

курсову роботу здобувач здає на відповідну кафедру не пізніше, ніж за 5 робочих 

днів до захисту курсової роботи, про що ставиться відмітка в журналі реєстрації 

курсових робіт.  

5.13.9. Курсова робота, що не отримала позитивної оцінки керівника 

курсової роботи, повертається здобувачу на доопрацювання, про що керівник 



курсової роботи робить відмітку у графіку виконання курсової роботи. Після 

доопрацювання курсова робота повторно представляється на перевірку. 

5.13.10. Захист курсової роботи проводиться при наявності позитивної 

оцінки за результатами її перевірки. Дата захисту визначається керівником 

курсової роботи за погодженням з лектором з відповідної дисципліни. Склад 

комісії для проведення захисту визначає відповідна кафедра. Захист курсових 

робіт проводиться до складання екзамену з дисципліни (як правило, на початку 

сесії). Здобувачі, які не захистили курсову роботу, не допускаються до складання 

екзамену з даної дисципліни. 

5.13.11. Захист курсової роботи може включати коротку презентацію 

здобувачем результатів курсової роботи, а також відповіді на питання комісії за 

темою його курсової роботи. Захист курсової роботи відбувається з метою 

виявлення самостійності здобувача у виконанні курсової роботи та глибину 

опанування питань, що охоплюються темою курсової роботи. Після проведення 

захисту курсових робіт керівник курсових робіт передає їх на кафедру та робить 

відповідні записи в журналі реєстрації.  

5.13.12. Максимальна кількість балів, якою оцінюється курсова 

робота, складає 100 балів. Із них:  

˗ - оцінка керівника курсової роботи – максимум 50 балів;  

˗ - оцінка за результатами захисту – максимум 50 балів (за результатами 

повторного захисту - максимум 39 балів).  

Переведення оцінки за курсову роботу за 100-бальною шкалою в 4-бальну 

здійснюється відповідно до цього Положення. До відомості викладач заносить 

оцінки відповідно до вимог системи ЄКТС. 

5.13.13. У випадку, якщо здобувач одержав загальну підсумкову 

оцінку “незадовільно” (F), він повинен повторно виконати курсову роботу за 

новою темою. У випадку, якщо здобувач одержав загальну підсумкову оцінку 

“незадовільно” (FX), здобувач повинен пройти повторний захист курсової 

роботи.  

5.13.14. Курсові роботи зберігаються на кафедрах протягом одного 

року. Після закінчення термінів зберігання зазначені роботи знищуються, про що 

складається відповідний документ (акт).  

5.14. Кваліфікаційна робота – це індивідуальне завдання науково-

дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке 

виконується здобувачем на завершальному етапі підготовки і є однією із форм 

виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при 

розв'язуванні конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та 

виробничих завдань. (в т.ч. магістерська робота, бакалаврська робота тощо). 

5.14.1. Тематика кваліфікаційних робіт визначається випусковими 

кафедрами.  

5.14.2. Наукові керівники кваліфікаційних робіт, як правило, 

призначаються із числа професорів і доцентів та найбільш кваліфікованих і 

досвідчених викладачів. У випадках, коли кваліфікаційна робота має прикладний 

характер, до керівництва її виконанням у якості консультантів з окремих розділів 

роботи залучаються висококваліфіковані спеціалісти відповідної галузі.  



5.14.3. Здобувачу надається право запропонувати свою тему 

кваліфікаційної роботи з обґрунтуванням доцільності її розробки. У таких 

випадках перевага надається темам, які продовжують виконані здобувачем 

раніше курсові роботи,  або які безпосередньо пов'язані з місцем майбутньої 

професійної діяльності випускника, або з темою практики, яку він проходив. 

Етапи підготовки кваліфікаційної роботи, вимоги до її оформлення, оцінювання, 

захисту визначаються Положенням про атестацію.  

5.14.4. Кваліфікаційна робота виконується за графіком, затвердженим 

керівником кваліфікаційної роботи. 

5.14.5. Загальний обсяг кваліфікаційної роботи, вимоги до її написання, до 

кількості і змісту розділів кваліфікаційної роботи, захисту визначається 

методичними рекомендаціями до виконання кваліфікаційної роботи.  

5.14.6. Кваліфікаційна робота, що не отримала позитивної оцінки керівника 

та на академічну доброчесність, повертається здобувачу на доопрацювання, про 

що керівник кваліфікаційної роботи робить відмітку у графіку виконання 

роботи. Після доопрацювання кваліфікаційна робота повторно представляється 

на перевірку. 

5.14.7. Етичні принципи та визначені правила, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень зазначені в Положенні про 

академічну доброчесність ЕТІ ім. Р. Ельворті (на сайті ЕТІ:https://eti.edu.ua/zahalna-

informatsiia). 

5.14.8. Захист кваліфікаційної роботи проводиться при наявності 

позитивної оцінки за результатами її перевірки керівником, рецензентом та на 

академічну доброчесність. Дата захисту визначається розкладом підсумкової 

атестації. 

5.14.9. Захист кваліфікаційної роботи може включати коротку презентацію 

здобувачем результатів роботи, а також відповіді на питання комісії за темою 

його роботи.  

5.14.10. Максимальна кількість балів, якою оцінюється кваліфікаційна 

робота, складає 100 балів. Із них:  

- оцінка керівника роботи – максимум 50 балів;  

- оцінка за результатами захисту – максимум 50 балів.  

Переведення оцінки за кваліфікаційну роботу за 100-бальною шкалою в 4-

бальну здійснюється відповідно до цього Положення. До відомості викладач 

заносить оцінки відповідно до вимог системи ЄКТС. 

5.14.11. Кваліфікаційні роботи протягом 3 днів після останнього 

засідання екзаменаційної комісії передаються до архіву Інституту, де 

зберігаються протягом 5 років. Після закінчення термінів зберігання зазначені 

роботи знищуються, про що складається відповідний документ (акт).  

5.15.  Самостійна робота є основним засобом засвоєння здобувачами 

навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних занять. Самостійна робота 

включає індивідуальну роботу поза межами індивідуальних занять. Навчальний 

час, відведений для самостійної роботи здобувача, регламентується навчальним 

планом (робочим навчальним планом) і повинен становити не менше 1/2 та не 

більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення 
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конкретної навчальної дисципліни. Співвідношення обсягів аудиторних занять і 

самостійної роботи здобувачів визначається з урахуванням специфіки та змісту 

конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і мети в реалізації освітньої 

програми, а також питомої ваги в навчальному процесі практичних, 

семінарських і лабораторних занять.  

5.15.1. Зміст самостійної роботи в рамках кожної навчальної дисципліни 

визначається робочою програмою навчальної дисципліни та методичними 

рекомендаціями до дисципліні.  

5.15.2. Самостійна робота здобувачів забезпечується всіма навчально-

методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними 

посібниками, навчально-лабораторним обладнанням, електронно-

обчислювальною технікою тощо. Здобувачам також рекомендується для 

самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання. 

Методичне забезпечення самостійної роботи здобувачів повинно передбачати й 

засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань тощо).  

5.15.3. Самостійна робота здобувача над засвоєнням навчального матеріалу 

з конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних 

кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також поза межами Інституту.  

5.15.4. Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з 

іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення 

поточного та підсумкового контролю, аналізує результати самостійної 

навчальної роботи кожного здобувача.  

5.15.5. Самостійна робота здобувача може відбуватися у співпраці із 

викладачем, іншим фахівцем закладу вищої освіти, у разі використання 

унікального обладнання та устаткування, складних систем доступу до інформації 

(комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування) тощо.  

5.16. Практика   є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки 

фахівців і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики. Метою 

практики є формування та розвиток у здобувачів професійного вміння приймати 

самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, формування навичок 

практичної роботи за обраною спеціальністю, поглиблення знань про сучасні 

технології та обладнання підприємств, їх діючої нормативної бази, зменшення 

часу на адаптацію випускників на первинних посадах.  

5.16.1. Види та обсяги практик визначаються освітньою (освітньо-

професійною) програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в 

навчальних планах і графіках навчального процесу. Зміст практики визначається 

її програмою. Кафедри Інституту відповідно до Положення про організацію 

практик самостійно розробляють і затверджують документи, що регламентують 

організацію практичного навчання здобувачів з урахуванням специфіки їх 

підготовки. 

5.16.2. Місцем проведення практики можуть бути підприємства 

(організації, установи) різних сфер економічної діяльності, науки, освіти, 

охорони здоров’я, культури, державного управління та фірми, що знаходяться за 

межами України.  

5.16.3. Заходи, пов’язані з організацією практики, визначаються наказом 

Ректора Інституту.  



5.16.4. Правила організації практик, проходження здобувачам різних видів 

практик, методичного забезпечення практик, керівництва практиками, звітності 

за результатами проходження практик, їх оцінювання тощо визначаються 

Положенням про організацію практик (на сайті ЕТІ: https://eti.edu.ua/zahalna-

informatsiia). 

5.16.5. Особливості проходження практики здобувачами Інституту за 

межами України визначаються Положенням про організацію практики. 

5.17.  Заходи контролю. Найбільш поширеними видами контролю знань 

здобувачів в Інституті є:  

  поточний (проміжний) контроль;  

  підсумковий контроль;  

 контроль залишкових знань (відстрочений контроль, після атестаційний 

моніторинг набутих знань і вмінь);  

  атестація.  

5.17.1. Поточний контроль здійснюється з метою перевірки рівня знань 

здобувачів на етапі первинного засвоєння навчального матеріалу; а також 

створення надійної системи управління навчально-творчою діяльністю з 

опанування змістом дисципліни. Поточний контроль може здійснюватись у 

формі ділової ігри, семінарського заняття в активній формі, тренінгів, 

тестування, складання і розв’язання тематичних кросвордів, участі у вікторинах, 

наукових гуртках, конференціях тощо.  

5.17.2. Проміжний контроль оцінює знання, уміння і навички студентів за 

результатами вивчення окремих навчальних модулів (розділів) або тем 

навчальної дисципліни. Формами проміжного контролю знань є: модульний 

контроль (модульна контрольна робота), колоквіум тощо. 

5.17.3. Підсумковий контроль оцінює знання, уміння і навички здобувачів 

за результатами вивчення певної дисципліни і відбувається у формі проведення 

екзаменів або заліків. Форма підсумкового контролю по кожній дисципліні 

визначається навчальним (робочим) планом. 

5.17.3.1.  Умови допуску здобувача до підсумкового контролю 

регламентуються цим Положенням. 

5.17.3.2. Заліково-екзаменаційна сесія – це період здійснення 

підсумкового контролю за результатами навчального семестру. Тривалість та 

терміни її проведення визначаються навчальним планом (робочим навчальним 

планом) та графіком навчального процесу.  

5.17.3.3. Заліки проводяться за розкладом навчальних занять або за 

окремим розкладом за рішенням деканату. 

5.17.3.4.  Екзамени проводяться за окремим розкладом, який 

затверджується деканом факультету. Перерва між екзаменами, повинна 

становити не менше 3 днів. Перед кожним екзаменом обов'язково проводиться 

консультація, яка планується у навчальному навантаженні викладача.  

5.17.3.5. Екзамени можуть проводитись в усній або в письмовій формі, 

у тому числі з можливістю використання систем електронного тестування. 

Форма екзамену визначається викладачем відповідної дисципліни і 

затверджується рішенням кафедри. Час і місце проведення екзамену 

дозволяється змінювати тільки за погодженням з деканатом.  
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5.17.3.6. Для здобувачів заочної форми навчання заліки та екзамени 

проводяться за окремим розкладом.  

5.17.3.7. Розклад екзаменів доводиться до відома студентів і викладачів 

не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Деканат надає розклад 

екзаменів кафедрам для ознайомлення викладачів. Розклад також 

оприлюднюється на інформаційних стендах в Інституті.  

5.17.3.8. Складання екзаменів поза екзаменаційною сесією 

допускається у зв'язку з поважними причинами, що склались у здобувача 

(хвороба, сімейні обставини, відрядження тощо), що підтверджені 

документально на підставі  його заяви.  

5.17.3.9. Результати складання екзаменів і заліків вносяться до 

екзаменаційних (залікових) відомостей і залікової книжки, учбової картки 

здобувача.  

5.17.3.10. Зведені дані успішності здобувача подаються Екзаменаційній 

комісії під час проведення атестації здобувачів-випускників Інституту.  

5.17.3.11. Порядок ліквідації академічних заборгованостей 

регламентується спеціальним наказом Ректора та цим Положенням.  

5.17.3.12. Повторне складання екзамену допускається не більше двох 

разів: перший раз викладачеві (протягом 2 тижнів після закінчення заліково-

екзаменаційної сесії), другий – комісії, яка створюється відповідною кафедрою 

(протягом першого місяця наступного навчального семестру, а у останньому 

семестрі – до початку підсумкової атестації).  

5.17.4. Контроль залишкових знань (відстрочений контроль, після 

атестаційний моніторинг набутих знань і вмінь) застосовують з метою перевірки 

остаточних знань здобувачів (через певний час після екзамену або заліку), а 

також для визначення ефективності використання дидактичних засобів і 

напрямків удосконалення освітнього процесу.  

5.17.4.1. В Інституті відстрочений контроль, як правило, проводиться 

під час комплексних контрольних робіт.  

5.17.5. Атестація – це встановлення відповідності набутих здобувачем 

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

освіти. Проведення атестації регламентується Положенням про атестацію. 

5.17.6. Періодичність і терміни проведення заходів контролю визначаються 

навчальними планами (робочими навчальними планами), навчальними 

(робочими програмами) а форми їх проведення – робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

6. Переліки дисциплін. Порядок вибору дисциплін  
6.1.  З метою реалізації автономних принципів організації освітнього 

процесу та відповідей на запит ринку праці, освітні (освітньо-професійні) 

програми Інституту включають обов’язкові і вибіркові дисципліни. 

6.2. Всі обов’язкові дисципліни підлягають вивченню в ході підготовки 

фахівців. 

6.3. Зміни до переліку обов’язкових дисциплін вносяться за 

результатами перегляду освітньої (освітньо-професійної) програми у випадках і 

у порядку, передбаченому цим Положенням. 

6.4.  Вивчення вибіркових дисципліни ході підготовки фахівців може 

варіюватися. 



6.5. Вибіркові дисципліни складають не менше 25% і не більше 75% від 

обсягу навчального часу у кредитах. 

6.6. Вибіркові дисципліни включаються до навчального плану у статусі 

дисциплін за вибором здобувачів. 

6.6.1. Дисципліни за вибором надають здобувачам для можливості самим 

формувати свою освітню траєкторію. Самостійний вибір здобувачем дисциплін 

для вивчення стає індивідуальною програмою його навчання, що є важливим 

чинником задоволення власних інформаційних запитів та його 

самовдосконалення як майбутнього фахівця, що зазначено в положенні про 

формування здобувачами індивідуальної траєкторії навчання (на сайті ЕТІ: 

https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia). Формування пакету вибіркових дисциплін  

здобувачем здійснює з урахуванням потреб ринку праці, власних потреб та 

інтересів щодо майбутньої фахової діяльності.  

6.6.1.1. Дисципліни вільного вибору здобувач може обрати у кількості, 

визначеній навчальним планом. 

6.6.1.2. Обирати дисципліни за вибором здобувач може на наступний 

навчальний рік не пізніше 31 травня 

6.6.1.3. Проводиться опитування здобувачів (у формі анкетування) про 

обрані дисципліни. 

6.6.1.4. Обрані здобувачами дисципліни включаються до навчального 

навантаження викладачів на наступний рік. За поданням кафедри деканат 

формує групи зі студентів, які обрали певні дисципліни для вивчення та включає 

обрані дисципліни до робочого плану. 

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

7.1. Оцінювання результатів навчання здобувачів в Інституті 

проводиться відповідно Положення про порядок оцінювання знань студентів (на 

сайті ЕТІ: https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia) 

7.2. Основними завданням системи оцінки знань здобувачів є:  

˗ забезпечення повної відповідності системи контролю знань змісту 

навчальних програм з конкретних дисциплін;  

˗ досягнення необхідного рівня відповідності між вимогами до знань 

здобувачів вищої освіти з певної дисципліни та реальним обсягом часу, який 

вони мають для вивчення дисципліни;  

˗ підвищення рівня точності в оцінці знань здобувачів, забезпечення 

прозорості та об’єктивності при проведенні контрольних заходів;  

˗ сприяння розвитку навичок здобувачів щодо підвищення рівня 

самоорганізації навчання.  

7.3. Об’єктом оцінювання знань, навичок та вмінь здобувачів є ступінь 

оволодіння програмним матеріалом з дисципліни.  

7.4. Оцінювання знань здобувачів з навчальних дисциплін здійснюється 

на підставі результатів поточного підсумкового контролю (далі – заліку) та 

підсумкового контролю знань (екзамену).  

7.4.1. Завданнями поточного модульного контролю знань здобувачів є 

перевірка та оцінка:  

˗ систематичності та активності роботи здобувачів на аудиторних заняттях; 

˗ виконання самостійної роботи; 
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˗ виконання модульних контрольних завдань; 

˗ розуміння та засвоєння матеріалу, набутих навичок та вмінь самостійно 

опрацьовувати матеріал, самостійно працювати з літературою та іншими 

джерелами, осмислювати та узагальнювати зміст теми та розділу, а також умінь 

усно чи письмово подавати матеріал у вигляді презентації, відповідей на 

запитання тощо.  

7.4.2. Результати поточного контролю знань здобувачів входять як 

складові елементи до загальної (остаточної) оцінки їх знань з певної дисципліни.  

7.4.3. Завданнями підсумкового контролю (екзамену) знань здобувачів є 

перевірка та оцінка:  

˗ розуміння програмного матеріалу в цілому; 

˗ розуміння логіки та взаємозв’язків між окремими розділами; 

˗ здатності здобувачів до творчого використання накопичених знань, їх 

уміння сформувати ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни; 

˗ розуміння дисципліни як системи знань. 

7.5. Оцінювання знань здобувачів здійснюється за 100-бальною 

рейтинговою шкалою. 

7.6. Оцінка знань здобувачів усіх форм навчання з навчальних 

дисциплін, формою підсумкового контролю для яких передбачений екзамен, 

здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) – 60 

балів та підсумкового контролю знань (екзамену) – 40 балів.  

7.7. Завдання поточного контролю для здобувачів усіх форм навчання з 

дисциплін, для яких залік, оцінюються в діапазоні 100 балів. 

7.8. Здобувач не може отримати екзаменаційну оцінку "автоматом" – без 

складання екзамену. 

7.9. Здобувач має право на апеляцію результатів підсумкового контролю.  

7.9.1. Здобувач подає заяву на ім'я ректора протягом трьох робочих днів з 

дати оголошення результатів екзамену. У такій заяві слід вказати факти 

некоректності питань або необхідних відповідей на них, невідповідностей 

питань рамкам програми дисципліни, порушення викладачем процедури 

проведення контролю або недотримання ним описаної в програмі дисципліни 

методики оцінки або інші підстави для оскарження результатів підсумкового 

контролю.  

7.9.2. Апеляція розглядається в присутності здобувача протягом трьох 

робочих днів з моменту подачі заяви спеціально створеною для цього комісією. 

До складу комісії входять: викладач, який проводив підсумковий контроль і не 

менше двох інших викладачів, які визначаються завідувачем кафедри. Члени 

комісії розглядають письмову роботу здобувача або результати тестування на 

відповідність чинним вимогам оцінки даного виду робіт та навчальній програмі, 

і виносять колегіальне рішення.  

7.9.3. При неявці здобувача на засідання комісії без документально 

підтвердженої поважної причини апеляція відхиляється без розгляду, і 

затверджується виставлена оцінка. В результаті розгляду апеляції раніше 

виставлена оцінка може бути збережена, а може бути змінена як у бік 

підвищення, так і в бік зниження.  

7.10. Організація поточного контролю На початку семестру викладачі 

повинні:  



а) пояснити здобувачам, як буде здійснюватися поточний контроль знань і 

надати можливість ознайомитися з орієнтовним переліком змістових елементів 

поточного модульного контролю (згідно з робочою навчальною програмою 

дисципліни);  

б) чітко визначити, в яких джерелах здобувачі можуть знайти відповіді на 

контрольні питання (навчальна література, яка є в бібліотеці Інституту; 

матеріали лекцій та практичних занять тощо).  

7.10.1. Єдиною формою поточного контролю є поточний модульний 

контроль. При організації поточного модульного контролю кафедри:  

а) самостійно розподіляють загальну кількість балів, за якими оцінюється 

вся поточна робота, між відповідними об'єктами контролю;  

б) визначають форми проведення контрольних заходів відповідно 

навчальному плану та критерії їх оцінки;  

в) визначають форму та термін проведення кожного з поточних модульних 

контролів відповідно графіку навчального процесу.  

7.10.2. За рішенням кафедри здобувачам, які брали участь в позанавчальній 

науковій діяльності (в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій 

тощо) можуть надаватися додаткові бали за результатами поточного контролю. 

При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну 

роботу, не може перевищувати 60 балів (при підсумковому контролі у формі 

екзамену) або 100 балів (при підсумковому контролі у формі заліку).  

7.10.3. Результати поточного контролю знань здобувачів вносяться до 

відомості обліку успішності за поточним модульним контролем (підсумкова 

форма контролю – залік) або (при наявності екзамену) до відомості обліку 

поточної і підсумкової успішності та враховуються при виставленні 

підсумкового балу за опанування дисципліни.  

7.10.4. При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають 

теоретичні знання та практичні навички, яких набули здобувачі після опанування 

певного модуля.  

7.10.5. Модульний контроль може проводитися у формі: тестування; 

відповідей на теоретичні питання; розв'язання практичних завдань під час 

проведення контрольних робіт; виконання індивідуальних завдань; розв'язання 

виробничих ситуацій (кейсів) тощо.  

7.11. Організація підсумкового контролю Підсумковий семестровий 

контроль знань здобувачів з дисциплін, для яких не передбачено екзамен, 

проводиться як сумарне оцінювання за результатами всіх поточних модульних 

контролів, проведених протягом семестру.  

7.11.1. Кількість балів з дисциплін, з яких оцінка рівня знань здобувачів 

здійснюється за результатами тільки поточного модульного контролю (від 0 до 

100 балів включно), вноситься до семестрової відомості обліку успішності за 

поточним модульним контролем і є основною для визначення загальної 

успішності здобувача  з даної дисципліни.  

7.11.2. Останній поточний модульний контроль (залік) у семестрі, як 

правило, повинен проводитися на останньому в семестрі занятті з даної 

дисципліни, а за заочною формою навчання – за розкладом екзаменаційних сесій. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об'єктивних причин 

здобувач має право скласти їх за дозволом завідувача кафедри до останнього 



заняття у семестрі (час та порядок складання визначає викладач за графіком 

консультацій) або в період додаткової заліково-екзаменаційної сесії.  

7.11.3. Здобувач допускається до екзамену, якщо за результатами роботи 

протягом семестру він отримав не менше 36 балів. Рішення про недопущення 

здобувача до складання екзамену у зв’язку із недостатньою кількістю балів, 

приймаються екзаменатором. 

7.11.4. Загальна оцінка за результатом екзамену є незадовільною незалежно 

від інших оцінок, якщо під час іспиту здобувач отримає від 0 до 24 балів. 

Повторне складання екзамену після оцінки FX оцінюється 0 балів, якщо не 

складено і 24 бали, якщо його складено. 

7.11.5. Екзамени проводяться в усній або в письмовій, з можливістю 

використання систем електронного тестування. Результати екзамену доводяться 

до відома здобувачів, а оформлена відомість обліку поточної і підсумкової 

успішності передається викладачем до деканату в день проведення 

екзамену/заліку або не пізніше 14.00 наступного робочого дня.  

7.11.6. Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисципліни, критерії 

оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою та включаються до 

робочої програми навчальної дисципліни.  

7.11.7. Кількість питань підсумкового контролю знань здобувачів для 

екзамену (не тестова форма контролю) може бути не більше 60.  

7.11.8. Тестування може проводиться з використанням комп’ютерів. 

Кількість тестових завдань по кожній дисципліні не може бути менше ніж 100 

завдань, при чому до кожного варіанту включається 40 тестових завдань. 

7.11.9.  Запитальні частини тестів повинні строго відповідати змісту 

робочої навчальної програми дисципліни, насамперед переліку питань 

підсумкового контролю знань. У випадках, передбачених робочою навчальною 

програмою відповідної навчальної дисципліни, запитальна частина тесту може 

являти собою розрахункову задачу. 

7.11.10. Екзаменаційні тести повинні охоплювати всі основні теми 

навчальної дисципліни – згідно з робочою навчальною програмою дисципліни. 

Екзаменаційні тести, як правило, не повинні бути ідентичними тестам поточного 

модульного контролю та іншим тестам, які використовувалися викладачем 

протягом семестру в навчальному процесі. 

7.11.11.  Викладач має забезпечити конфіденційність змісту 

екзаменаційних тестів. Прямим обов’язком співробітників технічних служб 

Інституту є сприяння викладачу в цьому питанні.  

7.12.  Поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів  здійснюється 

за системою Інституту (100-бальна), за національною чотирибальною системою 

і за Європейською кредитно-трансферною системою – ЄКТС.  

7.12.1. Відповідність оцінювання за шкалою ЄКТС 100-бальної 

рейтингової шкали та національної (чотирибальної) шкали 

СУМА 

БАЛІВ  

ОЦІНКА  ЕСТS ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B 

добре 
74-81 C 



7.13. У відомостях обліку успішності, листках обліку успішності 

результати оцінювання проставляються у балах за 100-бальною рейтинговою 

шкалою, за національною чотирибальною шкалою і у балах ЄКТС – відповідно 

до рядків, що наведені у відомостях. 

7.14. Результати складання екзаменів і заліків вносяться до залікової 

книжки (крім "незадовільно"). Оцінки успішності – залік – проставляються на 

правій сторінці залікової книжки ("КУРСОВІ РОБОТИ, ЗАЛІКИ"). Для всіх 

дисциплін, з яких є екзамен, загальні оцінки проставляються на лівій сторінці 

залікової книжки ("ЕКЗАМЕНИ").  

7.14.1. У другій колонці (кількість годин) як для заліків, так і для екзаменів, 

проставляється загальна кількість годин та через косу риску, кількість кредитів.  

7.15. Якщо для дисципліни, що викладається у семестрі, передбачено 

курсову роботу, то на її виконання відводиться певна кількість кредитів. 

Кількість кредитів регламентується навчальним планом, виходячи з 

трудомісткості курсової роботи та обсягу часу, запланованого на її виконання. 

Виконана курсова робота оцінюється окремо від оцінювання курсу дисципліни 

за 100-бальною рейтинговою шкалою (від 0 до 100 балів), за національною 

чотирибальною шкалою та у балах шкали ЄКТС (від А до F).  

7.15.1. Результати оцінювання виконаної курсової роботи оформлюються 

окремою відомістю.  

7.15.2. Відомість заповнюється відповідно рядків, що в ній наведені. Оцінки 

виконання курсових робіт проставляються на правій сторінці залікової книжки 

("КУРСОВІ РОБОТИ, ЗАЛІКИ"). У другій колонці (кількість годин), 

проставляється загальна кількість годин та через косу риску, кількість кредитів.  

7.16. Якщо здобувач вивчав додаткові дисципліни, то результати 

навчання (оцінки на національною чотирибальною шкалою та шкалою ЄКТС) 

виставляються за 100-бальної рейтинговою шкалою. Оцінки вносяться до 

індивідуального плану здобувача та/або його залікової книжки за вимогами до 

підсумкового контролю. Вони також вносяться до відомості обліку поточної та 

підсумкової успішності.  

7.17. Форми контролю самостійної роботи обираються викладачем. 

Здобувач допускається до підсумкового контролю за дисципліною за умови 

надання викладачеві результатів самостійної роботи, виконаної в повному 

обсязі.  

7.18. Академічна заборгованість виникає у тому випадку, якщо здобувач 

не склав екзамен або залік вчасно, тобто за графіком навчального процесу.  

7.18.1. Ліквідація академічних заборгованостей відбувається, як правило, в 

установлений період після завершення екзаменаційної сесії. В окремих випадках 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX незадовільно – потрібно 

допрацювати матеріал перед тим, 

як перескладати  

не зараховано 0-35 F (незадовільно) – з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



завідувач кафедри може дозволити ліквідацію академічних заборгованостей в 

період екзаменаційної сесії.  

7.18.2. Ліквідація академічної заборгованості передбачає, що здобувач 

обов’язково набирає таку суму балів, яка дає право на позначку про складання 

заліку або екзамену. При цьому в відомості виставляється мінімально допустима 

кількість балів за результатами поточного модульного контролю (крім випадків, 

коли в межах основного графіка освітнього процесу здобувач набрав більшу 

суму балів).  

7.18.3. У випадках, коли здобувач з поважної причини не міг своєчасно 

виконувати всі види поточної роботи, і така частка невиконаних робіт є 

суттєвою, для здобувача може бути організовано додаткові індивідуальні заняття 

з відповідної дисципліни. Такі заняття є додатковою платною послугою, що її 

надає Інститут.  

7.18.4. Результати ліквідації академічної заборгованості оформлюються 

окремим листком обліку успішності (підсумкова форма контролю залік або 

екзамен), який видається здобувачу деканатом. Листок повертається викладачем 

до деканату в день приймання академічної заборгованості або до 14.00 

наступного робочого дня.  

7.18.5. Якщо здобувач одержав оцінку FX, то терміни складання заліку чи 

екзамену для цієї категорії встановлюються відповідним наказом. Після 

закінчення терміну обов’язкове повторне вивчення дисципліни. 

7.18.6. Повторне вивчення дисципліни організовується деканатом за 

окремим графіком, який має враховувати граничні терміни ліквідації академічної 

заборгованості, встановлені цим Положенням. Повторне вивчення дисципліни є 

додатковою платною послугою, що її надає Інститут.  

7.19. Атестація – це встановлення відповідності набутих здобувачем 

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

освіти. Проведення атестації регламентується Положенням про атестацію. 

7.19.1. Для проведення атестації випускників в Інституті створюються 

екзаменаційні комісії зі спеціальностей. 

7.19.2.  Здобувачу, який успішно пройшов атестацію, рішенням 

екзаменаційної комісії присвоюється відповідний ступінь вищої освіти і 

видається документ про освіту.  

7.19.3. Документ з відзнакою видається здобувачу, який отримав підсумкові 

оцінки "відмінно" не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін та 

індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних 

дисциплін та індивідуальних завдань — оцінки "добре", пройшов атестацію з 

оцінкою (оцінками) "відмінно".  

7.19.4. Повторне проходження атестації для підвищення оцінки не 

допускається. 

7.19.5. Отримання здобувачем незадовільної оцінки на одному етапі 

атестації не позбавляє його права продовжувати проходити наступні етапи 

атестації. У таких випадках після завершення атестації здобувач відраховується 

з   Інституту як такий, що виконав навчальний план, але не пройшов атестації. 

Здобувачу, який не пройшов атестації видається академічна довідка 

встановленого зразка.  



7.19.6. Здобувач, який не пройшов атестації допускається до повторного 

проходження атестації протягом трьох років після закінчення Інституту. 

Повторне проходження атестації дозволяється не раніше, як під час наступної 

атестації.  

7.19.7. Перелік екзаменів для осіб, які їх складають повторно, визначається 

навчальним планом, що діяв у рік закінчення ними Інституту. Здобувачі, які не 

проходили атестацію з поважних причин, наказом Ректора Інституту можуть 

бути допущені до проходження атестації у наступний строк роботи 

екзаменаційної комісії.  

8.  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

8.1.  Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти обґрунтовує стан спроможності надання освітньої послуги, її якісну 

реалізацію на рівні вимог встановлених стандартів та відповідно до норм 

чинного законодавства.  

8.2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти складається з двох блоків: 

а) Навчально-методичне забезпечення започаткування освітньої 

діяльності:  опис освітньої програми;  навчальний план;  пояснювальна записка 

до навчального плану.  

б) Навчально-методичне забезпечення провадження освітньої діяльності:  

  робочі навчальні плани та графіки навчального процесу;  

  робочі програми з кожної навчальної дисципліни навчального плану;  

 комплекс навчально-методичного забезпечення з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану;  

 програми практичної підготовки, робочих програм практик;  

 методичне забезпечення курсового проектування;  

 навчальні матеріали з кожної навчальної дисципліни навчального плану;  

  методичні матеріали для проведення атестації здобувачів.  

8.3. Матеріали, які подаються на затвердження Вченої ради Інституту, 

узгоджуються у такому порядку: затверджуються на засіданні кафедри; 

передаються вченому секретарю Вченої ради Інституту на затвердження ВР 

Інституту.  

8.3.1.  Після затвердження Вченою радою, документ підписує Голова 

Вченої ради.  

8.4. Навчально-методичне забезпечення започаткування освітньої 

діяльності  розробляється відповідно до вимог, зазначених у цьому Положенні.  

8.4.1. Після затвердження освітня (освітньо-професійна) програма у 

встановленому порядку розміщується на офіційному сайті Інституту.  

8.4.2. Навчальний план – це перелік основних і вибіркових навчальних 

дисциплін із визначенням обсягу годин, відведених для їх вивчення, а також 

форм підсумкового контролю знань, вмінь і навичок здобувачів (додаток). 

8.4.2.1.  Навчальний план є нормативним документом Інституту, який 

розробляється кафедрою на підставі освітньої програми і затверджується 

Головою Вченої ради після схвалення Вченою радою   Інституту.  

8.4.2.2. В навчальному плані перелік дисциплін, розподіл за семестрами, час, 

відведений на викладання визначається залежно від спеціальності, спеціалізації, 

компетентностей майбутнього фахівця, а також від загальної тривалості часу 



навчання. Обов’язкові навчальні дисципліни вивчаються усіма студентами   за 

даною освітньою програмою. Вибіркові навчальні дисципліни складають не 

менше 25% і не більше 75% від обсягу навчального часу у кредитах, обираються 

здобувачами для формування вільної траєкторії навчання в рамках освітньої 

програми.  

8.4.2.3. Розподіл дисциплін за навчальним планом проводиться за циклами, 

визначеними освітньою програмою.  

8.4.2.4. Навчальним планом визначаються форми аудиторної, самостійної та 

індивідуальної роботи здобувачів: лекції, практичні, лабораторні і семінарські 

заняття, самостійні і індивідуальні заняття, курсові роботи (проекти), практики, 

підсумковий контроль знань здобувачів, кваліфікаційні роботи та екзамени.  

8.4.2.5. Зміни до вибіркової компоненти навчального плану вносяться, 

виходячи з особливостей спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців, потреб замовників щодо вдосконалення якості підготовки. Зміни 

затверджуються рішенням Вченої ради.  

8.5. Навчально-методичне забезпечення провадження освітньої 

діяльності розробляється відповідно до вимог зазначених у цьому Положенні. 

8.5.1.  Для конкретизації планування освітнього процесу на кожен 

навчальний рік кафедрою складається робочий навчальний план та графік 

навчального процесу.  

8.5.1.1. Порядок і терміни проведення всіх видів навчальних занять 

координує деканат у відповідності до навчального плану на підставі графіка 

навчального процесу, який є інформаційно-розпорядчим документом. Графік 

навчального процесу узгоджується із завідувачем кафедри і затверджуються 

Ректором.  

8.5.1.2. Робочі навчальні плани узгоджуються із завідувачем кафедри і 

затверджуються Ректором.   

8.5.2. Робоча програма навчальної дисципліни є документом кафедри, 

який розробляється для кожної навчальної дисципліни відповідно до 

навчального плану та оновлюється щорічно.  

8.5.2.1. У робочій програмі навчальної дисципліни відображаються 

конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність та організаційно-

методичні форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби 

і форми поточного та підсумкового контролю. Особливістю структури та змісту 

робочих програм навчальних дисциплін є їх відповідність вимогам європейської 

кредитно-трансферної системи (ЄКТС).  

8.5.2.2. Робоча програма навчальної дисципліни розробляється на кафедрі, 

розглядається на її засіданні та затверджується завідувачем кафедри, 

схвалюється рішення ВР Інституту. Документ має титульну сторінку, відомості 

про укладачів і відповідальних за видання та вихідні дані (додаток).  

8.5.3. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни Складовими частинами комплексу навчально-методичного 

забезпечення навчальної дисципліни є:  

 Навчальна програма дисципліни; 

 Робоча програма дисципліни; 

 Силабус; 

 Конспект(и) лекцій з навчальної дисципліни (електронний варіант); 



 Методичні вказівки (рекомендації) для проведення лабораторних, 

практичних та семінарських занять; 

 Тематика курсових робіт (проектів), методичні вказівки (рекомендації) 

щодо їх виконання (якщо передбачено програмою); 

 Методичні розробки з організації самостійної роботи здобувачів з 

навчальної дисципліни (графік, методичні рекомендації тощо); 

 Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни та тематика контрольних 

робіт для здобувачів які навчаються за заочною формою; 

 Засоби діагностики з навчальної дисципліни (екзаменаційні білети, 

питання до ПМК, тестовий комплекс) 

За рішенням кафедри, враховуючи специфіку її діяльності, до навчально-

методичного комплексу може бути включено інші матеріали.  

8.5.3.1.  Навчальний контент (електронний конспект або розширений план 

лекцій, слайд-конспект) розробляється викладачем відповідно до робочої 

програми навчальної дисципліни. Він містить логічне та лаконічне подання 

матеріалу з метою забезпечення кращого досягнення результатів навчання. 

Оформлення навчального контенту визначає кафедра. 

8.5.3.2.   Плани семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних 

робіт здобувачів затверджуються кафедрою.  Плани семінарських, практичних 

занять, завдань для лабораторних робіт повинні відповідати робочій програмі 

навчальної дисципліни.  

8.5.3.2.1. Складаючи план практичного заняття слід враховувати, що: 

практичне заняття – це форма навчального заняття, на якому викладач організує 

детальне закріплення здобувачам окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни, в результаті чого формуються уміння і навички практичного 

застосування теоретичного матеріалу шляхом індивідуального виконання 

здобувачами відповідних завдань.  

8.5.3.2.2. Визначаючи завдання для лабораторних робіт, слід 

враховувати, що: лабораторне заняття – форма навчального заняття, на якому 

здобувач під керівництвом викладача особисто проводить натуральні 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.  

8.5.3.3. Завдання до самостійної роботи здобувачів розробляються 

відповідно до специфіки типу самостійної роботи. Титульна та друга сторінки 

оформлюються за зразком робочої програми навчальної дисципліни з 

обов’язковим наведенням змісту.  

 Методичне забезпечення контролю знань умінь та навичок здобувачів. 

Питання, задачі, завдання або кейси для поточного контролю знань викладачі 

готують з урахуванням результатів навчання, які повинні бути сформовані під 

час опанування навчальної дисципліни відповідно до робочої програми. 

Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни програмний матеріал 

поділяється на змістові модулі. Кожен модуль закінчується модульною 

контрольною роботою. Модульні контрольні роботи розробляються викладачем-



лектором та викладачем, який проводить практичні (семінарські заняття) і 

затверджуються на засіданні кафедри. Пакети завдань для перевірки рівня знань 

студентів (пакети комплексних контрольних робіт) є складовими навчально-

методичного комплексу з дисципліни. Пакет завдань включає: титульну 

сторінку; зміст вивченого матеріалу за поточний період семестру та результати 

навчання, що оцінюються;  рецензія; критерії оцінювання робіт з підписом 

завідувача кафедри.  

8.5.3.3.1. Завдання для проведення комплексної контрольної роботи 

можуть складатися з:  

1) тестів в електронній або паперовій формах;  

2) практичних або розрахункових задач;  

3) ситуаційних завдань та проблемних питань, розв’язання яких дозволяє 

зробити висновок про якість присвоєння знань.  

З гуманітарних та соціально-політичних дисциплін один з блоків комплексної 

контрольної роботи може бути у вигляді розгорнутих відповідей на поставлені 

запитання.  

8.5.3.3.2. Підсумковий контроль для дисциплін, з яких передбачено 

екзамен, регламентується екзаменаційними білетами, які затверджуються на 

засіданні кафедри не пізніше ніж за місяць до проведення екзамену. Якщо зміст 

робочої програми навчальної дисципліни і відповідно зміст екзаменаційних 

білетів не змінюються, вони підлягають повторному затвердженню. У цьому разі 

внизу білета робиться позначка "Затверджено на засіданні кафедри Протокол 

№___від ________" і ставиться підпис завідувача кафедри. Як правило, 

екзаменаційні білети повторно затверджуються не більше 3-х разів. 

Екзаменаційні письмові роботи здобувачів зберігаються на кафедрі 6 місяців, а 

потім знищуються.  

8.5.3.4.  Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни для здобувачів 

заочної форми навчання і тематика контрольних робіт розробляються і 

затверджуються кафедрами відповідно до робочої програми навчальної 

дисципліни та оновлюються щорічно.  

8.5.3.4.1. Контрольна робота реєструється на кафедрі. Перевірка роботи 

викладачем здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня одержання 

роботи на кафедрі (в особливих випадках – протягом 7 (семи) календарних днів). 

Про отримання і повернення ставиться відмітка в журналі реєстрації. Контрольні 

роботи студентів зберігаються на кафедрі 6 місяців, а потім знищуються.  

8.5.3.5. Методичне забезпечення підготовки курсових робіт На початку 

семестру кафедра розглядає та затверджує Методичні вказівки щодо виконання 

курсової роботи з дисципліни, схвалює ВР Інституту. Їх структура повинна 

включати такі обов’язкові елементи, в тому числі розділи :  

  титульний лист;  

 мета та основні завдання курсової роботи;  

 обсяг та структура курсової роботи;  

 оформлення курсової роботи;  

 основні етапи підготовки курсової роботи, відповідні рекомендації для 

здобувачів;  

  строки виконання курсової роботи;  

 захист та порядок оцінювання курсової роботи;  



 тематика курсових робіт;  

  додатки.  

8.5.3.5.1. Курсові роботи зберігаються на кафедрах протягом одного 

року. Після закінчення термінів зберігання зазначені роботи знищуються, про що 

складається відповідний документ (акт).  

8.5.3.6. Програми практик та практична наскрізна підготовка Практична 

підготовка здобувачів є обов'язковим елементом освітньо-професійної 

підготовки фахівців відповідного рівня. Згідно з навчальними планами 

передбачено наскрізну практичну підготовку, безперервність якої досягається 

завдяки проходженню взаємопов'язаних різних видів практик. Методичне 

забезпечення практик готується у відповідності до вимог, встановлених 

Положенням про організацію практик. 

8.5.4. Методичні матеріали до вступних випробувань До переліку 

методичних матеріалів, які розроблюються кафедрами і затверджуються у 

встановленому порядку також відносяться: програми дисциплін та методичні 

матеріали, за якими в Інституті проводять вступні випробування відповідно до 

правил прийому поточного року; екзаменаційні білети.  

8.5.4.1. Всі вищеозначені матеріали поновлюються щорічно. Програми 

дисциплін, за якими в   Інституті проводять вступні випробування відповідно до 

правил прийому поточного року оформлюються як програми навчальних 

дисциплін. 

8.5.5. Індивідуальний навчальний план здобувачів є робочим 

документом, який містить інформацію про перелік та послідовність вивчення 

навчальних дисциплін (структурно-логічну схему), обсяг навантаження 

здобувача (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, 

систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, підсумкову 

атестацію випускника).  

8.5.5.1. Індивідуальний навчальний план містить нормативні 

(обов'язкові) навчальні дисципліни та навчальні дисципліни за вибором у межах 

нормативно встановлених термінів підготовки за відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем. 

8.5.5.2. Навчальні дисципліни за вибором включаються до 

індивідуального навчального плану у порядку, встановленому цим Положенням. 

Після розгляду план затверджує декан факультету. 

8.5.5.3. При складанні індивідуального навчального плану здобувач 

зобов'язаний: 

 врахувати у своєму навчальному плані 100 % обов'язкових 

дисциплін; 

 відповідально поставитися до формування комплексу дисциплін за 

вибором; 

 записатися на вивчення дисциплін загальним обсягом не менше 60 

кредитів у навчальному році. 

 

9.   АКАДЕМІЧНІ СВОБОДИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

9.1. Інститут є автономною установою, яка створює, вивчає, оцінює і 

передає культуру через наукові дослідження та освіту. Автономія Інституту та 



академічні свободи визнані фундаментальними принципами   освітньої 

діяльності та зазначені в Положенні про академічну мобільність (на сайті ЕТІ: 

https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia) 

9.2. Інститут, не будучи підписантом, у своїй діяльності керується 

принципами Великої Хартії Європейських Університетів та визнає, що:  

 дослідницька і викладацька діяльність повинні бути морально й 

інтелектуально незалежними від будь-якої політичної й економічної влади;  

 навчання має відповідати вимогам суспільства і досягненням у науковому 

знанні;  

 для забезпечення свободи у дослідженнях і викладанні всім членам   

Інститутської спільноти мають бути надані необхідні засоби для її реалізації;  

  набір викладачів і визначення їхнього статусу повинні відбуватися 

відповідно до принципу невід’ємності дослідницької діяльності від 

викладацької;  

 Інститут повинен гарантувати своїм здобувачам дотримання свобод і умов, 

за яких вони могли б досягти своїх цілей у культурі й освіті.  

9.3. Невід’ємними аспектами академічної свободи є свобода навчати і 

свобода навчатися. Свобода навчатися полягає у забезпеченні необхідних умов 

в Інституті, в аудиторії та в академічній громаді. Від здобувачів вимагається 

відповідальне ставлення до свободи навчатися. Обов’язок Інституту – розробити 

необхідні правила і норми, які гарантують захист свободи навчатися.  

9.4. Педагогічним працівникам з числа професорсько-викладацького 

складу, науковим працівникам і здобувачам вищого навчального закладу 

надаються академічні свободи, в тому числі свобода педагогічного працівника 

вищого навчального закладу викладати навчальний предмет на свій розсуд, 

вибирати теми для наукових досліджень і проводити їх своїми методами, а також 

свобода здобувача здобувати знання згідно своїм нахилам і потребам.  

9.5.  Основні академічні свободи Інституту та викладачів  

9.5.1. Інститут відповідає за розробку правил вступу до закладу, 

забезпечуючи чіткість, детальність та прозорість характеристик навчальних 

програм, очікувань від здобувачів у відповідності з концепцією освітньої 

діяльності навчального закладу.  

9.5.2. Інститут відкритий для всіх здобувачів, що відповідають правилам 

вступу. Він забезпечує студентам рівний доступ для користування матеріально-

технічною базою та всіма послугами навчального закладу.  

9.5.3. Інститут забезпечує викладацькі кадри не обмеженим цензурою 

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

викладацької діяльності, наукової або дослідницької діяльності.  

9.5.4. Викладач в аудиторії повинен заохочувати здобувачів до вільної 

дискусії, викликати бажання навчатись і висловлювати власну думку. Оцінюючи 

здобувача, викладач повинен уникати суб’єктивізму.  

9.5.5. Здобувачів слід захищати від суб’єктивного оцінювання, що 

ґрунтується на будь-якій дискримінації або негативному особистому ставленні 

викладача до здобувача. Інформація про думки, політичні погляди здобувачів, 

яку викладачі одержують протягом навчання, слід вважати конфіденційною. 

Обговорення здібностей і характеру здобувача можливе лише з його згоди.  

https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia


9.5.6. Викладацька, дослідницька і наукова діяльність повинна 

проводитися в повній відповідності з етичними і професійними нормами. 

Порушення викладачем академічних свобод здобувачів може бути підставою до 

розриву його контракту з Інститутом. 

9.6.  Основні академічні свободи здобувачів 
9.6.1. Здобувач Інституту має право на отримання якісної та сучасної 

освіти, на розвиток своїх наукових інтересів та здібностей, на формування себе 

як професійного фахівця в умовах прозорості, правдивості і сумлінної праці, а 

також у атмосфері взаємної поваги і гідності.  

9.6.2. Здобувачі мають право виражати власну думку і не погоджуватися з 

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

зобов’язані вивчити необхідний обсяг матеріалу згідно з вимогами до предмету.  

9.6.3. Здобувачі повинні нести відповідальність за виконання необхідних 

вимог до курсу і оволодіння необхідною кількістю знань.  

9.6.4. Студенти мають наступні академічні права та свободи:  

 брати участь у дидактичних заняттях Інституту;  

 отримувати допомогу та підтримку від педагогічних та науково-

педагогічних працівників Інституту у реалізації індивідуальних навчальних 

планів, а також консультуватись зі всіх предметів та у всіх викладачів;  

  вносити зміни у перебіг особистого плану навчання узгоджені з 

адміністративними органами Інституту;  

  брати участь у навчанні за програмами подвійних дипломів;  

 виражати свою думку щодо процесу навчання та оцінювати якість 

дидактичних занять у форматі узгодженим з органами Студентського 

самоврядування та Ректором Інституту;  

 використовувати бібліотечно-інформаційний фонд, інформаційні системи, 

бази даних та матеріальні фонди   Інституту у рамках організаційних положень 

Інституту;  

 отримувати інформацію щодо своєї академічної успішності;  

  брати участь у додаткових заняттях не пов’язаних зі своєю 

безпосередньою спеціальністю;  

  організовувати студентські гуртки, товариства, організації і наукові кола;  

  брати участь у конференціях Інституту та інших навчальних закладах 

України та світу.  

9.6.5. Кожний здобувач Інституту відповідно до цього Положення має 

можливість:  

 переходити до іншого закладу вищої освіти;  

 навчатись на декількох спеціальностях;  

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

 змінювати форму навчання;  

 реалізувати частково навчальний план в іншому закладі вищої освіти, у т.ч. 

закордонному;  

  брати участь у міжнародних програмах мобільності;  

  брати академічну відпустку;  

  поновлювати своє навчання в Інституті;  

  отримувати академічні довідки;  

  формувати власний перелік вибіркових дисциплін;  



 обирати місце проходження навчальної та виробничої практики.  

9.6.6. Здобувач, який відрізняється певними досягненнями у науці та 

інших сферах діяльності може бути відзначений нагородами та подяками від 

Ректора Інституту.  

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

удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення 

стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення. Здобувачі як члени 

академічної громади повинні мати право висловлювати особисті і колективні 

погляди щодо політики   Інституту та в питаннях студентської діяльності, що 

регламентується Положенням про студентське самоврядування (на сайті ЕТІ):  

  представляти Інститут від імені студентства на різноманітних заходах;  

  здійснювати волонтерську діяльність;  

  вносити пропозиції щодо розширення переліку дидактичних та 

практичних занять;  

  здійснювати спонсорську підтримку Інституту під час навчання та після 

його закінчення;  

  організовувати власні заходи та ініціювати різні проекти за згодою 

адміністрації Інституту.  

9.7.    Процедури визнання освітніх компонентів та періодів навчання в 

Інституті ґрунтуються на Лісабонській конвенції про визнання кваліфікацій з 

вищої освіти в європейському регіоні.  

9.7.1. Визнання кредитів (Recognition of credits): процес, за допомогою 

якого Інститут засвідчує (підтверджує), що результати навчання, отримані та 

оцінені в іншому закладі, та відповідні їм кредити задовольняють (деякі або всі) 

вимоги окремої освітньої програми, її компонента (модуля) або кваліфікації в 

Інституті.  

9.7.2. Документ про освіту (освітній документ) – документ, який містить 

дані власника документа про ступінь вищої освіти, фахову спеціалізацію або 

професійну перепідготовку випускника освітньої установи або засвідчують 

проходження періоду навчання.  

9.7.3. Трансфер кредитів (Credit transfer): процес зарахування кредитів, 

присвоєних в одному навчальному / освітньому закладі та визнаних в Інституті, 

як правило, з метою отримання (присудження) кваліфікації.  

9.7.4. Ситуації, в яких застосовуються процедури визнання освітніх 

компонентів та періодів навчання Процедури визнання періодів навчання (без 

отримання фінального документа про освіту) і пов'язаного з цим трансферу 

навчальних дисциплін, застосовуються в наступних випадках:  

 у разі організованої академічної мобільності, коли на короткострокове 

(часткове) навчання в закордонний виш здобувача направляє Інститут;  

 у разі академічної мобільності в закордонному виші за ініціативи 

здобувача, з погодженням керівництва Інституту;  

 при неорганізованій академічній мобільності, коли здобувач в 

канікулярний час і за свій рахунок вчиться, наприклад, в зарубіжних літніх або 

зимових школах, організованих іноземними Інститутами або коледжами 

(політехніками, фахохшуле і т. ін.) і просить потім врахувати здані дисципліни в 

Інституті;  



 при прийомі на навчання до Інституту громадян, які навчалися певний час 

в іноземних навчальних закладах, і звертаються до адміністрації з проханням 

зарахувати їх відразу на 2-й, 3-й і т. ін. курси.  

 Для здійснення процедури визнання в Інституті утворюється Комісія з 

трансферу, яка діє на підставі Положення про Комісію з трансферу в Інституті.  

9.7.5.  Для початку процедури визнання заявник зобов'язаний подати до 

деканату відповідного факультету:  

1) заяву та копії документів, що засвідчують особу (за необхідності – з 

перекладами українською мовою);  

2) заяву (згоду) власника документа на обробку його персональних даних 

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»;  

3) засвідчені в установленому законодавством порядку копію та переклад 

українською мовою Документа про освіту (за необхідності – пред’явлення 

оригіналу);  

4) засвідчені в установленому законодавством порядку копію і переклад 

українською мовою додатка до Документа про освіту та/або інших документів, 

які містять інформацію про зміст освітньої програми (за необхідності - 

пред’явлення оригіналів); іншими документами, які містять інформацію про 

зміст навчальної програми можуть бути:  

  навчальний план освітньої програми, за якою заявник розпочав навчання, 

в якому повинна бути вказана тривалість навчання в академічних роках, 

кредитах і навчальні дисципліни, включені в програму, завірений печаткою ВНЗ, 

де цей план реалізовується;  

  перелік навчальних дисциплін, які заявник вивчав і з яких був 

атестований, завірений печаткою ВНЗ, із зазначенням кількості кредитів по 

кожній дисципліні (трудомісткість дисципліни, що включає трудомісткість 

підготовки і складання іспитів по кожній з дисциплін) та результатами атестації 

із зазначенням мінімальної прохідної оцінки.  

9.7.6. Документи, зазначені у підпунктах 1) і 2), мають бути засвідчені в 

країні їх походження у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні (для 

країн - учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних 

документів (Гаага, 1961), - проставлення штампа «Apostille»).  

9.7.7. У разі якщо Документ про освіту не засвідчений в країні його видачі 

у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні, або якщо засвідчення не 

підтверджує його автентичності, Інститут вживає заходів щодо підтвердження 

автентичності такого Документа про освіту. У разі необхідності Інститут 

звертається до національного інформаційного центру академічної мобільності 

щодо проведення перевірки автентичності такого Документа.  

9.7.8. Якщо документи надані не в повному обсязі та/або неправильно 

оформлені, Комісія з трансферу може повернути документи без розгляду 

протягом 10 робочих днів з дня подання заяви, про що повідомляється здобувачу 

із зазначенням недоліків, які необхідно усунути. Процедури визнання освітніх 

компонентів та періодів навчання проходять на безоплатній основі протягом 

першого року навчання здобувача в Інституті. По кожній освітній програмі 

рішенням Комісії з трансферу встановлюється мінімальний перелік навчальних 

дисциплін, які реалізуються   Інститутом, і які не перезараховуються ні за яких 

умов, саме вони визначають якість і особливості підготовки в Інституті.  



9.7.9.  Процедура визнання здійснюється Комісією з трансферу до початку 

другого семестру першого року навчання власника Документа про освіту.   

Комісія з трансферу розглядає заяву та приймає рішення у термін не більше 

одного місяця від дня її надходження відповідно до статті 20 Закону України 

«Про звернення громадян».  

9.7.10. Процедура визнання періодів навчання та освітніх компонентів 

ґрунтується на наступному:  

1. Визнання кредитів – це визнання Інститутом певних результатів 

навчання, отриманих та оцінених в іншому навчальному закладі, які 

задовольняють вимоги однієї з освітніх програм, яку пропонує   Інститут. 

Визнання кредитів ґрунтується на результатах навчання і означає, що кількість 

кредитів, отриманих за відповідні результати навчання, досягнуті на 

відповідному рівні, замінить кількість кредитів, що призначаються на ці 

результати в   Інституті.  

2. Визнаються навчальні дисципліни, вивчені на одному рівні вищої освіти 

і тільки ті дисципліни (в тому числі дисципліни за вибором здобувача), які 

відповідають освітній програмі, за якою здобувач збирається продовжити 

навчання. При прийнятті рішення про можливість трансферу вивчених раніше 

дисциплін визначається або відповідність результатів навчання, або назви, 

змісту і загальної трудомісткості навчальної дисципліни вимогам, що 

пред'являються до неї в Інституті.  

9.7.11.   У разі відмови у визнанні періоду навчання чи визнанні освітніх 

компонентів, здобувач має право оскаржити рішення Комісії з трансферу. У 

цьому випадку створюється Апеляційна комісія головою якої є Ректор Інституту. 

Склад Апеляційної комісії визначається наказом Ректора.  

 

10.  ВІДРАХУВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА 

ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ  
10.1.  Відрахування, поновлення, переведення та переривання навчання 

здобувачів здійснюється відповідно Положення про порядок переведення, 

відрахування, переривання навчання та поновлення здобувачів вищої освіти ЕТІ 

ім. Р. Ельворті (на сайті ЕТІ: https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia) 

10.2. Відрахування здобувача 
10.2.1. Підставами для відрахування здобувача є:  

  завершення навчання за відповідним освітнім рівнем;  

  власне бажання;  

  переведення до іншого навчального закладу;  

  невиконання вимог навчального плану, а саме наявність більше 2 

академічних боргів за результатами контрольно-екзаменаційних сесій; 

 пропуск без поважної причини більше 20% аудиторних занять протягом 

одного семестру; 

  якщо здобувач не приступив до навчальних занять без поважних причин 

у 10-денний термін від початку семестру; 

  порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим 

навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) 

особою, яка оплачує таке навчання;  

https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia


  за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії 

(ЛКК);  

  за грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку; 

 інші випадки, передбачені законодавством.  

10.2.2.  Кафедра може встановлювати свій граничний рівень допустимої 

кількості академічних заборгованостей, який затверджується наказом Ректора. 

10.2.3.  Відрахування здобувача проводиться наказом Ректора за поданням 

завідувача кафедри або заяви самого здобувача. Особа, відрахована з Інституту, 

після закриття обхідного листа, отримує в деканаті академічну довідку, що 

містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки 

і здобуту кількість кредитів ЄКТС та оригінали документів про попередню 

освіту.  

10.2.3.1. Відомості про результати навчання, назви навчальних 

дисциплін та отримані оцінки вносяться до академічної довідки окремо за кожен 

семестр.  

10.2.3.2. До академічної довідки не вносяться навчальні дисципліни, з 

яких здобувач отримав незадовільні оцінки.  

10.2.3.3. Якщо здобувач раніше навчався в іншому навчальному 

закладі, в академічній довідці зазначаються назви закладів, в яких були складені 

екзамени (заліки) з певних навчальних дисциплін.  

10.2.3.4. Академічна довідка готується на фірмовому бланку за 

підписом Ректора Інституту. Довідки реєструються у спеціальному журналі.  

10.2.3.5. Здобувачам, які відраховані з першого курсу і не складали 

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

та екзаменів не склав.  

10.2.3.6. Після відрахування особова справа здобувача передається до 

архиву.  

10.3.  Переривання навчання, переведення та поновлення здобувача    
10.3.1. Здобувач має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, 

які унеможливлюють виконання освітньої програми. Таким особам надається 

академічна відпустка або повторне навчання. Академічна відпустка – це перерва 

у навчанні, право на яку здобувач  отримує за станом здоров’я, у зв’язку із 

призовом на строкову військову службу у разі втрати відстрочки від неї, 

сімейними обставинами, навчанням та стажуванням в освітніх та наукових 

установах (у тому числі іноземних держав).  

10.3.2. Здобувач  має право на академічну відпустку:  

  у зв’язку з участю у програмах академічної мобільності;  

  за станом здоров’я: у випадку зниження працездатності внаслідок 

порушень функцій організму, що зумовлені гострим захворюванням і 

потребують тривалого відновлювального періоду лікування; у випадку 

загострення хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один 

місяць за семестр); у випадку анатомічних дефектів, які не дають змоги провести 

відновлювальне лікування під час навчання;  

  у зв’язку з призивом на строкову військову службу;  

  сімейними обставинами: вагітність та пологи; догляд за дитиною до 

досягнення нею віку 3-х років; догляд за дитиною, яка потребує домашнього 



догляду згідно медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-

річного віку; необхідність догляду за членами родини;  

  інші обставини, що мають безпосереднє відношення до здобувача, 

належним чином обґрунтовані і мають документальне підтвердження.  

10.3.3. Протягом терміну навчання за певним рівнем вищої освіти здобувач 

може скористатися правом на отримання академічної відпустки один раз. У 

виняткових випадках, за наявності відповідного документально засвідченого 

обґрунтування, здобувачу може бути надано право на повторне отримання 

академічної відпустки протягом терміну навчання.  

10.3.4. Максимальна тривалість академічної відпустки становить один рік. 

За необхідності, тривалість академічної відпустки може бути подовжена, але не 

більше, ніж ще на один рік.  

10.3.5. Здобувачам, призваним на військову службу, гарантується 

збереження місця навчання.  

10.3.6. Надання академічної відпустки оформлюється відповідним наказом 

Ректора із зазначенням підстави надання відпустки та її терміну, у разі 

академічної відпустки на час навчання або стажування в освітніх і наукових 

установах (у тому числі іноземних держав) – додатково за наявності відповідним 

чином оформленого запрошення приймаючої сторони.  

10.3.7. Допуск до навчання здобувачів, які перебували в академічній 

відпустці, здійснюється наказом Ректора на підставі:  

 для здобувачів, які перебували в академічній відпустці за станом здоров’я 

–  його заяви та висновку ЛКК про стан здоров’я;  

 для здобувачів, які перебували в академічній відпустці у зв’язку з 

проходженням строкової військової служби – його заяви та документа про 

закінчення ним строкової військової служби;  

 для здобувачів, які перебували в академічній відпустці у зв’язку з участю 

у програмах академічної мобільності –  його заяви.  

10.3.8. Для допуску до навчання здобувачі, які перебували в академічній 

відпустці або які повертаються на повторний курс навчання, як правило, не 

пізніше двох тижнів до початку навчального семестру подають до деканату 

відповідні заяву та документи. У виключних випадках документи подаються не 

пізніше одного робочого дня до терміну закінчення академічної відпустки. 

Здобувачи, які не подали заяву та документи у визначений термін, 

відраховуються з Інституту як такі, що не приступили до навчання в 

установлений термін.  

10.4. Переведення і поновлення до складу здобувачів Інституту  

10.4.1. Здобувачі можуть бути переведені:  

  на наступний курс навчання;  

  з одного вищого навчального закладу до іншого;  

  з однієї форми навчання на іншу;  

  з однієї спеціальності на іншу;  

  з однієї академічної групи до іншої.  

10.4.2. Датою переведення є наступний день після завершення, згідно 

затвердженого графіку освітнього процесу, виконання здобувачами всіх видів 

навчального навантаження, запланованих на відповідний курс. Переведення 



здобувачів на наступний курс навчання здійснюється наказом Ректора за 

поданням деканату.  

10.4.3. Перевідний наказ (окремо за формами навчання) подається деканом 

не пізніше ніж через 5 днів після завершення терміну виконання останнього з 

передбачених навчальним планом на відповідний рік виду навчального 

навантаження. Здобувачам, які за результатами семестрового контролю мають 

академічну заборгованість, надається право ліквідувати її під час додаткової сесії 

упродовж 20 днів наступного семестру. Після встановленого терміну ліквідація 

академічних заборгованостей відбувається у рамках повторного вивчення 

дисциплін за додаткову оплату. Здобувач зобов’язаний подати заяву на повторне 

вивчення дисциплін до деканату та скласти договір на повторне вивчення 

дисципліни, на підставі цих документів деканат готує наказ за підписом Ректора 

Інституту. Здобувач повинен упродовж семестру ліквідувати академічну 

заборгованість. Якщо з об’єктивних причин здобувач не може ліквідувати 

академічну заборгованість упродовж навчального року, йому, за наявності 

відповідних підстав, рішенням Ректора, може бути надане право на повторне 

навчання, або академічна відпустка.  

10.4.4. Переведення здобувачів з одного вищого навчального закладу до 

іншого незалежно від форми навчання здійснюється за згодою керівників обох 

вищих навчальних закладів. Переведення здобувачів з однієї спеціальності на 

іншу або з однієї форми навчання на іншу в межах Інституту здійснює Ректор. 

Забороняється (крім випадків, коли подальше навчання неможливе за станом 

здоров’я, у разі загострення хронічних або гострих психічних захворювань, що 

підтверджується висновком ЛКК):  

 переведення здобувачів, які навчаються на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти, з однієї спеціальності на іншу на першому, другому та 

останньому семестрах навчання;  

  переведення здобувачів, які навчаються на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти з однієї спеціальності на іншу.  

10.4.5. Переведення здобувачів (крім переведення їх на наступний курс 

навчання), а також поновлення до складу здобувачів осіб, які були відраховані з 

Інституту або з інших акредитованих вищих навчальних закладів, здійснюється 

як правило під час літніх або зимових канікул. Переведення на навчання на іншу 

спеціальність студентів Інституту, підготовка за якою проводиться різними 

факультетами/кафедрами, здійснюється за згодою деканів 

факультетів/завідувачів кафедр, у якому навчається та до якого переводиться 

студент.  

10.4.6. Здобувачі, відраховані з Інституту до завершення навчання за 

відповіднім освітнім рівнем мають право на поновлення на навчання в межах 

ліцензованого обсягу Інституту. Поновлення до складу здобувачів першого 

курсу забороняється. За умови виключних обставин Ректор Інституту має право 

поновити на другий курс здобувача, який був відрахований з першого курсу, 

якщо академічна заборгованість (різниця) складає не більше 10 кредитів ЄКТС, 

передбачених навчальним планом, та за умови її ліквідації до початку 

навчальних занять.  

10.4.7. Допуск до навчання після закінчення академічної відпустки і 

поновлення на навчання здійснюється, як правило, на ту ж форму навчання, і, 



якщо причини відрахування не були пов’язані з невиконанням навчального 

плану, на той же курс і семестр, з якого здобувач був відрахований (отримав 

право на академічну відпустку).  

10.4.8. Заява щодо допуску до навчання здобувача, у якого завершується 

термін академічної відпустки, разом із висновком ЛКК про можливість 

продовження навчання (якщо відпустка була надана за станом здоров’я), 

подається не пізніше ніж за два тижні до закінчення терміну відпустки. 

Здобувкачи, які не подали документи в установлений термін, відраховуються з 

Інституту.  

10.4.9. До заяви здобувача додаються:  

  для переведення на навчання до Інституті: копія навчальної картки 

студента за весь період навчання до моменту переведення з обов’язковим 

зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів, 

передбачених на їх вивчення, та форм контролю; копія залікової книжки.  

  для поновлення на навчання: академічна довідка за весь період навчання 

до моменту поновлення з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної 

кількості годин, залікових кредитів, передбачених на їх вивчення.  

10.4.10. Встановлення академічної різниці при переведенні здобувача 

здійснюється завідувачем кафедри на підставі співставлення інформації, 

наведеної в академічній довідці (навчальній картці) студента за весь період 

попереднього навчання, із навчальним планом, за яким здійснюватиметься 

навчання студента після його переведення, поновлення або допуску до навчання.  

10.4.11. Академічна різниця ліквідується здобувачем упродовж 

навчального року. На початку наступного навчального року академічна різниця 

встановлюється як академічна заборгованість, яка може бути ліквідована тільки 

у рамках повторного вивчення дисциплін за додатковою угодою між   Інститутом 

і здобувачем або платником.  

10.4.12. Умови переведення (поновлення) або причина відмови мають 

бути повідомлені заявникові керівником структурного підрозділу у терміни і в 

порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян".  

10.5. Повторне навчання  

10.5.1. Повторне навчання – це повторне проходження працездатним 

здобувачем (який не має права на отримання академічної відпустки за станом 

здоров’я) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого здобувач не 

виконав у повному обсязі з поважних причин, які підтверджені відповідними 

документами: через тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з епідеміями, 

часті захворювання (понад один місяць за семестр); довгострокові службові 

відрядження (понад один місяць за семестр).  

10.5.2. Питання щодо надання здобувачу права на повторне навчання 

вирішується Ректором за заявою здобувача до початку відповідного семестру і 

оформлюється відповідним наказом. Повторне навчання здійснюється з початку 

того семестру, навчальний план якого здобувач не виконав.  

11. НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗДОБУВАЧІВ 

11.1. Навчальний час здобувачів визначається кількістю облікових 

одиниць часу (кредитів), відведених для здійснення програми підготовки для 

здобуття певного ступеня вищої освіти.  



11.2. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) 

– система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.  

11.2.1. Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Навантаження одного навчального року становить 60 кредитів ЄКТС.  

11.2.2. Трудомісткість навчального навантаження осіб, які навчаються в 

термінах ЄКТС включає час, витрачений на відвідування аудиторних занять, 

практичну підготовку, самостійну роботу (підготовку до занять та контрольних 

заходів, виконання індивідуальних завдань, підготовку кваліфікаційної роботи), 

а також на підсумковий контроль.  

11.3. Обліковими одиницями навчального часу осіб, які навчаються є 

академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, навчальний рік. 

Тривалість навчального семестру визначається навчальним планом (графіком 

навчального процесу). При проходженні практики і стажування навчальний час 

здобувачів, встановлюється відповідно до навчального плану. Навантаження 

здобувачів з дисципліни впродовж періоду навчання складається з аудиторних 

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

самостійної роботи, підготовки та проходження контрольних заходів, на які 

розподіляються кредити, встановлені для навчальних дисциплін.  

11.4. Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача, 

регламентується навчальним планом (робочим навчальним планом, 

індивідуальним навчальним планом) і повинен становити не менше 1/2 та не 

більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення 

конкретної навчальної дисципліни.  

11.5. Якщо курсова робота планується як окремий модуль дисципліни, на 

неї виділяється не менше одного кредиту.  

11.6. Навчальні дні та їхня тривалість визначається річним графіком 

навчального процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік, 

погоджується та затверджується у встановленому порядку. У разі перенесення 

робочих та вихідних днів, графік навчального процесу може бути скоригований 

відповідним розпорядженням декана факультету.  

11.7. Навчальне заняття в Інституті тривають дві академічні години. 

Заняття проводяться за розкладом. Розклад навчальних занять повинен 

забезпечувати виконання навчального плану в повному обсязі.  

11.7.1. Навчальне навантаження здобувача встановлюється виходячи з часу, 

який зазвичай, потрібний середньому здобувачу для завершення усіх видів 

навчальної діяльності (таких як лекції, семінари, проекти, практичні заняття, 

самостійна робота та екзамени), необхідних для досягнення очікуваних 

результатів навчання.  

11.7.2. Передбачене навчальне навантаження здобувача складається з:  



  кількості аудиторних годин на освітній компонент (кількість аудиторних 

годин на тиждень помножена на кількість тижнів); 

 часу, витраченого на самостійну роботу, необхідного для успішного 

завершення освітнього компонента (підготовка заздалегідь та остаточне 

опрацювання матеріалів лекції, семінарських, практичних, лабораторних, 

індивідуальних занять; збір та відбір відповідних матеріалів; огляд, вивчення цих 

матеріалів; написання доповідей, проектів, рефератів, підготовка презентацій, 

тощо);  

 часу, необхідного для проходження обов'язкових практик;  

 часу, необхідного для підготовки, написання курсових робіт;  

 часу, необхідного для підготовки, написання кваліфікаційних робіт;  

 часу, необхідного для підготовки та проходження різних видів контролю.  

11.8. Моніторинг навчального навантаження здобувача. Згідно 

європейських підходів до системи якості освіти існує тісний зв'язок між 

кредитами, виділеними на дисципліну, навчальним навантаженням здобувача, 

методами викладання, навчання та результатами навчання за дисципліною та 

програмою в цілому.  

11.8.1. Метою моніторингу навчального навантаження здобувача є 

встановлення того, наскільки реалістичним є визначення кредитів. Моніторинг 

навчального навантаження здобувача проводиться періодично шляхом 

анкетування здобувачів, які отримали позитивну оцінку під час підсумкового 

контролю, з навчальної дисципліни (фактично витрачений час), та науково-

педагогічного працівника, який викладає цю навчальну дисципліну (планування 

і оцінка необхідної трудомісткості навчальної роботи).  

11.8.2. Зміст анкет визначається специфікою спеціальності, навчальної 

дисципліни тощо. Анкетування здобувачів має на меті визначити фактичний час, 

витрачений на виконання запланованого комплексу завдань щодо освоєння 

дисципліни, що дає можливість перевірити відповідність розрахункового 

навантаження реальному. 

11.8.3.  Мінімальна кількість науково-педагогічних працівників для участі 

в опитуванні – 1 на дисципліну, включаючи розробника робочої програми 

навчальної дисципліни та викладачів, які ведуть лекційні, семінарські, практичні 

заняття. Якщо є інші науково-педагогічні працівники, які беруть участь в процесі 

викладання, то з їм також доцільно взяти участь в опитуванні.  

11.8.4. Кількість здобувачів, що беруть участь в опитуванні з кожної 

дисципліни – від 3 до 10 осіб.  

11.8.5. Анкетування здобувачів проводиться науково-педагогічним 

працівником, який проводив заняття з навчальної дисципліни протягом 

семестру. Анкетування здійснюється протягом тижня після закінчення кожного 

семестра і охоплює навчальні дисципліни, які викладались у поточному семестрі. 

11.8.6. Результати анкетування розглядаються на засіданні кафедри за якою 

закріплена відповідна дисципліна.  

11.8.7. Виявлені систематичні розбіжності між передбаченим 

навантаженням і часом, фактично витраченим більшістю здобувачів для 

досягнення очікуваних результатів навчання, є підставою для перегляду 

навчального навантаження, результатів і методів навчання: коригування обсягу 

навчального матеріалу; коригування форм і методів викладання; коригування 



форм і методів навчання, видів робіт з оцінювання; комплексне коригування з 

кожного вищезазначеного параметру. 

11.8.8. Узагальнені результати щодо моніторингу навчального 

навантаження здобувачів розглядаються на засіданні Вченої Ради. 

12. РОБОЧИЙ ЧАС І ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНСТИТУТУ  

12.1. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Інституту 

мають права і виконують обов’язки, визначені чинним законодавством, 

Статутом Інституту,  Положенням про планування і облік роботи науково-

педагогічних працівників ЕТІ (на сайті ЕТІ: https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia) . 

12.2. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин 

на тиждень, виходячи із 6-годинного робочого дня, відображається в 

індивідуальних планах роботи викладачів і не може перевищувати річний 

робочий час – 1548 годин. Робочий час науково-педагогічного працівника 

включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної 

роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника 

включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та 

інших трудових обов’язків.  

12.2.1. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-

педагогічного працівника регулюється чинним законодавством України (ст. 56 

Закону України «Про вищу освіту»)  і складає 600 годин на навчальний рік. 

12.2.2. Рекомендований розподіл бюджету робочого часу НПП на 

навчальну, методичну, наукову та організаційну робота наведено в таблиці. 

Питома вага видів робіт НПП визначається за рішенням кафедри з урахуванням 

її завдань та специфіки діяльності. 

Таблиця 

Рекомендований розподіл робочого часу за видами робіт на одну 

ставку НПП із розрахунку загального обсягу робіт 1548 годин 

 

Посада НПП з 

урахуванням 

присвоєного звання 

Навчальна 

робота, 

год. 

Методична 

робота, 

год. 

Наукова 

робота, 

год. 

Організаційна, 

виховна 

робота, год. 

Завідувач кафедри 600 250 398 300 

Професор і доцент 600 348 350 250 

Старший викладач, 

викладач 

600 350 250 348 

Асистент 600 350 200 398 

 

Допускається перерозподіл навантаження між науковою та методичною 

роботою у межах 25%. 

12.3. Планування роботи викладача здійснюється за індивідуальними 

планами, складеними у відповідності із планами навчальної та навчально-

методичної і науково-дослідної роботи кафедри. Методична, наукова та 

організаційна робота науково-педагогічних та педагогічних працівників 

планується у відповідних розділах індивідуального плану роботи на навчальний 

рік із зазначенням конкретних підсумкових результатів.  

https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia


Навчальне навантаження розраховується, виходячи з астрономічної години 

(60 хвилин), крім аудиторних занять, де академічна година (45 хвилин) 

зараховується, як облікова година. Норми часу та перелік основних видів робіт 

для планування й обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних 

працівників Інституту зазначені в Положенням про планування і облік роботи 

науково-педагогічних працівників ЕТІ. 

12.3.1. Планова частина індивідуального плану заповнюється викладачем 

один раз на рік до початку того навчального року, на який він розробляється 

(наприкінці попереднього навчального року).  

12.3.2. Індивідуальні плани складаються всіма викладачами (штатними, 

сумісниками), розглядаються і затверджуються на засіданні кафедри 

(підписуються завідувачем кафедри), узгоджуються з деканом.  

12.3.3. Викладач, який працює за внутрішнім сумісництвом на іншій 

кафедрі, має розробити окремі розділи з урахуванням роботи за сумісництвом. 

12.3.4. При розподілі педагогічного навантаження та складанні 

індивідуальних планів викладача завідувач кафедри повинен враховувати 

відповідність спеціальності науково-педагогічного та педагогічного працівника 

навчальній дисципліні, а також його творчий, науковий, методичний потенціал. 

Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній процес, 

повинні мати стаж науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень 

наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше 

чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 2018 р. № 347) 

12.3.5. Під час визначення рівня наукової та професійної активності 

науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися здобутки 

за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час 

перерви в роботі з об’єктивних причин (відпустка у зв’язку з пологами та для 

догляду за дитиною, призов/мобілізація на військову службу, тривала хвороба 

тощо).  

12.3.5.1. Для викладачів — випускників вищих закладів освіти такі 

вимоги розраховуються пропорційно стажу їх науково-педагогічної (наукової) 

роботи;  

12.3.5.2. До викладачів із стажем науково-педагогічної (наукової) 

роботи до двох років зазначені вимоги не застосовуються.  

12.3.6. Розділи Індивідуального плану, роботи за якими не виконуються на 

даній кафедрі взагалі або не плануються конкретному викладачеві, ним не 

заповнюються. У незаповненому розділі ставиться позначка "Робота викладачеві 

не планується" з обов’язковим поясненням причин. Персональна 

відповідальність за дотримання меж мінімального або максимального 

обов’язкового обсягу навчального навантаження науково-педагогічних та 

педагогічних працівників кафедри покладається на завідувачів кафедр.  

12.3.7. Індивідуальний план складається в електронному вигляді. Після 

затвердження його на засіданні кафедри не пізніше 17 вересня поточного 

навчального року (про що робиться запис у відповідних графах) план 

роздруковується у паперовому варіанті, підписується викладачем, а потім 



підписується завідувачем кафедри. У подальшому план може коригуватися, а 

зміни вноситися у відповідний розділ плану.  

12.3.8. Індивідуальні плани викладачів зберігаються на кафедрі протягом 3 

років, а потім знищуються. 

12.3.9. Хід виконання індивідуальних планів викладачів повинен 

періодично перевірятися шляхом обговорення на засіданнях кафедри з 

критичною оцінкою якості виконання кожного виду робіт, вимогою особистого 

пояснення кожним виконавцем причин низької якості, несвоєчасності виконання 

або невиконання роботи, передбаченої планом.  

12.3.10. Позначки про виконання запланованих заходів вносяться 

наприкінці кожного семестру. Облік навчальної роботи викладачів здійснюється 

за фактичними витратами часу. На підставі такого обговорення завідувач 

кафедри робить позначки у плані кожного з викладачів у розділі "Висновок про 

виконання Індивідуального плану".  

12.3.10.1. Завідувач кафедри робить позначку "План виконаний 

повністю", якщо всі без винятків види роботи і заходи були дійсно виконані та 

оцінює якість всіх запланованих видів робіт кожним викладачем з відповідним 

записом.  

12.3.10.2. Якщо заплановані види робіт та заходів не було виконано, 

робиться позначка про їх невиконання (окремо для кожного з невиконаних видів 

роботи та заходів) з поясненням причин.  

12.3.10.3. У випадку виконання викладачем протягом семестру видів 

роботи та заходів, які не були заплановані, у "Висновку про виконання 

Індивідуального плану" також робляться відповідні позначки.  

12.3.11. Фактичне виконання індивідуальних планів науково-

педагогічними працівниками обговорюється та затверджується на засіданні 

кафедри при підведенні підсумків навчального року.  

12.3.12. Наприкінці навчального року науково-педагогічними 

працівниками формується звіт з самооцінки виконаної роботи за всіма 

напрямками, з описанням досягнутих результатів або пояснень причин у разі 

невиконання запланованих завдань, який подається разом з індивідуальним 

планом на розгляд і затвердження завідувачу кафедри.  

12.4. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних 

навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів 

та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним планом викладача.  

12.4.1. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком 

контрольних заходів, визначається з урахуванням особливостей спеціальності та 

форм навчання.  

12.4.2. Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого графіка 

робочого часу.  

 

13.  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
13.1. Підвищення кваліфікації – це підвищення рівня готовності особи до 

виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності 

виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь 

у межах професійної діяльності або галузі знань. Метою підвищення 



кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є вдосконалення 

професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних 

знань, умінь і навичок, набуття працівниками досвіду виконання додаткових 

завдань та обов'язків у межах спеціальності.  

13.2. Основними завданнями підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників є наступні:  

 оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-

управлінській діяльності;  

 засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;  

 набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його 

цільового спрямування, посадових обов'язків працівників, здобутої освіти, 

досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб;  

 вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів 

управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та 

перспективами їх розвитку;  

 розроблення пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу, 

впровадження у практику навчання кращих досягнень науки, техніки і 

виробництва;  

 застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 

інформаційно-комунікативних технологій навчання.  

13.3. Періодичне підвищення кваліфікації є обов’язковим для 

педагогічних і науково-педагогічних працівників Інституту.  

13.4. Результати підвищення кваліфікації (стажування) враховуються при 

проходженні чергової атестації педагогічних, науково-педагогічних працівників, 

під час обрання на посаду за конкурсом на заміщення вакантних посад 

професорсько-викладацького складу Інституті чи укладання трудового 

договору.  

13.5. За своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників кафедри відповідає її завідувач.  

13.6. Педагогічні і науково-педагогічні працівники Інституту підвищують 

кваліфікацію у вищих навчальних закладах, відповідних наукових, освітньо-

наукових установах та організаціях як в Україні, так і в інших країнах. 

 

14.  СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  

14.1. Система внутрішнього забезпечення якості в Інституті формується 

відповідно до вимог ст. 16 Закону України "Про вищу освіту" 

14.2.  Система внутрішнього забезпечення якості в Інституті складається з двох 

елементів: забезпечення якості освітньої діяльності та забезпечення якості вищої 

освіти.  

14.2.1. Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення 

таких процедур і заходів:  

 визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

 здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  



 щорічне оцінювання здобувачів, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників Інституту та регулярний аналіз таких оцінювань; 

 забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників;  

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 

у тому числі самостійної роботи здобувачів, за кожною освітньою (освітньо-

професійною) програмою;  

 забезпечення наявності і функціонування інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом, навчання персоналу, що оперує 

цими системами;  

 забезпечення публічності інформації про освітні (освітньо-професійні) 

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;  

 забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками Інституту та 

здобувачами, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату;  

 інших процедур і заходів.  

14.3. Ефективне функціонування системи внутрішнього забезпечення 

якості досягається включенням усіх структурних підрозділів Інституту у процес 

забезпечення якості.  

14.4. Функціонування системи внутрішнього забезпечення якості 

регламентується Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості (на 

сайті ЕТІ: https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia). 

https://eti.edu.ua/zahalna-informatsiia

