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Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому 

структурному підрозділі «Запорізький електротехнічний фаховий коледж 

Національного університету «Запорізька політехніка» (далі – Положення) є 
основним документом, що регламентує організацію та проведення освітнього 

процесу у ВСП «Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного 

університету «Запорізька політехніка»(далі – Коледж).  

 

1 Загальні положення  

1.1 Освітня діяльність у Коледжі спрямована на створення умов для 

особистого розвитку і творчої самореалізації людини, формування 

національних та загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей 

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

умовах, розроблення та запровадження освітніх інноваційних технологій, 
демократизацію освіти та освітнього процесу, розвитку неперервної освіти 

впродовж життя, інтеграцію української освіти в європейський і світовий 

простір, забезпечення соціального захисту здобувачів освіти та педагогічних 
працівників, відповідального ставлення до власного здоров’я, охорони 

навколишнього середовища, створення найбільш сприятливих умов 

життєдіяльності суспільства.  

1.2 Освітній процес здійснюється на засадах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності, незалежності від впливу будь-

яких політичних партій, громадських та релігійних організацій.  

Навчання у Коледжі проводиться з урахуванням студентоорієнтованого 

навчання, що передбачає:  

 заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних 

і відповідальних суб’єктів освітнього процесу;  

 створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення 

потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання 

можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії;  

 побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги й 

партнерства здобувачів фахової передвищої освіти та адміністрації, 

педагогічних та інших працівників закладу фахової передвищої освіти.  

Освітній процес здійснюється відділеннями та цикловими комісіями. 

Втручання в освітній процес будь-яких політичних партій, громадських 

та релігійних організацій забороняється.  
Основну відповідальність за якість освітнього процесу в Коледжі несуть 

директор, заступники директора та керівники структурних підрозділів.  

1.3. Коледж забезпечує педагогічних працівників і здобувачів освіти 

засобами навчання (навчальною, методичною, науковою літературою, 

технічними та іншими засобами навчання) відповідно до «Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності» та враховуючи свої матеріальні та фінансові 
можливості.  
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1.4. Мовою навчання у Коледжі є державна мова, що визначається ст. 10 

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

освіту». 

1.5. Учасниками освітнього процесу в Коледжі є:  

 адміністративно-педагогічні працівники (директор, заступник 
директора з навчальної роботи, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, заступник директора з виробничого навчання, заступник директора з 

адміністративно-господарської роботи, завідувачі відділення);  

 педагогічні працівники (методисти, викладачі, практичний психолог, 

завідувач та майстри навчально-виробничих майстерень, вихователь 

гуртожитку);  

 здобувачі освіти (студенти);  

 працівники Коледжу (бібліотекарі, секретарі, лаборанти та ін.);  

 батьки здобувачів освіти;  

 фізичні особи, які провадять освітню діяльність;  

 інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до 

освітнього процесу в порядку, що встановлюється закладом освіти.  

1.6. У межах визначеного змісту автономії та самоврядування Коледж має 

право:  

 запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітньо-

професійні програми в межах ліцензованої спеціальності;  

 самостійно визначати форми здобуття освіти та форми організації 

освітнього процесу; 

 приймати на роботу та звільняти з роботи педагогічних інших 

працівників відповідно до законодавства; 

 формувати та подавати на затвердження штатний розпис відповідно до 

законодавства; 

 запроваджувати власні системи заохочення учасників освітнього 
процесу за освітні, мистецькі, дослідницькі, інноваційні та спортивні 

досягнення; 

 надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до 

законодавства; 

 самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 

мистецької, спортивної та інноваційної діяльності; 

 самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін; 

 присуджувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста / 

освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра здобувачам 

освіти, які успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання; 
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 утворювати, реорганізовувати, перетворювати (змінювати тип) та 

ліквідовувати свої структурні підрозділи відповідно до законодавства;  

 провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, 

навчальні посібники, а також розвивати власну поліграфічну базу; 

 провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із 

закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами; 

 брати участь у роботі міжнародних організацій; 

 запроваджувати власну символіку та атрибутику; 

 звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері 

фахової передвищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення 
нових нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, а також 

брати участь у роботі над проєктами відповідних документів; 

 здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства та установчих документів закладу фахової передвищої освіти;  

 розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання 

платних послуг; 

 відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому 

законодавством порядку; 

 утворювати навчально-наукові, виробничі комплекси чи інші 

об’єднання, не заборонені законодавством, спільно з науковими установами, 

закладами освіти, підприємствами; 

 здійснювати інші права, що не суперечать законодавству. 

1.7 Основні терміни та їх визначення:  

 академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального 
часу. Тривалість академічної години становить 45 астрономічних хвилин 

(тривалість двох поєднаних академічних годин (пари)становить 80 хвилин);  

 акредитація освітньо-професійної програми – оцінювання освітньо-
професійної програми та освітньої діяльності закладу фахової передвищої 

освіти за цією програмою на предмет забезпечення та вдосконалення якості 

фахової передвищої освіти;  

 атестація здобувачів фахової передвищої освіти – встановлення 

відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти 

вимогам освітньо-професійної програми;  

 графік освітнього процесу – це документ, який визначає календарні 

терміни теоретичної та практичної підготовки, підсумкового контролю, 

практики, підготовки курсових та дипломних робіт (проєктів), атестації, 
канікул;  

 інноваційна діяльність у сфері фахової передвищої освіти – діяльність 

закладу фахової передвищої освіти, спрямована на створення або 
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вдосконалення конкурентоздатних технологій, у тому числі інформаційних, 

продукції або послуг; трансформація наукових досліджень і розробок у 

практичну діяльність, новий підхід до надання освітніх послуг, їх адаптація до 
потреб ринку праці та суспільства; застосування рішень організаційно-

технічного, виробничого, адміністративного або іншого характеру, що істотно 

поліпшують якість виробництва та/або соціальної сфери;  

 здобувачі освіти – студенти, слухачі, стажисти, інші особи, які 

здобувають освіту забудь-яким видом та формою здобуття освіти;  

 зміст освіти – науково-обґрунтована система дидактично та 
методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і 

кваліфікаційних рівнів. Зміст освіти визначається освітньо-професійною 

програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними 
програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного 

управління освітою та Коледжу й відображається у відповідних підручниках, 

навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також 

при проведенні навчальних занять та інших видів освітньої діяльності;  

 індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його 

здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на 
виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів 

освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних 

дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна 
освітня траєкторія в закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний 

навчальний план;  

 індивідуальний навчальний план – документ, що визначає 
послідовність, форму й темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів 

освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії 

та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності 
необхідних для цього ресурсів;  

 освітня кваліфікація – це визнана закладом освіти чи іншим 

уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним 
документом про освіту сукупність встановлених стандартом освіти та здобутих 

особою результатів навчання (компетентностей);  

 компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність 
особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що 

можуть цілісно реалізовуватися на практиці;  

 навчальна програма дисципліни – це складова освітньо-професійної 
програми, яка визначає роль і місце навчальної дисципліни в підготовці 

фахівців, мету й основні завдання її вивчення, розкриває механізм реалізації 

мети, змістові модулі та інформаційний обсяг навчальної дисципліни, рівень 
сформованості вмінь і знань, перелік рекомендованих підручників, інших 

дидактичних та методичних матеріалів, критерії оцінювання успішності 

навчання, форми і засоби діагностики засвоєння змістових модулів;  
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 освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, 

спрямована на організацію та реалізацію освітнього процесу у формальній та/ 
або неформальній освіті;  

 освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність, що 

провадиться у закладі фахової передвищої освіти та спрямована на передачу, 
засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей 

у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої 

особистості 

 освітня (освітньо-професійна) програма – єдиний комплекс освітніх 

компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів 
навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної 

кваліфікації; 

 освітня послуга – комплекс визначених законодавством, освітньою 
програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають 

визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних 

результатів навчання;  

 рівень освіти – завершений етап освіти, що характеризується рівнем 

складності освітньої програми, сукупністю компетентностей, які визначені, як 

правило, стандартом освіти та відповідають певному рівню Національної рамки 

кваліфікацій;  

 результати навчання – компетентності (знання, розуміння, уміння, 

цінності, інші особисті якості), які набуває та здатна продемонструвати особа 
після завершення навчання;  

 робоча програма навчальної дисципліни – це нормативний 

документ,який визначає порядок і послідовність засвоєння змісту навчання, 
розподіл його за організаційними формами вивчення дисципліни (навчальні 

заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань, контрольні 

заходи), конкретизує інформаційно-методичне і матеріально-технічне 

забезпечення, критерії оцінювання рівня її засвоєння, а також форми та засоби 
поточного і семестрового контролю;  

 спеціалізація – складова спеціальності, що визначається закладом 

фахової передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-
професійну програму підготовки здобувачів фахової передвищої освіти;  

 стандарт фахової передвищої освіти – сукупність вимог до освітньо-
професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх 

освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності;  

 якість фахової передвищої освіти – відповідність умов освітньої 
діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 

фахової передвищої освіти, професійним та міжнародним стандартам (за 

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

забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього 
забезпечення якості освіти.  
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Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у чинних законах 

України.  

 

2 Нормативно-правова база організації освітнього процесу  

Нормативно-правовою базою освітнього процесу в Коледжі є 

Конституція України, закон України «Про освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», Національна рамка кваліфікацій, Положення про Коледж, стандарти 

фахової передвищої освіти, інші нормативні та розпорядчі документи, що 

стосуються фахової передвищої освіти.  
Коледж має право самостійно ухвалювати рішення з будь-яких питань у 

межах своєї автономії, визначеної законодавством та установчими 

документами, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.  

Мовою освітнього процесу в Коледжі є державна мова.  
3 Форми організації освітнього процесу  

3.1Навчання здобувачів освіти у Коледжі здійснюється за такими 

формами:  

 очна (денна);  

 заочна. 

Очна (денна) форма – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, 

що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.  

Заочна форма – це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом 
поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного 

оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними.  

У разі необхідності навчання здобувачів освіти у коледжі може 
здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання. 

Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 

навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 

основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

3.2. Терміни навчання за відповідними формами визначаються 

можливостями виконання освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки 

фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня / освітньо-професійного 

ступеня. 

3.3. Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється відповідно до 

законодавства та даного Положення.  

3.4. Основними формами організації освітнього процесу в коледжі є 

навчальні заняття, лабораторні та практичні заняття, виконання індивідуальних 
завдань, практики, контрольні заходи, самостійна робота.  

3.5. Основними видами навчальних (аудиторних) занять є 

комбіноване (для предметів загальноосвітнього циклу), лекційне, лабораторне, 
практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.  



7 
 

Коледж залишає за собою, в подальшій своїй діяльності, можливість 

визначення також інших видів навчальних занять, передбачених відповідними 

положеннями та нормативними актами МОН України.  
Відвідування навчальних занять здобувачами освіти є обов’язковим, у 

разі відсутності на занятті здобувач освіти повинен його відпрацювати у 

вільний від занять час (безкоштовно).  

3.5.1 Лекція – основний вид навчальних занять, призначених для 

викладення теоретичного матеріалу.  

Як правило, окрема лекція є елементом курсу лекцій, що охоплює 
основний теоретичний матеріал однієї або декількох тем навчальної 

дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни.  

Викладач зобов’язаний дотримуватися робочої програми навчальної 
дисципліни щодо тематики та змісту лекційних занять, але є вільним у 

інтерпретації навчального матеріалу, формах і способах його викладення.  

Лекція проводиться у відповідно обладнаних приміщеннях – аудиторіях.  

3.5.2 Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому здобувачі 

освіти під керівництвом педагогічного працівника закріплюють теоретичні 
положення навчальної дисципліни й набувають умінь та навичок їх 

практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до 

сформульованих завдань. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або 

лабораторіях, оснащених необхідними засобами навчання, стендами, 
комп’ютерною технікою тощо. З окремих навчальних дисциплін при 

проведенні практичних робіт допускається поділ академічної групи на 

підгрупи. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою програмою 
навчальної дисципліни. Педагогічний працівник, якому доручено проведення 

практичних занять, розробляє методичне забезпечення: індивідуальні завдання 

різної складності (з критеріями оцінювання для кожного виду роботи), 
контрольні завдання (з критеріями оцінювання) для виявлення ступеня 

сформованості необхідних умінь тощо. Практичне заняття включає проведення 

контролю знань, вмінь та навичок, постановку загальної проблеми (завдання) 

педагогічним працівником та її обговорення за участю здобувачів освіти, 
розв’язання задач з їх обговоренням, розв’язання контрольних завдань, їх 

перевірку та оцінювання. Оцінки, одержані здобувачем освіти за практичні 

заняття, обов’язково враховуються при визначенні модульної та семестрової 
оцінок з даної навчальної дисципліни.  

3.5.3 Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому 

педагогічний працівник організовує дискусію з попередньо визначених 
проблем.  

Перелік тем семінарських занять визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни.  
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Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або навчальних кабінетах з 

однією академічною групою.  

На кожному семінарському занятті педагогічний працівник оцінює 
підготовлені здобувачами освіти реферати, їх виступи, активність у дискусії, 

уміння формулювати та відстоювати свою позицію та ін. Одержані здобувачем 

освіти оцінки за семінарські заняття обов’язково враховуються при визначенні 

модульної та семестрової оцінок з даної навчальної дисципліни.  

3.5.4 Лабораторне заняття – вид навчального заняття, на якому 

здобувачі освіти під керівництвом викладача проводять натурні або імітаційні 
експерименти чи дослідження.  

Дидактичною метою лабораторного заняття є практичне підтвердження 

окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття 

практичних умінь та навичок роботи з лабораторним устаткуванням, 
обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, 

методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.  

Лабораторні заняття проводяться у спеціально оснащених навчальних 
лабораторіях з використанням обладнання, пристосованого до умов освітнього 

процесу (лабораторних макетів, установок та ін.). Лабораторні заняття можуть 

проводитися також в умовах реального професійного середовища (на 

підприємствах, в наукових лабораторіях тощо). Лабораторні заняття 
забезпечуються відповідними методичними матеріалами з обов’язковими 

критеріями оцінювання для кожного виду робіт.  

Теми лабораторних занять визначаються робочою навчальною програмою 
дисципліни.  

Лабораторне заняття включає проведення контролю підготовленості 

здобувачів освіти до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання 

конкретних лабораторних досліджень, оформлення індивідуального звіту про 
виконану роботу та його захист перед викладачем. Виконання лабораторної 

роботи оцінюється викладачем з виставленням оцінки до журналу обліку 

роботи академічної групи.  
Здобувач освіти допускається до складання заліку, екзамену лише при 

зарахуванні всіх лабораторних робіт, які передбачені робочою програмою 

навчальної дисципліни за відповідний період.  

У разі виконання лабораторних робіт, пов’язаних з можливою 
небезпекою для життя і здоров’я здобувачів освіти, обов’язковим етапом його 

підготовки й проведення є інструктаж з правил техніки безпеки та контроль за 

їх дотриманням.  

3.5.5 Індивідуальне навчальне заняття – форма навчального заняття, 

яке проводиться з окремими здобувачами освіти з метою підвищення рівня їх 

підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні 
навчальні заняття організовуються за окремим графіком, погодженим з 

головою циклової комісії та затвердженим заступником директора з навчальної 

роботи, з урахуванням індивідуального плану здобувача освіти. 
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3.5.6 Консультація – вид навчального заняття, при якій здобувач освіти 

отримує від педагогічного працівника відповіді на конкретні питання або 

пояснення окремих теоретичних положень чи їх практичного використання. 
Консультація може бути індивідуальною або проводитись для групи здобувачів 

освіти. Під час підготовки до екзаменів, атестацій проводяться групові 

консультації.  

Протягом семестру консультації з навчальних дисциплін проводяться за 
встановленим навчальною частиною (до іспиту) або цикловою комісією (до 

курсового та дипломного проєктування) розкладом із розрахунку відповідного 

часу, що планується на консультації з певної навчальної дисципліни.  

3.6 Самостійна робота здобувачів освіти є основним засобом засвоєння 

навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час і включає в себе 

опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань тощо.  
Навчальний час, відведений на самостійну роботу здобувача освіти 

денної форми навчання, регламентується навчальним планом і може складати 

для нормативних навчальних дисциплін до 70 % загального обсягу навчального 
часу, відведеного на вивчення конкретної дисципліни, з урахуванням того, що 

загальне тижневе навчальне навантаження здобувача освіти складає 30 годин. 

Частина навчальних годин з предмета «Фізична культура» / навчальної 

дисципліни «Фізичне виховання» (2 год. на тиждень) не враховується при 
визначенні гранично допустимого тижневого навантаження студентів. Для 

спеціальності 022 Дизайн граничне тижневе навантаження студентів І-ІІ курсів 

може бути збільшено до 36 год. 
Зміст самостійної роботи здобувача освіти з конкретної дисципліни 

визначається робочою програмою навчальної дисципліни, методичними 

матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота здобувача освіти забезпечується системою навчально-
методичного забезпечення, передбаченою робочою програмою навчальної 

дисципліни: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 

конспектами лекцій, збірниками завдань, комплектами індивідуальних 
семестрових завдань, методичними рекомендаціями з організації самостійної 

роботи та виконання окремих завдань, електронними та іншими навчально-

методичними матеріалами.  

Методичні матеріали для самостійної роботи здобувачів освіти повинні 
передбачати можливість проведення самоконтролю з боку здобувача освіти.  

Самостійна робота здобувача освіти з вивчення навчального матеріалу з 

конкретної дисципліни може проходити в бібліотеці Коледжу, навчальних 
кабінетах, комп’ютерних класах, лабораторіях, а також в домашніх умовах.  

Для забезпечення належних умов роботи здобувачів освіти, у разі 

необхідності, ця робота здійснюється за попередньо складеним цикловою 

комісією графіком, що гарантує можливість індивідуального доступу здобувача 
освіти до необхідних дидактичних і технічних засобів загального користування. 

Графік доводиться до відома здобувачів освіти на початку навчального 

семестру.  
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При організації самостійної роботи здобувачів освіти з використанням 

складного обладнання, установок, інформаційних систем забезпечується 

можливість одержання необхідної консультації або допомоги з боку фахівців 
циклової комісії.  

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння 

здобувачем освіти у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий 

контроль разом з навчальним матеріалом, що вивчався при проведенні 
аудиторних навчальних занять.  

3.7 Індивідуальні завдання  

Індивідуальні завдання з дисципліни (реферати, розрахункові, графічні, 

контрольні роботи, що виконуються під час самостійної роботи, курсові роботи 

(проєкти), дипломні проєкти тощо) сприяють більш поглибленому вивченню 

здобувачем освіти теоретичного матеріалу, формуванню вмінь використання 
знань для вирішення відповідних практичних завдань.  

Види індивідуальних завдань з певних навчальних дисциплін 

визначаються навчальною програмою з дисципліни. Терміни видачі, виконання 
й захисту індивідуальних завдань визначаються графіком, що розробляється 

цикловою комісією на кожний семестр. Індивідуальні завдання виконуються 

здобувачами освіти самостійно із одержанням необхідних консультацій з боку 

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

сприяють поглибленню й розширенню теоретичних знань здобувачів освіти з 

окремих тем дисципліни, розвивають навички самостійної роботи з навчальною 
та науковою літературою. Ця форма індивідуальних завдань рекомендується 

для теоретичних курсів і дисциплін гуманітарного та соціально-економічного 

циклів.  

Контрольні роботи, що виконуються під час самостійної роботи 
здобувача освіти – це індивідуальні завдання, які передбачають самостійне 

виконання здобувачем освіти певної практичної роботи на основі засвоєного 

матеріалу.  
Види індивідуальних завдань з певних навчальних дисциплін (курсові 

роботи (проєкти), дипломні проєкти) визначаються навчальним планом. Термін 

видачі, виконання і захисту індивідуальних завдань визначаються графіком, що 

розробляється відповідною цикловою комісією за погодженням з завідувачем 
відділення, на кожний семестр. Індивідуальні завдання виконуються 

здобувачами освіти самостійно із одержанням необхідних консультацій з боку 

викладача (графіки проведення консультацій розробляють голови циклових 
комісій за погодженням із завідувачем відділення).  

Курсова робота (проєкт) з навчальної дисципліни – це самостійно 

виконана й відповідно оформлена творча робота студента з вирішення 

конкретного практичного завдання з однієї або декількох загальнотехнічних чи 
спеціальних дисциплін на основі набутих теоретичних знань та умінь. Тема 

курсового проєкту (роботи) не може мати описового характеру, у 

формулюванні теми повинна бути закладена дослідницька проблема. Курсовий 
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проєкт відрізняється від курсової роботи дещо детальнішим опрацюванням 

поставленого завдання та більшим обсягом текстової та графічної інформації.  

Курсовий проєкт (робота) виконується протягом навчального семестру 
відповідно до навчального плану спеціальності. 

Мета, завдання та порядок виконання курсових робіт (проєктів), зміст та 

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

наводяться у Положенні про курсове та дипломне проєктування. 
Дипломний проєкт (робота) – це самостійно виконана й відповідно 

оформлена творча робота студента на завершальному етапі навчання в коледжі 

з вирішення конкретної науково-технічної, економічної, виробничої проблеми 
на основі набутих у процесі навчання знань та практичних навичок на 

підтвердження підготовленості студента до самостійної роботи в умовах 

сучасного стану науки і техніки, нових форм організації виробництва.  

Дипломний проєкт відрізняється від дипломної роботи дещо детальнішим 
опрацюванням поставленого завдання та більшим обсягом текстової та 

графічної інформації. 

Дипломний проєкт (робота) є нормативною формою державної атестації 
студента щодо встановлення рівня опанування ним відповідних професійних 

компетенцій.  

Дипломний проєкт – це індивідуальна робота, виконана відповідно до 

індивідуального завдання науково-дослідницького, творчого чи проєктно-
конструкторського характеру, яку студент виконує самостійно на 

завершальному етапі фахової підготовки. 

Дипломний проєкт – це випускна кваліфікаційна робота студента, у якій 
передбачено створення певного технічного обладнання (пристрою), або 

розроблення технології виробництва, або планування проведення робіт, 

спрямованих на вирішення конкретних фахових завдань, шляхом 

систематизації та узагальнення спеціальних теоретичних знань, умінь та 
практичних навичок з метою перевірки досягнутого рівня сформованості 

необхідних професійних компетенцій. Дипломний проєкт повинен містити 

необхідні розрахунки, креслення, схеми, моделі, макети тощо з обґрунтуванням 
техніко-економічної доцільності пропозицій і ухвалених рішень. 

Робота над дипломним проєктом, рівень його виконання дозволяють 

виявити повноту теоретичних знань, здобутих студентами за час навчання в 

коледжі. Дипломний проєкт і його захист визначають також економічну, 
загальнотехнічну і спеціальну технічну підготовку майбутніх фахівців.  

У процесі проєктування студент повинен показати знання рівня сучасного 

розвитку як вітчизняної, так і зарубіжної науки й техніки, вміння вибирати та 

реалізовувати новітні технології проєктування та конструювання виробів, 
компонентів робототехнічних комплексів, побудови прикладного програмного 

забезпечення в галузі інформаційних, програмних та комп’ютерних технологій.  

Тематика дипломних проєктів повинна містити основні питання, які 
фахівець вирішуватиме у майбутній професійній діяльності, і відповідати 
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обсягу здобутих теоретичних знань, умінь і практичних навичок, набутих за 

період навчання в коледжі. 

Мета, завдання та порядок виконання дипломних проєктів (робіт), зміст 
та обсяг їх окремих частин, характер вихідних даних, а також інші вимоги 

наводяться у Положенні про курсове та дипломне проєктування. 

3.8. Практика  

Практика є обов’язковим компонентом програми підготовки фахівців 

відповідного освітнього рівня. Під час практик закладаються основи досвіду 

професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей 
особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить 

професійне становлення майбутнього фахівця. 

Мета практики – набуття здобувачами освіти професійних навичок і 

вмінь для подальшого використання їх у реальних виробничих умовах, 
виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо 

застосовувати їх у практичній діяльності. Практика проводиться відповідно до 

чинних програм з усіх її видів і Положення про проведення практики студентів 
коледжу в терміни, передбачені навчальним планом та графіком освітнього 

процесу.  

Передбачається безперервність та послідовність проведення практики при 

здобутті необхідного обсягу практичних знань і умінь. Вона може бути 
навчальною, виробничою та переддипломною.  

Навчальні практики проводяться висококваліфікованими викладачами, 

майстрами виробничого навчання або фахівцями виробництва (за 
сумісництвом), безпосередньо у навчально-виробничих майстернях, 

спеціалізованих лабораторіях та аудиторіях Коледжу.  

Виробничі, професійно-прикладні, технологічні (експлуатаційні) та 

переддипломні практики проводяться на підприємствах (організаціях, 
установах, закладах освіти) незалежно від їх організаційно-правових форм і 

форм власності, а також структурних підрозділах закладу фахової передвищої 

освіти (навчально-виробничих майстернях, навчальних кабінетах, лабораторіях, 
інших підрозділах, які спроможні забезпечити виконання програми практичної 

підготовки фахівців), з якими у визначені терміни укладаються відповідні 

договори. До керівництва такими видами практик залучаються 

висококваліфіковані викладачі Коледжу (від Коледжу) та висококваліфіковані 
фахівці виробництва з обов’язковим призначенням наказом по виробництву та 

визначенням відповідальних осіб (від виробництва) за дотримання Правил 

техніки безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.  
На кожній ланці практики програми мають рекомендації щодо видів і 

форм перевірки рівня знань, умінь, навичок, якими здобувачі освіти повинні 

оволодіти.  

Відповідальність за організацію та проведення практики студентів 
покладається на директора коледжу. Загальну організацію практики студентів 

та контроль за її проведенням здійснює заступник директора з виробничого 
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навчання. Навчально-методичне керівництво й виконання студентами програм 

практик забезпечують циклові комісії спеціальностей. 

Під керівництвом заступника директора з виробничого навчання та 
керівниками практик, проводиться підготовча робота:  

- укладання договорів з підприємствами області й міста про проходження 

практики здобувачами освіти Коледжу;  

- організація обстеження здобувачів освіти для допуску їх до роботи; 
- проведення нарад з керівниками виробництва щодо організації й 

забезпечення керівництва практикою, побуту здобувачів освіти;  

- інструктажі з викладачами і здобувачами освіти.  
Оформлення документів та відповідальність за розподіл та закріплення 

здобувачів освіти Коледжу за базами практик покладається на керівників 

практикою, який безпосередньо підпорядковується заступнику директора з 

виробничого навчання. 
Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик 

забезпечують відповідні циклові комісії. До керівництва практиками здобувачів 

освіти залучаються досвідчені педагогічні працівники відповідних циклових 
комісій.  

Керівник практики від коледжу: 

- перевіряє готовність баз практики та здійснює за необхідності до 

прибуття студентів-практикантів підготовчі заходи; 
- забезпечує проведення всіх організаційних заходів у коледжі перед 

від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження 

практики, надання студентам-практикантам необхідних документів, перелік 
яких встановлює коледж (направлення, програми, календарного плану, 

індивідуального завдання, теми курсового та дипломного проєктування, 

методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації); 

- разом з керівником від бази практики забезпечує високу якість її 
проходження згідно з програмою; 

- перевіряє забезпечення нормальних умов праці, побуту студентів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки 
безпеки; 

- у складі комісії приймає залік з практики; 

- подає заступнику директора з виробничого навчання письмовий звіт про 

проведення практик із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення 
практики студентів. 

Загальне керівництво і контроль проведенням практики здійснює 

керівник практики від Коледжу, який призначається наказом директора та 

керівник від підприємства, який призначається наказом по підприємству.  
Коледж зобов’язаний надати підприємствам, що визначені базами 

практики, за два місяці до початку практики програму практики, а за два тижні 

– поіменний список здобувачів освіти, які будуть проходити практику, та 
прізвище керівника практики зі складу викладачів Коледжу. Крім того, 

протягом проходження здобувачами освіти практики Коледж має забезпечувати 
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додержання ними та керівниками практики - викладачами Коледжу, вимог 

щодо трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку підприємств, 

санітарно-протиепідемічного режиму, протипожежної безпеки, норм охорони 
праці та техніки безпеки на підприємстві, а також своєчасно реагувати на 

повідомлення щодо їх порушення.  

Керівники підприємств зобов’язані:  

- створити та забезпечити необхідні умови для проведення виробничої 
практики здобувачами освіти Коледжу;  

- призначити кваліфікованих фахівців для безпосереднього керівництва 

практикою;  
- надати необхідну можливість для виконання програми практики у 

відповідності із Положенням про проведення практики студентів;  

- повідомляти заклад освіти про всі порушення, в тому числі трудової 

дисципліни, внутрішнього розпорядку виробництва, санітарно-
протиепідемічного режиму;  

- взяти участь у прийомі заліку (за домовленістю).  

Керівники практики від Коледжу та від бази практики забезпечують 
високу якість її проходження згідно з програмою, приймають і перевіряють 

звіти здобувачів освіти з практики, надають відгук про їх роботу на базі 

практики.  

Комісії у складі трьох осіб зобов’язані провести в останній день практики 
прийом заліку з практики, за умови наявності оформленого за всіма формами 

звіту з проходження відповідної практики з внесенням оцінки до залікової 

відомості.  
Взаємодія керівників практикою, які призначені як з боку підприємств, 

так і з боку Коледжу, сприяє підвищенню якості та ефективності проходження 

виробничої практики здобувачами освіти.  

Після закінчення терміну практики здобувачі освіти звітують про 
виконання програми та індивідуального завдання.  

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента за практику – 
подання письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником 

від бази практики. Письмовий звіт і щоденник подається керівнику практики 

від коледжу. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список 
використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за загальними вимогами, які 

встановлені стандартом на оформлення текстових документів відповідно до 

ДСТУ 3008-2015. 

Письмові звіти зберігаються у керівника практикою від Коледжу строком 
1 рік. 

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин або 

отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку,може бути надано право 
на проходження практики повторно при виконанні умов, визначених закладом 

фахової передвищої освіти.  
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Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини 

(документально підтвердженої), йому може бути надана можливість пройти 

практику у вільний від навчання час. 
Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях випускаючих 

циклових комісій, педагогічній раді Коледжу, та на нарадах при директорі 

протягом навчального року.  

3.9. Особливості організації освітнього процесу за формами навчання 

без відриву від виробництва 

Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами 
прийому на навчання до коледжу для здобуття відповідного освітньо-

професійного ступеня. Особи, які навчаються за заочною формою, мають 

статус здобувача освіти й на них поширюються права та обов’язки, визначені 

чинним законодавством.  
Відповідно до Кодексу Законів про працю, Закону України «Про 

відпустки» та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року 

№ 634 «Про порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток 
працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах за вечірньою 

(заочною) формою навчання, де освітній процес має свої особливості» для осіб, 

які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від їх форм власності, виду діяльності та галузевої 
належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи й 

навчаються у закладах вищої освіти за заочною формою, передбачені пільги у 

вигляді додаткових оплачуваних відпусток і відпусток без збереження 
заробітної плати. Зміст, обсяг, структура та якість знань, навичок і умінь 

здобувача освіти, які навчаються без відриву від виробництва, мають 

відповідати вимогам державного стандарту освіти, встановленим для освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.  
Тривалість програм підготовки визначається стандартами освіти й 

навчальними планами.  

Навчальні плани для заочної форми здобуття освіти без відриву від 
виробництва за переліком дисциплін, кількістю годин та кредитів, формами 

підсумкового контролю повинні відповідати навчальним планам денної форми 

навчання. Перелік дисциплін може відрізнятися за рахунок вибіркових 

дисциплін і спеціалізації.  
Освітній процес за заочною формою здобуття освіти організовується 

відповідно до цього Положення і здійснюється під час сесій і в міжсесійний 

період. Сесія для заочної форми здобуття освіти – це частина навчального року, 
протягом якої здійснюються всі форми освітнього процесу, передбачені 

навчальним планом (лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття, 

консультації та контрольні заходи).  

Лекції при формах навчання без відриву від виробництва, мають 
концептуальний, узагальнюючий та оглядовий характер.  

Семінарські заняття проводяться за основними темами курсу, які 

виносяться на самостійне вивчення здобувачами освіти.  
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Практичні та лабораторні роботи повинні забезпечувати формування 

необхідного рівня умінь і навичок.  

Кількість сесій і термінів їх проведення встановлюються щорічно 
графіком освітнього процесу з урахуванням особливостей напряму підготовки 

(спеціальності).  

Міжсесійний період для заочної форми здобуття освіти – це частина 

навчального року, протягом якого здійснюється робота здобувача освіти над 
засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом 

педагогічного працівника. Основною формою роботи здобувача освіти-

заочника над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних 
робіт та індивідуальних завдань. Контрольні роботи та індивідуальні завдання, 

передбачені навчальним планом, можуть виконуватися як у домашніх умовах, 

так і в Коледжі. Індивідуальні завдання виконуються у порядку, передбаченому 

цим Положенням.  
Контрольні роботи можуть бути замінені домашніми завданнями, перелік 

яких затверджується навчальними планами з урахуванням особливостей 

напряму підготовки (спеціальності).  
З метою забезпечення систематичної самостійної роботи здобувачів 

освіти-заочників у міжсесійний період можуть проводитися консультації, 

захист курсових робіт (проєктів) та інших індивідуальних завдань. У 

міжсесійний період здобувачам освіти-заочникам може надаватися можливість 
відвідувати навчальні заняття та виконувати інші види навчальної роботи зі 

здобувачами освіти денної форми навчання в умовах домовленості з 

педагогічним працівником.  
Контрольні роботи, виконані поза закладом освіти, перевіряються 

викладачем у семиденний термін з часу їх отримання і зараховуються за 

результатами співбесіди педагогічного працівника зі здобувачами освіти. 

Контрольні роботи, виконанні в Коледжі, перевіряються педагогічним 
працівником у дводенний термін і зараховуються за результатами їх виконання. 

Порядок обліку виконання контрольних робіт визначає завідувач відділення 

заочної форми навчання.  
Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний 

період здійснюється відповідно до графіка освітнього процесу та робочих 

навчальних планів на поточний рік, які доводяться до відома всіх здобувачів 

освіти перед початком навчального року.  
Директор Коледжу або заступник директора з навчальної роботи за 

певних умов (хвороба, службові відрядження, складні сімейні обставини) для 

окремих здобувачів освіти на підставі заяви здобувача освіти та 

підтверджуючих документів може встановлювати індивідуальний графік 
освітнього процесу.  

Виклик здобувачів освіти на сесію здійснюється відповідно до графіка 

освітнього процесу довідкою-викликом встановленої форми. Довідка-виклик є 
підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки здобувачам освіти, які 

виконали навчальний план за попередню сесію. Довідка-виклик є документом 



17 
 

суворої звітності й підлягає реєстрації в окремій книзі із зазначенням номера та 

дати видачі. Після закінчення сесії коледж видає здобувачу освіти довідку про 

участь у сесії.  
Здобувачі освіти-заочники, які не виконали вимог навчального плану й не 

мають права на додаткову оплачувану відпустку, але з'явилися на лабораторно-

екзаменаційну сесію, допускаються до консультацій педагогічних працівників, 

виконання лабораторних і практичних робіт, складання заліків і в 
установленому порядку до складання екзаменів (заліків) без наступного 

надання оплачуваної додаткової відпустки за поточний навчальний рік.  

 

4. Планування освітнього процесу  

4.1. Щорічно до 01 липня педагогічна рада Коледжу затверджує основні 

напрямки діяльності щодо забезпечення організації освітнього процесу на 
новий навчальний рік. До 01 вересня затверджується вся плануюча 

документація Коледжу. Усі структурні підрозділи звітують про виконання 

планів роботи за минулий навчальний рік до 01 вересня. 

4.2. Попередній розподіл педагогічного навантаження на наступний 

навчальний рік здійснюється до 30 червня головами циклових комісій та 
заступником директора з навчальної роботи за результатами розгляду на 

засіданнях циклових комісій з урахуванням результатів рейтингового 

оцінювання діяльності викладачів. Затверджується педагогічне навантаження 

директором коледжу до 01 вересня.  

4.3. Освітній процес у Коледжі здійснюється відповідно до графіків, які 

складаються для денної та заочної форм здобуття освіти. 
У графіку освітнього процесу визначаються курси навчання за 

відповідною освітньо-професійною програмою, на кожний з яких 

передбачається обсяг теоретичного навчання, види та терміни практик, 

екзаменаційних сесій, канікул, підготовки кваліфікаційних робіт (проєктів), 
атестації здобувачів фахової передвищої освіти.  

У навчальному році планується  не більше 40 навчальних тижнів. 

Навчальний рік складається з 2 семестрів, теоретичне навчання впродовж яких 
завершується заліковими та екзаменаційними сесіями. Навчальні та виробничі 

практики можуть проводитись як до, так і після екзаменаційних сесій і 

обраховуються у кредитах та тижнях. Сумарна тривалість зимових та літніх 

канікул становить не менше 8 тижнів. Для останнього року навчання літні 
канікули не плануються. 

Графіки освітнього процесу для денної та заочної форм здобуття освіти 

узгоджуються керівниками структурних підрозділів та затверджуються 

директором Коледжу на кожний навчальний рік не пізніше 01 вересня. 

4.4. Здобуття профільної середньої освіти особами, що вступили до 

коледжу на основі базової середньої освіти, здійснюється за типовими 
освітніми програми профільної середньої освіти, що розробляються та 

затверджуються відповідно до чинного законодавства.   
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4.5. Коледж у межах ліцензованих спеціальностей розробляє освітньо-

професійні програми – системи освітніх компонентів що визначає вимоги до 

осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, зміст підготовки здобувачів 
фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання, 

обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої 

освіти, перелік освітніх компонентів і логічну послідовність  їх  виконання, 

вимоги професійних  стандартів  (за  наявності), форми атестації здобувачів 
фахової передвищої освіти, вимоги до системи внутрішнього забезпечення 

якості фахової передвищої освіти, перелік компетентностей випускника.   

Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти передбачають 
освітні компоненти для вільного вибору здобувачами фахової передвищої 

освіти.  

Освітньо-професійна програма може визначати єдину в її межах 

спеціалізацію або не передбачати спеціалізації.  
Обсяг освітньо-професійної  програми  фахового  молодшого бакалавра 

на основі профільної середньої освіти становить 120-180 кредитів ЄКТС, з яких 

до 60 кредитів ЄКТС може бути зараховано на підставі визнання результатів 
навчання осіб, які здобули профільну середню освіту за відповідним або 

спорідненим спеціальності профілем.  

Обсяг освітньо-професійної програми  фахового молодшого бакалавра на 

основі професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти 
або вищої освіти визначається закладом фахової передвищої освіти з 

урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої 

програми становить не менше 50 відсотків загального обсягу освітньо-
професійної програми на основі профільної середньої освіти.  

Структурно-логічна схема підготовки – це наукове і методичне 

обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки, 

що є основою для створення навчального та робочого навчального планів.   

4.6. Основним нормативним документом, що визначає організацію 

освітнього процесу за освітньо-професійною програмою, є навчальний план.  
Навчальний план – це нормативний документ Коледжу, який 

розробляється на підставі освітньо-професійної програми за кожною 

спеціальністю (спеціалізацією) і містить відомості про спеціальність, 

кваліфікацію, нормативний термін навчання, графік освітнього процесу, 
розділи теоретичної, практичної підготовки, обов’язкові і вибіркові 

компоненти, визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, 

послідовність вивчення дисциплін, дані про кількість і форми семестрового 
контролю, підсумкову атестацію, загальний обсяг навчальних занять, поділ на 

конкретні форми проведення занять, та час, відведений на самостійну роботу 

здобувача освіти.  

Навчальний план є однією зі складових освітньо-професійної програми, 
яка розробляється відповідно до розроблених та затверджених стандартів 

фахової передвищої освіти. 
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Навчальний план розробляється випусковою цикловою комісією, 

погоджується заступником директора з навчальної роботи, схвалюється 

педагогічною радою Коледжу та затверджується директором Коледжу. Підпис 
директора Коледжу скріплюється печаткою. Відповідальність за якість 

навчального плану, його відповідність стандартам фахової передвищої освіти 

покладається на директора.  

На основі навчального плану для кожного здобувача фахової передвищої 
освіти розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани на 

кожний навчальний рік. Індивідуальний навчальний план формується за 

результатами особистого вибору здобувачем фахової передвищої освіти 
дисциплін у межах не менше 10% з урахуванням вимог освітньо-професійної 

програми щодо вивчення її обов’язкових компонент. Індивідуальний 

навчальний план є обов’язковим для виконання здобувачем фахової передвищої 

освіти. 

4.7. Робочий навчальний план є нормативним документом Коледжу, 

який визначає зміст навчання, регламентує організацію освітнього процесу та 
складається для конкретизації планування на кожний навчальний рік.  

Робочі навчальні плани у Коледжі складаються окремо для кожної 

студентської групи на підставі навчальних планів спеціальностей, 

затверджених у встановленому порядку.  
У робочому навчальному плані містяться відомості про перелік і обсяг 

навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл навчальних годин за 

видами занять у семестрах, вид семестрового контролю.  
Робочі навчальні плани розробляються випусковими цикловими 

комісіями під керівництвом завідувача відділення та голів циклових комісій і 

затверджуються заступником директора з навчальної роботи.  

4.8. Програма навчальної дисципліни є нормативним документом, що 

визначає її мету та місце в структурі підготовки фахівця, компетенції, очікувані 

результати навчання у вигляді структури знань та вмінь, містить виклад 
структурованого змісту навчальної дисципліни, обсяг (навчальний час на її 

засвоєння, кредити ЄКТС) та вид підсумкового контролю, перелік 

рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів.  

Програма навчальної дисципліни розробляється досвідченими викладачами 
циклової комісії, за якою закріплена певна дисципліна, обговорюється на 

засіданні циклової комісії, розглядається і рекомендується до використання 

методичною радою та затверджується директором Коледжу.  
Структурні складові програми дисципліни:  

 вступ;  

 мета та завдання навчальної дисципліни;  

 компетентності та очікуванні результати навчання;  

 інформаційний обсяг дисципліни;  

 рекомендована література (основна та додаткова), інформаційні 

ресурси ;  
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 форма підсумкового контролю успішності навчання; 

 засоби діагностики успішності навчання. 

4.9. Робоча програма навчальної дисципліни 

Для кожної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми, 
освітньої програми на підставі програми дисципліни та навчального плану, 

викладачем складається робоча програма навчальної дисципліни, яка є 

нормативним документом Коледжу. Робоча програма навчальної дисципліни 
містить виклад конкретного змісту дисципліни, послідовність, організаційні 

форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного й 

підсумкового контролю.  

Робочі програми навчальних дисциплін розглядаються на засідання 
циклових комісій, схвалюються методичною радою коледжу та затверджуються 

заступником директора з навчальної роботи.  

Робочі програми навчальних дисциплін затверджуються 

(перезатверджуються) щорічно до початку навчального року, протягом якого 
вивчаються відповідні дисципліни.  

Структурні складові робочої програми навчальної дисципліни:  

 опис навчальної дисципліни;  

 мета та завдання навчальної дисципліни;  

 структура навчальної дисципліни;  

 тематичний план;  

 теми семінарських занять; 

 теми практичних занять (робіт); 

 теми лабораторних занять (робіт); 

 самостійна робота; 

 таблиця відповідності результатів контролю знань за різними 
шкалами і критерії оцінювання; 

 методичне забезпечення;  

 рекомендована література, основна та допоміжна; 

 інформаційні ресурси.  

4.10. Відповідальність за стан трудової та навчальної дисципліни 

покладається на заступників директора та завідувачів відділень відповідно до 

їхніх посадових обов’язків.  

4.11. Викладач повинен сприяти підтриманню навчальної та трудової 

дисципліни студентами, що забезпечує виконання ними всіх вимог навчального 
плану.  

4.12. Коледж надає студентам можливість користування навчальними 

приміщеннями, бібліотекою, читальним залом, комп’ютерною базою, мережею 
Internet, навчальною, навчально-методичною та науковою літературою, 

обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, 

визначених правилами внутрішнього розпорядку Коледжу.  
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4.13.Відповідальністьза рівень підготовки студентів до вимог державних 

стандартів освіти покладена на директора коледжу.  

 
5. Організаційне та методичне забезпечення освітнього процесу  

Методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу є 

необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки фахівців. 

5.1. Документація з навчально-методичного та організаційного 

забезпечення освітнього процесу  

5.1.1. Документація Коледжу:  

 стандарти фахової передвищої освіти; 

 освітні, освітньо-професійні програми;  

 навчальні плани;  

 робочі навчальні плани;  

 плани роботи структурних підрозділів;  

 програми навчальних дисциплін;  

 робочі програми навчальних дисциплін;  

 розклад занять за усіма формами здобуття освіти;  

 журнали обліку роботи академічної групи та викладачів;  

 особові картки здобувачів освіти;  

 індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти; 

 відомості обліку успішності;  

 зведена відомість успішності здобувачів освіти;  

 журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень, довідок про 

навчання для здобувачів освіти-заочників;  

 накази про зарахування, відрахування, переведення, поновлення 
здобувачів освіти тощо;  

 склад, план роботи й протоколи засідань циклових комісій;  

 накази про призначення класних керівників груп здобувачів освіти 

денної форми здобуття освіти;  

 копії документів здобувачів освіти-пільговиків;  

 списки здобувачів освіти, які мешкають у гуртожитку Коледжу та 

інше. 

5.1.2. Документація циклових комісій:  

 затверджений у встановленому порядку робочий навчальний план 
(копія); 

 план роботи комісії на навчальний рік;  

 протоколи засідань комісії;  

 список якісного складу викладачів комісії;  

 розподіл педагогічного навантаження на навчальний рік (копії);  

 звіт про роботу циклової комісії;  

 розклад занять;  

 індивідуальні плани роботи педагогічних працівників; 
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 звіти викладачів про роботу за минулий навчальний рік;  

 навчально-методичні комплекси дисциплін комісії;  

 графіки проведення консультацій викладачів комісії;  

 план підвищення кваліфікації педагогічних працівників комісії; 

 звіт про підвищення кваліфікації педагогічних працівників комісії; 

 план проведення відкритих та залікових занять;  

 журнал взаємних і контрольних відвідувань занять викладачів комісії;  

 екзаменаційна документація; 

 інструктивно-методичні матеріали до проведення державної атестації 

здобувачів освіти (для випускових циклових комісій); 

 інші документи відповідно до номенклатури справ комісії.  

5.1.3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни містить:  

 програму навчальної дисципліни;  

 робочу програму навчальної дисципліни;  

 конспект лекцій;  

 інструктивно-методичні матеріали до практичних, лабораторних, 
семінарських занять;  

 інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи;  

 матеріали до проведення всіх видів контролю знань здобувачів освіти;  

 програма навчальної практики з дисципліни, якщо вона передбачена 

навчальним планом;  

 тематика та інструктивно-методичні матеріали до виконання курсових 

проєктів (робіт), якщо вони передбачені навчальним планом. 

Інші складові НМК дисципліни визначаються викладачем, 
затверджуються на засіданні циклової комісії.  

Усі документи, які входять до навчально-методичного комплексу 

дисциплін, обов'язково повинні систематично оновлюватись; матеріали до 

самостійної роботи студентів повинні надаватись до бібліотеки Коледжу. 

5.2. Контроль та оцінювання якості освітнього процесу  

Контроль і оцінювання знань студентів є важливою складовою освітнього 
процесу. Від правильної організації контрольних заходів залежить ефективність 

управління освітнім процесом і якість підготовки фахівців.  

Контроль являє собою сукупність усвідомлених дій, спрямованих на 

отримання відомостей про рівень опанування здобувачами освіти програмним 

матеріалом, оволодіння теоретичними й практичними знаннями, навичками і 

вміннями, що необхідні в процесі виконання завдань професійної діяльності. 
Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі 

здобуття освіти для забезпечення своєчасного коригування освітнього процесу.  

Педагогічний контроль – система перевірки засвоєння результатів 
навчання й виховання здобувачами освіти.  

Контроль має бути об’єктивним, систематичним, діагностичним, 

виховним, формуючим, керівним, розвивальним, оцінювальним, всебічним, а 
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також охоплювати всі ланки освітнього процесу й сприяти його розвитку та 

вдосконаленню.  

5.2.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  

Знання здобувачів освіти оцінюються як з теоретичної, так і з практичної 

підготовки. 
Критерії оцінювання при вивченні предметів загальноосвітнього циклу 

(за 12-бальною шкалою):  

I. Початковий рівень  
1 бал – здобувач освіти володіє навчальним матеріалом на рівні 

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

що позначаються здобувачем освіти окремими словами чи реченнями.  

2 бали – здобувач освіти володіє матеріалом на елементарному рівні 

засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти 
думку на елементарному рівні.  

3 бали – здобувач освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, 

що становлять незначну частину навчального матеріалу.  

II. Середній рівень  
4 бали – здобувач освіти володіє матеріалом на початковому рівні, значну 

частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.  

5 балів – здобувач освіти володіє матеріалом на рівні, вищому за 
початковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його 

частину.  

6 балів – здобувач освіти може відтворити значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити 

висновки, виправляти допущені помилки.  

III. Достатній рівень  
7 балів – здобувач освіти здатний застосовувати вивчений матеріал на 

рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, 

наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень.  
8 балів – здобувач освіти вміє порівнювати, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно 

застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти 

помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під 
керівництвом викладача.  

9 балів – здобувай освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, в 

тому числі і застосовує його на практиці; вільно розв'язує задачі в стандартних 
ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі 

аргументи на підтвердження вивченого матеріалу.  

IV. Високий рівень  

10 балів – здобувач освіти виявляє початкові творчі здібності, самостійно 
визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, 

явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх 

відповідно до цілей, поставлених викладачем.  
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11 балів – здобувач освіти вільно висловлює власні думки і відчуття, 

визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює 

різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; 
без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані 

відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності. 

Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях.  

12 балів – здобувач освіти виявляє особливі творчі здібності, самостійно 
розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання.  

При вивченні предметів інших циклів, передбачених навчальним планом 

спеціальності – за 4-бальною шкалою:  
– «відмінно» – здобувач освіти міцно засвоїв теоретичний матеріал, 

глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення 

навчальних першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і 

будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 
практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 

демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок, вільно володіє 

державною мовою;  
– «добре» – здобувач освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої 

міркування з приводу тих чи інших проблем, вільно володіє державною мовою; 
але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного 

змісту або при аналізі практичного завдання,  

– «задовільно» – здобувач освіти в основному опанував теоретичними 
знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

додаткові питання викликають у здобувача освіти невпевненість або 

відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного 
характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, 

пов’язувати їх із майбутньою діяльністю, на недостатньому рівні володіє 

державною мовою,  
– «незадовільно» – здобувач освіти не опанував навчальний матеріал 

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

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, 

практичні навички не сформовані.  

5.2.2. Рівні контролю 

За рівнями контролю розрізняють: самоконтроль, контроль на рівні 
циклової комісії, директорський та міністерський. 

Самоконтроль – призначений для самооцінки здобувачами освіти якості 

засвоєння навчального матеріалу з конкретної дисципліни (розділу, теми). З 

цією метою в навчальних посібниках для кожної теми (розділу), а також у 
методичних розробках з лабораторних, практичних, самостійних робіт, 

передбачаються питання для самоконтролю.  
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Контроль на рівні циклової комісії – проводиться з метою оцінки рівня 

підготовки здобувачів освіти з дисципліни на різних етапах її вивчення, як 

правило, педагогічними працівниками, які викладають відповідні дисципліни і 
здійснюється у вигляді вхідного, поточного, рубіжного та семестрового 

контролю.  

Директорський та міністерський контроль – є різними рівнями 

зовнішнього контролю, призначеного для перевірки якості освітнього процесу 
на комісіях, для визначення та порівняння ефективності і якості навчання 

здобувачів освіти.  

Зовнішній контроль усіх рівнів, на відміну від контролю на рівні циклової 
комісії, проводиться вибірково (в окремих навчальних групах), тільки письмово 

і, як правило, є відстроченим контролем. Особливою формою зовнішнього 

контролю є опитування здобувачів освіти щодо якості освітнього процесу.  

5.2.3. Види контролю  

В освітньому процесі використовуються такі види контролю: вхідний, 

поточний, модульний, підсумковий та відстрочений.  
Вхідний контроль –  проводиться перед вивченням нового курсу з метою 

визначення рівня підготовки здобувачів освіти з дисциплін, які забезпечують 

цей курс (міжпредметні зв’язки).  

Вхідний контроль проводиться на першому занятті за завданнями, що 
відповідають програмі попередньої дисципліни. Результати контролю 

аналізуються на засіданнях циклових комісій, спільних нарадах між комісіями. 

За результатами вхідного контролю розробляються заходи з надання 
індивідуальної допомоги здобувачам освіти, коригування освітнього процесу. 

Доцільно проводити вхідний контроль на першому курсі.  

Поточний контроль полягає в оцінюванні повноти та якості засвоєння 

студентами навчального матеріалу, рівня підготовленості студентів до 
виконання конкретних робіт та виконання індивідуальних завдань відповідно 

до робочої програми навчальної дисципліни і здійснюється викладачами 

впродовж семестру. Інформація, одержана при поточному контролі, 
використовується як викладачем – для коригування методів і засобів навчання, 

так і студентами – для планування самостійної роботи. 

Результати поточного контролю з дисципліни є основною інформацією 

при проведенні диференційованого заліку, можуть враховуватися викладачем 
при проведенні екзамену з цієї дисципліни, а також служать критерієм допуску 

до модульного контролю. 

Директорські контрольні роботи є формою поточного контролю. 
Результати оцінювання директорських контрольних робіт зараховуються як 

результати контролю знань за відповідним модулем.  

Директорські контрольні роботи виконують здобувачі освіти 1-4 курсів 

кожної спеціальності.  
Директорські контрольні роботи виконуються у навчальний час. Графік 

проведення директорських контрольних робіт складається завідувачами 

відділень і затверджується заступником директора з навчальної роботи. 
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Здобувачі освіти не пізніше, ніж за тиждень повинні бути ознайомлені з 

графіком проведення директорських контрольних робіт і прикладами завдань.  

За дорученням голови циклової комісії педагогічні працівники 
розробляють не менше 5 комплектів завдань і зразків відповідей, критерії 

оцінювання робіт. Всі матеріали для директорських контрольних робіт 

розглядаються на засіданнях циклових комісій. Зміст, обсяг, структуру та 

форму контрольної роботи визначає циклова комісія. За формою така робота 
може бути тестом, розгорнутою відповіддю на питання, комбінованим 

завданням тощо.  

Циклова комісія надає до методичного кабінету комплекти матеріалів для 
директорської контрольної роботи в друкованому та електронному вигляді не 

пізніше ніж за два тижні до проведення роботи.  

Роботи виконуються на спеціальних бланках (зі штампом Коледжу). 

Норма часу на проведення директорської контрольної роботи складає до двох  
академічних годин. Директорська контрольна робота вважається виконаною, 

якщо на ній були присутні не менше, ніж 80% здобувачів освіти. В іншому 

випадку результати роботи анулюються і призначається повторна контрольна 
робота. Перевірку всіх контрольних робіт здійснює за дорученням голови 

циклової комісії один педагогічний працівник.  

Оцінки за директорську контрольну роботу виставляються за 

національною шкалою.  
Результати директорських контрольних робіт аналізуються, на засіданнях 

циклових комісій, методичній раді Коледжу та заступником директора з 

навчальної роботи.  
Виконані директорські контрольні роботи, завдання до них, зразки 

відповідей та критерії оцінювання зберігаються на комісії протягом 1 року.  

Рубіжний контроль – це контроль знань здобувачів освіти після 

вивчення логічно завершальної частини навчальної дисципліни.  
Проміжна атестація студентів є календарним рубіжним контролем. 

Метою її проведення є підвищення відповідальності та ефективності виконання 

графіка освітнього процесу студентами. 
Атестація студентів проводиться один раз на семестр, за всіма 

навчальними дисциплінами, що вивчаються в даному семестрі.  

Модульний контроль є складовою системи організації освітнього процесу. 

Завданням модульного контролю є оцінювання знань, умінь та практичних 
навичок здобувачів освіти, набутих під час засвоєння окремого модуля 

дисципліни.  

Підсумковий контроль з певної дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувача освіти. Він включає семестровий 
контроль і державну атестацію здобувачів освіти, проводиться відповідно до 

навчального плану та в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою 

програмою з дисципліни.  
Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, 

що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної 
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дисципліни на підставі результатів поточного контролю та виконаних 

індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо), проводиться на 

останньому занятті з дисципліни. 
Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу навчальної дисципліни, що 

проводиться за розкладом екзаменаційної сесії з обов’язковою присутністю 

студентів. 
Державна атестація здобувачів освіти проводиться державною 

екзаменаційною комісією після закінчення навчання за освітнім рівнем. 

Основним завданням державної атестації є встановлення відповідності рівня 
якості підготовки випускників вимогам стандартів фахової передвищої освіти. 

За результатами позитивної атестації видається диплом державного зразка про 

здобуття освітнього рівня та отриману кваліфікацію. Нормативні форми 

державної атестації (захист дипломної роботи (проєкту), державний екзамен) 
визначаються навчальним планом згідно з вимогами відповідної освітньо-

професійної програми.  

При проведенні семестрового контролю екзаменатор повинен мати 

таку документацію:  
– затверджені заступником директора з навчальної роботи та розглянуті 

на засідання циклової комісії (із зазначенням номера протоколу та дати 

засідання комісії) екзаменаційні білети (контрольні завдання, тести тощо);  
– відомість успішності здобувачів освіти, підписану завідувачем 

відділення.  

Відомість успішності здобувачів освіти викладач комісії отримує на 
відділенні напередодні або в день проведення семестрового контролю.  

Присутність на екзаменах, або заліках сторонніх осіб без дозволу 

директора, заступника директора з навчальної роботи, а за їх відсутності, 

завідувача відповідного відділення не допускається.  
Відмова здобувача освіти виконувати завдання семестрового контролю 

атестується як незадовільна відповідь.  

Відсутність здобувача освіти на екзамені або заліку не є підставою 
оцінювати його «незадовільно». В екзаменаційній відомості необхідно 

поставити позначку «не з'явився» та погодити питання про здачу іспиту такого 

здобувача освіти із завідувачем відділення.  

Здобувач освіти повинен бути ознайомлений із результатами своєї 
екзаменаційної (залікової) письмової роботи не пізніше, ніж через 5 робочих 

днів після її написання. Здобувач освіти має право ознайомитися з перевіреною 

роботою і одержати обґрунтоване пояснення щодо отриманої оцінки.  

При усній формі іспиту здобувач освіти повинен бути ознайомлений із 
результатами семестрового іспиту в день його складання.  

Оцінка семестрового контролю виставляється у відомість успішності, та 

залікову книжку (індивідуальний навчальний план) здобувача освіти: при усній 
формі екзамену оголошувати оцінку одразу після закінчення опитування 

студента, при письмовій формі екзамену – не пізніше наступного дня.  
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У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з 

дисципліни допускається не більше трьох разів:  

- перший раз - педагогічному працівнику циклової комісії;  
- при другому перескладанні - комісії, склад якої визначає голова 

циклової комісії;  

- при третьому перескладанні - комісії, яка створюється за поданням 

завідувача відділення та призначається наказом директора.  
Оцінка останньої комісії є остаточною.  

Здобувачам освіти, які одержали під час семестрового контролю не 

більше трьох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну 
заборгованість до початку наступного семестру (в строки визначені наказом 

директора). 

Перше повторне складання екзаменів (заліків) здійснюється тільки після 

закінчення екзаменаційної сесії протягом канікул (термін може бути 
продовжено лише наказом директора Коледжу).  

Кожна циклова комісія у цей період повинна приймати відпрацювання та 

призначити два перескладання (зимовий канікулярний період є робочим часом 
для педагогічних працівників, відповідно до вимог щодо робочого часу 

викладача).  

При третьому перескладанні – комісії, яка створюється за поданням 

завідувача відділення та призначається наказом директора, завідувач відділення 
оформлює нову залікову або екзаменаційну відомість (з позначкою 

«додаткова») і цю відомість підписують усі члени комісії. Терміни повернення 

додаткових відомостей визначаються завідувачем відділення.  
Перескладання семестрового контролю, на якому здобувач освіти 

отримав позитивну оцінку, може бути дозволено як виняток директором 

Коледжу або заступником директора з навчальної роботи на підставі письмової 

заяви здобувача освіти та подання завідувача відділення з обов’язковим 
урахуванням думки органів студентського самоврядування, що відображається 

на заяві здобувача освіти.  

Перескладання семестрового контролю, на якому здобувач освіти 
отримав позитивну оцінку не може перевищувати одного предмета на семестр і 

дозволяється тільки за поточний семестр (у виняткових випадках, що 

підтверджені відповідними документами, лише директор Коледжу може дати 

дозвіл на перескладання за поточний рік). 
Матеріали стосовно контрольних заходів: екзаменаційні білети 

(завдання), екзаменаційні (залікові) роботи, тести, критерії оцінювання для 

кожного виду контрольних заходів, зберігаються на цикловій комісії.  

Результати семестрового контролю обговорюються на засіданнях 
циклових комісій, засіданнях при директорі, засіданнях педагогічної ради і є 

одним із важливих чинників управління якістю освітнього процесу у Коледжі.  

Державна підсумкова атестація(далі – ДПА) проводиться відповідно 
до керівних документів Міністерства освіти та науки України, чинних на 

момент проведення ДПА. 
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Студенти, які вступили до коледжу на основі повної загальної середньої 

освіти, не складають ДПА із визначених предметів.  

Підсумкові бали виставляються у додаток до свідоцтва про повну 
загальну середню освіту на підставі семестрових балів незалежно від 

результатів ДПА. У додаток бали за ДПА виставляються окремо. 

Державна атестація студента полягає у встановленні фактичної 

відповідності рівня його підготовки вимогам освітньо-професійної програми й 
проводиться Державною екзаменаційною комісією(ДЕК). 

Голови ДЕК щорічно затверджуються ректором Національного 

університету «Запорізька політехніка» за поданням директора коледжу. До 
складу ДЕК можуть входити: директор або його заступники, завідувач 

відділення, голова циклової комісії, якщо вони є фахівцями з даної 

спеціальності, викладачі, які формують профіль підготовки фахівців, керівники 

дипломних проєктів (робіт). До складу комісії можуть входити представники 
трудових колективів, які замовляли спеціалістів. 

Державна екзаменаційна комісія перевіряє теоретичну та практичну 

підготовку випускника, вирішує питання про присвоєння йому освітньо-
кваліфікаційного рівня/освітньо-професійного ступеня, видачі державного 

документа про фахову передвищу освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції 

щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців. 

Захист дипломного проєкту (роботи) проходить на відкритому засіданні 
ДЕК. Центральне місце в захисті дипломного проєкту (роботи) займає доповідь 

студента, головний зміст якої повинні складати обґрунтування вибору рішення 

виробничої задачі, передбаченої завданням на дипломне проєктування, і 
характеристика отриманих результатів. 

Кваліфікаційний іспит проводиться як комплексна перевірка 

компетентностей професійно-практичної підготовки студентів з дисциплін, 

передбачених навчальним планом.  
Результати складання державних екзаменів і захисту дипломних проєктів 

оцінюються за 4-бальною шкалою, шкалою ЄКТС. Кожен член ДЕК оцінює 

підготовку студента, враховуючи повноту відповідей на питання, якість і зміст 
роботи, оцінки керівника й рецензента. Підсумкову кількість балів визначають 

як середнє арифметичне кількості балів кожного члена ДЕК. 

Студент, який одержав незадовільну оцінку з державного екзамену чи 

захисту дипломного проєкту (роботи), відраховується з коледжу та отримує 
академічну довідку. До повторного складання державних екзаменів чи захисту 

дипломного проєкту (роботи) він допускається протягом трьох років після 

відрахування з коледжу. 

5.6.11 Студентові, який не складав державний екзамен або не захищав 
дипломний проєкт (роботу) з поважної причини (документально 

підтвердженої), директором коледжу може бути продовжений строк навчання 

до наступного терміну роботи ДЕК зі складанням державного екзамену чи 
захисту випускної кваліфікаційної роботи, але не більше, ніж на один рік. 
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Державні атестаційні комісії 
Для проведення атестації в Коледжі створюються державні атестаційні 

комісії (далі – комісії).  
Комісії створюються наказом директора Коледжу не пізніше ніж за 

місяць до початку атестації із затвердженням їх персонального складу.  

До складу комісії входять: голова (директор або його заступник) і члени 

комісії (викладач, який викладає навчальний предмет у цій групі, викладач 
навчальних предметів відповідної освітньої галузі або предметної (циклової) 

комісії).  

Головою комісії не може бути директор коледжу (його заступник), який 
викладає в цій групі навчальний предмет, з якого проводиться атестація.  

Голова та члени комісії забезпечують дотримання порядку проведення 

атестації та об'єктивність оцінювання.  

Розклад роботи комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується 
заступником директора з навчальної роботи і оприлюднюється на 

інформаційному стенді Коледжу та/або на його вебсайті.  

Результати атестації заносяться до протоколу, який підписують голова та 
члени комісії.  

Протоколи засідань комісій про результати атестації та матеріали 

атестації зберігаються відповідно до законодавства.  

Контроль за дотриманням вимог до організації та проведення атестації в 
Коледжі покладається на директора Коледжу.  

За потреби можуть бути створені декілька комісій для проведення 

атестації з одного навчального предмета.  
Втручання в процес проведення атестації та визначення її результатів 

осіб, які не є членами комісії, не допускається.  

Апеляційні комісії та подання апеляцій 
Для оскарження процедури проведення та результатів атестації в Коледжі 

здобувача освіти (у разі досягнення повноліття), один із батьків або інших 

законних представників може подати апеляційну скаргу до апеляційної комісії 

протягом трьох робочих днів після визначення результатів атестації в закладі 
освіти.  

Розгляд апеляційних заяв здійснюється апеляційними комісіями у 

триденний строк із дати їх надходження.  

Апеляційна комісія за наслідками розгляду апеляційної заяви може 
прийняти таке рішення:  

 відмовити в задоволенні апеляційної заяви через недостатність підстав 

для зміни оцінки у зв’язку з порушенням процедури проведення атестації та 
оцінювання;  

 задовольнити апеляційну заяву.  

У разі задоволення апеляційної заяви апеляційна комісія приймає рішення 
щодо зміни оцінки за атестацію. Повторна атестація апеляційною комісією не 

проводиться.  
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Результати розгляду апеляційної заяви оформлюються протоколом 

засідання апеляційної комісії, що підписується всіма членами комісії та на 

підставі якого видається наказ місцевого органу управління у сфері освіти.  
Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене до суду.  

Результати атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 

можуть бути оскаржені у спосіб, визначений Порядком проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року 

№ 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 

року № 533).  
 

6. Система внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої 

освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти у Коледжі функціонує 

відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову 

передвищу освіту, Положення про внутрішню систему забезпечення якості 
фахової передвищої освіти ВСП «Запорізький електротехнічний фаховий 

коледж НУ «Запорізька політехніка». 
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