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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА НОРМАТИВНА БАЗА 
 

1.1. Положення про організацію освітнього процесу у Вишнянському 

коледжі Львівського НАУ  (далі – Коледж) є основним нормативним 

документом, що регламентує організацію та проведення освітнього процесу в 

коледжі відповідно до законодавства України та стандартів фахової 

передвищої освіти.  

 Базується на Конституції України і законів України «Про освіту», «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» та інших нормативноправових актів, укладених в 

державних стандартах, стандартах освітньої діяльності, стандартах фахової 

передвищої освіти. 

1.2. Нормативна база 

Нормативно-правовою базою освітнього процесу в Коледжі є 

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

освіту», Національна рамка кваліфікацій, стандарти освітньої діяльності, 

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. 

 

ІІ. ТЕЗАУРУС (основіні поняття та терміни) 

 

1) академічна мобільність у фаховій передвищій освіті - можливість 

учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи 

проводити дослідницьку (мистецьку, спортивну) діяльність в іншому закладі 

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

2) 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; 

3) атестація здобувачів фахової передвищої освіти - встановлення 

відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти 

вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту; 

4) дослідницька діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність 

закладу фахової передвищої освіти, спрямована на проведення наукових 

досліджень з метою отримання і використання нових знань та здійснення 

технічних і науково-технічних розробок; 



5) інноваційна діяльність у сфері фахової передвищої освіти - діяльність 

закладу фахової передвищої освіти, спрямована на створення або 

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; 

6) освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти - 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; 

7) професія, для якої запроваджено додаткове регулювання, - вид 

професійної діяльності, доступ до якого, окрім наявності освіти відповідного 

рівня та спеціальності, визначається законом або міжнародним договором; 

8) регіональне замовлення у сфері фахової передвищої освіти - засіб 

задоволення потреб економіки держави, регіону та суспільства у 

кваліфікованих кадрах, забезпечення конституційного права громадян на 

освіту шляхом укладання регіональним замовником (обласною, Київською, 

Севастопольською міськими державними адміністраціями) із закладом 

фахової передвищої освіти регіонального контракту на підготовку фахівців 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та/або 

бакалавра; 

9) спеціалізація - складова спеціальності, що визначається закладом фахової 

передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну програму підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 

10) 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; 

11) студентоорієнтоване навчання - підхід до організації освітнього процесу, 

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 і партнерства 

здобувачів фахової передвищої освіти та адміністрації, педагогічних 

(науково-педагогічних) та інших працівників закладу фахової передвищої 

освіти; 

12) якість фахової передвищої освіти - відповідність умов освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 

фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за 

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



забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення якості освіти. 

13) академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. 

Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин. Дві 

академічні години утворюють пару академічних годин; 

14) галузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється 

професійнапідготовка; 

15) графік освітнього процесу - це документ, який визначає календарні 

терміни теоретичної та практичної підготовки, підсумкового контролю 

(екзаменаційних сесій), практики, атестації,канікул;  

16) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі фахової передвищої освіти з метою надання, 

визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє 

академічній мобільності здобувачів фахової передвищої освіти.  

17) здобувачі фахової передфахової передвищої освіти - особи, які 

навчаються у закладі фахової передфахової передвищої освіти на певному 

рівні фахової передфахової передвищої освіти з метою здобуття відповідного 

ступеня і кваліфікації; 

18) індивідуальний навчальний план студента - це документ, за яким може 

навчатись окремий студент протягом визначеної кількості років до набуття 

кваліфікації за певним освітнім і освітньо-кваліфікаційним рівнем, який 

розробляється відповідно до освітньо-професійної програми та структурно-

логічної схеми підготовки, визначає графік освітнього процесу, перелік та 

обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, види навчальних 

занять та їх обсяг, форми контролю.  

19) компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

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

здійснювати навчальну професійну та подальшу діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні фахової передфахової передвищої освіти; 

20) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі - кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача фахової передфахової передвищої освіти, 

необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. 

21) навчальний план - це нормативний документ, який регламентує навчання 

за певним освітнім і освітньо-кваліфікаційним рівнем і розробляється 

відповідно до освітньої програми, освітньо-професійної програми та 

структурно-логічної схеми підготовки, визначає графік освітнього процесу, 

перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, види 

навчальних занять та їх обсяг, форми контролю; 

22) освітня (освітньо-професійна) програма - система освітніх компонентів на 

відповідному рівні фахової передвищої освіти в межах спеціальності 

(спеціалізації), що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 



розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

фахової передвищої освіти. 

23) результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 

освітньопрофесійною програмою, які можна ідентифікувати, кількісно 

оцінити та виміряти; 

24) робоча навчальна програма дисципліни - це нормативний документ 

коледжу, який визначає місце навчальної дисципліни в системі професійної 

підготовки фахівця, мету та завдання її вивчення; роль і значення 

відповідних програм для забезпечення оволодіння студентами системою 

необхідних знань та вмінь;  

25) спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка; 

26) спеціалізація - складова спеціальності, що визначається закладом фахової 

перед вищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану 

освітньопрофесійну програму підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти; 

27) стейкхолдери - фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес 

у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть 

впливати на її діяльність; 

28) якість фахової передвищої освіти - рівень здобутих особою знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність 

відповідно до стандартів фахової передвищої освіти; 

29) якість освітньої діяльності - рівень організації освітнього процесу у 

закладі фахової перед вищої освіти, що відповідає стандартам фахової 

передвищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної фахової передвищої 

освіти та сприяє створенню нових знань. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Освітній процес у Вишнянському коледжі Львівського НАУ ( далі 

Коледж)  - це інтелектуальна, творча діяльність, що спрямована на передачу, 

засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 

компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості.  

 Організація освітнього процесу здійснюється з урахуванням наявного 

педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази 

коледжу, можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та 

зорієнтована на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, 

здатної до постійного оновлення наукових знань, академічної та професійної 



мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній 

сфері, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. 

 Мовою освітнього процесу в Коледжі є державна мова, яка вивчається 

в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з її 

використанням.  

3.2. Завдання та принципи 

  Основними завданнями в організації освітнього процесу є: 

1) підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб 

економіки та суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти; 

2) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами фахової передвищої освіти за обраними ними 

спеціальностями; 

3) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

шляхом формування людського капіталу; 

4) виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної 

доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних 

цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 

теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної 

діяльності; 

6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників 

освітнього процесу;  

7) індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, 

створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної 

освітньої траєкторії; 

8) збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства; 

9) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 

культурного рівня громадян; 

10) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 

діяльності у сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 

11) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

12) взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими 

соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння 

працевлаштуванню та конкурентнлоспроможності випускників; 

13) залучення стейкхолдерів до участі в підготовці та реалізації освітніх 

програм спеціальності; 

14) ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої 

діяльності. 

 Освітній процес базується на таких принципах: 



 - відкритості (освітній процес у коледжі здійснюється відкрито для всіх 

зацікавлених сторін); 

 - доступності (відповідність змісту, характеру і обсягу матеріалу, який 

вивчають, можливостям і рівню підготовки здобувача фахової передвищої 

освіти); 

 - єдності і наступності освітнього процесу (забезпечення єдності структури 

освіти та узгодженості ступенів і етапів освітнього процесу);  

- безперервності (реалізація концепції «Навчання впродовж усього життя» 

через організацію самостійного навчання і самоосвіти здобувачів фахової 

передвищої освіти для забезпечення високої якості життя); 

 - гнучкості та прогностичності (забезпечення варіативності, саморегуляції та 

безперервного оновлення змісту фахової передвищої освіти, його адаптацію 

до вимог суспільства); 

 - гуманізму, демократизму та пріоритетності загальнолюдських духовних 

цінностей (орієнтування на зміцнення єдності людини, народу і держави); - 

національної спрямованості (забезпечення органічного зв'язку освіти з 

національною історією, культурою, традиціями);  

- міжнародної інтеграції (забезпечення інтеграції системи фахової 

передвищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та 

прогресивних традицій національної вищої школи);  

- незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських та 

релігійних організацій (забезпечується вимогою Конституції України про 

недопустимість втручання в освітній процес закладу фахової передвищої 

освіти політичних партій, громадських і релігійних організацій).  

 

3.3. Формами здобуття фахової передвищої освіти у Коледжі є: 

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

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

3) дуальна. 

Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть поєднуватися та 

обмежуватися для окремих спеціальностей та освітніх програм відповідно до 

Стандартів фахової передвищої освіти.  

3.4. Форми організації освітнього процесу  

 Освітній процес у Коледжі здійснюється за такими формами: 

1) навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття; 

2) самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань; 

3) практична підготовка; 

4) контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової передвищої 

освіти. 



3.5. Основними видами навчальних занять є: 

1) лекція; 

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

3) урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти); 

4) консультація. 

 Лекція – основна форма проведення навчальних занять у Коледжі, 

призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є 

елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал 

окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій 

визначається робочою програмою навчальної дисципліни. Лекції проводяться 

викладачами коледжу, а також провідними науковцями або спеціалістами, 

запрошеними для читання лекцій.  

 Лекції проводяться в аудиторіях (навчальних кабінетах) для однієї 

академічної групи. У разі некомплектності академічної групи, навчальна 

частина коледжу практикує об’єднання кількох академічних груп студентів 

для читання лекції - потокове навчання.  

 Викладач, який викладатиме навчальну дисципліну, зобов'язаний перед 

початком відповідного семестру подати на циклову комісію складений ним 

конспект лекцій (авторський підручник, навчальний посібник тощо),  

Викладач зобов'язаний дотримуватися програми навчальної дисципліни щодо 

тем лекційних занять, але не обмежується у питаннях трактування 

навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів. 

 Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент 

під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних 

навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою 

експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.  

 Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов 

освітнього процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих 

випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального 

професійного середовища (наприклад, на виробництві, в наукових 

лабораторіях).  

 Лабораторне заняття проводиться зі студентами, кількість яких не 

перевищує половини академічної групи.  Академічна група студентів 

підлягає поділу у тому випадку, коли на початок навчального року кількість 

студентів у групі становить не менше 25 осіб.  



Перелік тем лабораторних занять визначається програмою навчальної 

дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять 

не дозволяється.  

 Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю 

підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, 

виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з 

виконаної роботи та його захист перед викладачем. Виконання лабораторної 

роботи оцінюється викладачем.  

 Підсумкова оцінка за виконану лабораторну роботу виставляється в 

журналі обліку роботи академічної групи та викладача. Підсумкові оцінки, 

отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при 

виставленні семестрової підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.  

  Практичне заняття -– форма навчального заняття, при якій викладач 

організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 

сформульованих завдань. Практичні заняття проводяться в аудиторіях 

(навчальних кабінетах та лабораторіях), оснащених необхідними технічними 

засобами навчання, обчислювальною технікою.  

 Практичне заняття проводиться зі студентами, кількість яких не 

перевищує однієї академічної групи. Перелік тем практичних занять 

визначається програмою навчальної дисципліни. Заміна практичних занять 

семінарськими заняттями дозволяється лише на підставі протокольного 

висновку циклової комісії з відповідним внесенням змін до робочої програми 

навчальної дисципліни (не більше 20 % структури).  

 Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо 

підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня 

оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі 

завдань різної складності для розв'язування їх студентами на занятті. Вказані 

методичні засоби готуються викладачем.  

 Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 

обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням, 

розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Підсумкова 

оцінка за виконану практичну роботу виставляється в журналі обліку роботи 

академічної групи та викладача. Оцінки, отримані студентом за окремі 

практичні заняття, враховуються при виставленні семестрової підсумкової 

оцінки з навчальної дисципліни.  

Практичние заняття на виробництві – це форма навчального 

заняття, яка предбачає поглиблення та закріплення теоретичних знань, 

отриманих студентами в процесі вивчення дисципліни, оволодіння 



сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі, сфері 

їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних уже знань, 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в  реальних виробничих  умовах,  виховання  потреби 

систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності.  

Практичні заняття проводиться на підприємствах (організаціях, 

установах).  

Заняття з обміну досвідом - це одна з форм педагогічного контролю, 

метою якого є виявлення рівня професійної компетенції та педагогічної 

майстерності викладача з метою подальшого удосконалення викладацької 

діяльності. 

Заняття з обміну досвідом проводять у навчальних кабінетах та 

лабораторіях Коледжу та відображаються у плані циклової комісії на 

поточний навчальний рік. Кожне заняття являє собою логічну одиницю 

деякої теми або розділу, тому повинно мати свою внутрішню логічну будову, 

яка визначається дидактичною метою, змістом, засобами, методами 

навчання. 

Вибір і визначення мети заняття з обміну досвідом здійснює 

методичний кабінет і циклова  комісія з урахуванням вимог. При цьому 

методичний кабінет відіграє керівну і координаційну роль.  

Заняття з обміну досвідом проводиться в заздалегідь визначений 

термін, відповідно до розкладу занять.  

Організаційні заходи щодо підготовки заняття з обміну досвідом: 

 вибір і визначення мети заняття; 

 план заняття, розглянутого і затвердженого на засіданні циклової  комісії; 

 визначення складу викладачів, яким пропонується відвідати відкрите 

заняття; 

 вибір і підготовка місця для проведення відкритого заняття; 

 оголошення про заняття з обміну досвідом, щоподається за один тиждень 

до його проведення. 

 Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач 

організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти 

готуються заздалегідь та вид навчального заняття практичного характеру, 

спрямований на поглиблення, розширення, деталізацію і закріплення 

теоретичного матеріалу. Методика проведення семінару визначається його 

типом.  

 Семінарські заняття проводяться в навчальних кабінетах (аудиторіях) з 

однією академічною групою. Перелік тем семінарських занять визначається 

робочою програмою навчальної дисципліни.  

 Заміна семінарських занять практичними заняттями дозволяється лише 

на підставі протокольного висновку циклової комісії з відповідним 

внесенням змін до робочої програми навчальної дисципліни (не більше 20 % 



структури). На кожному семінарському занятті викладач оцінює виконані 

студентами індивідуальні завдання, їх виступи, активність у дискусії, уміння 

формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкова оцінка за 

роботу на семінарському занятті виставляється в журналі обліку роботи 

академічної групи та викладача. Отримані студентом оцінки за окремі 

семінарські заняття, враховуються при виставленні семестрової підсумкової 

оцінки з навчальної дисципліни.  

Індивідуальне навчальне заняття 

 Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, 

графічні, презентації, проекти тощо) видаються студентам в терміни, 

передбачені випусковими цикловими комісіями у відповідності до робочого 

навчального плану спеціальності на відповідний навчальний рік. 

 Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при 

консультуванні викладачем. Допускаються випадки виконання комплексної 

тематики кількома студентами. Така методика виконання має бути описана у 

формі методичних рекомендацій, розглянута і затверджена цикловою 

комісією. 

Урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти) – це 
цілісний, логічно завершений, обмежений у часі, регламентований обсягом 

навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу, який 

забезпечує активну й планомірну навчально-пізнавальну діяльність 

здобувача і рівня підготовки, спрямовану на розв'язання визначених завдань.   
У Коледжі урок за освітньою програмою профільної середньої освіти є 

навча́льним заняттям, що триває дві академічні години.   
Основними формами організації освітнього процесу за освітньою 

програмою профільної середньої освіти є різні типи занять:  

 формування компетентностей; 

 розвитку компетентностей;  

 перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

 корекції основних компетентностей;  

 комбіноване заняття. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, заняття-семінари, конференції, форуми, спектаклі, 

брифінги, квести, інтерактивні заняття, інтегровані, проблемні, відео заняття, 

прес-конференції, ділові ігри тощо.  

 Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

студентів, залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, 

пов'язаних із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань 

навчальної дисципліни.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з 

конкретної дисципліни, визначається робочим навчальним планом 

спеціальності на відповідний навчальний рік.  

  

Коледж має право встановлювати інші форми освітнього процесу та 

види навчальних занять, які розглядаються та рекомендуються Методичною 

радою. 

3.6. Самостійна робота здобувача фахової передвищої освіти 

 Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

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

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується робочим (розгорнутим) навчальним планом на відповідний 

навчальний рік і і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 

загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення 

конкретної дисципліни.  

 Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 

визначається робочою програмою навчальної дисципліни, методичними 

матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота 

студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, 

передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, 

навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум 

тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні 

передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для 

самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та 

фахова монографічна і періодична література.  

 Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці коледжу, навчальних 

кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також дистанційно. 

 Навчальний матеріал дисципліни в процесі самостійної роботи 

виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався при проведенні навчальних занять. Порядок оцінювання 

самостійної роботи визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни.  

3.7. Практична підготовка осіб, які здобувають фахову передвищу освіту 

 Практика є обов’язковим компонентом освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців відповідного освітнього рівня, фахового 

молодшого бакалавра. 

Практична підготовка осіб, які навчаються у Коледжі, здійснюється 

шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та 



організаціях (базах практики) згідно з укладеними договорами або у 

структурних підрозділах закладу, що забезпечують практичну підготовку. 

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 їх 

застосовувати в практичній діяльності.  

Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, 

їх форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах. 

Зміст і послідовність практик визначається програмою, яка розробляється 

згідно з навчальним планом. 

Практика проводиться відповідно до діючих програм з усіх її видів і 

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої 

освіти.  
Передбачається безперервність та послідовність проведення практики 

при одержанні необхідного обсягу практичних знань і умінь.  

Практична підготовка здобувачів освіти за дуальною формою здобуття 

освіти та на робочому місці (на виробництві) може здійснюватися з 

урахуванням особливостей цих форм здобуття освіти. 

Види практик: ознайомлювальна, навчальна, технологічна, виробнича. 

Ознайомлювальна практика передбачає оволодіння здобувачами освіти 

сучасними методами, формами організації праці в галу зі їх майбутньої 

професії, формування на базі одержаних під час навчання теоретичних знань 

та практичної підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання 

потреби систематично по новлювати свої знання та творчо застосовувати їх у 

практичній діяльності. 

 

Навчальні практики - проводяться висококваліфікованими викладачами 

або фахівцями виробництва (за сумісництвом), безпосередньо у навчально-

виробничих майстернях, спеціалізованих лабораторіях та аудиторіях 

Коледжу. 

Виробничі, технологічні практики - проводяться на виробництвах, з якими 

у визначені строки укладаються відповідні угоди. До керівництва такими 

видами практикзалучаються висококваліфіковані викладачі 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. 

Під керівництвом заступника директора з навчальної роботи та за 

виконанням завідувача практиками, проводиться підготовча робота: 

- укладення угод з підприємствами району, області про проходження 

практики здобувачами освіти Коледжу; 

- організація обстеження здобувачі в освіти для допуску їх до роботи; 



- проведення нарад з керівниками виробництва по організації і забезпеченню 

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 завідувача 

практикою, який безпосередньо підпорядковується заступнику директора з 

навчальної роботи. 

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик 

забезпечують відповідні циклові комісії. До керівництва практиками 

здобувачів освіти залучаються досвідчені педагогічні працівники відповідних 

циклових комісій. 

Загальне керівництво і контроль проведенням практики здійснює 

керівник практики від Коледжу, який призначається наказом директора та 

керівник від виробництва, який призначається наказом по виробництву. 

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 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; 

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

дисципліни, внутрішнього розпорядку виробництва, санітар но-

протиепідемічного режиму; 

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 - керівника виробничої практики від Коледжу, 

керівника від підприємства та завідувача відділення 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 виробництв, 

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. 

Загальна форма звітності здобувача освіти за практику - письмовий 

звіт (щоденник практики), підписаний і оцінений безпосереднім 

керівником від бази практики та керівником від Коледжу. Звіт має містити 

відомості про виконання здобувачем освіти усіх розділів програми практики 

та індивідуального завдання, мати список використаної літератури та 

характеристику від керівника практики з виробництва завірену підписом та 

печаткою. 

Письмові звіти зберігаються у керівника практикою від Коледжу 

строком 1 рік, визначеним «Номенклатурою справ» навчального закладу. 

Здобувачу освіти, який не виконав програму практики, з дозволу завідувача 

відділення, може бути надано право проходження практики повторно в поза 

навчальний час що оформлюється відповідними документами по відділенню. 

Здобувач освіти, який отримав негативну оцінку та не пройшов практику - 

відраховується з Коледжу на підставах правил, визначених чинним 

законодавством. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях циклових 

комісій, Педагогічній раді Коледжу та на нарадах при директорі протягом 

навчального року. 

Практична підготовка осіб, які навчаються у Коледжі, може 

здійснюватися шляхом проходження ними практики на підприємствах, в 

установах та організаціях (базах практики) згідно з укладеними договорами 

або у структурних підрозділах закладу, що забезпечують практичну 

підготовку. 

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, можуть проходити 

практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі 

виконання посадових обов’язків. Коледж може визнавати результати 

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

на посадах, визначених освітньо-професійною програмою. 

 Під час проходження виробничого навчання і практики забороняється 

використовувати працю здобувачів фахової передвищої освіти для цілей, не 

передбачених освітньо-професійною програмою. 

Для здобувачів фахової передвищої освіти, які є іноземцями, місце 

проведення практики передбачається у контракті на підготовку таких 

фахівців і може бути на території України або на території держав їх 

походження. 

Студенти з дозволу відповідних циклових комісій можуть самостійно 

підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для 

використання. 



3.8. Контрольні заходи 

 Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.  

 Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма 

проведення поточного контролю під час навчальних занять і система 

оцінювання рівня знань визначаються відповідною цикловою комісією та 

відображається у робочих навчальних програмах. 

 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні, освітньо-

професійному ступені  або на окремих його завершених етапах.  

 Підсумковий контроль включає: 

 семестровий контроль; 

 атестацію здобувача фахової передвищої освіти.  

 Коледж може використовувати інші форми підсумкового контролю 

після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять 

з певної дисципліни і їх результати враховувати при виставленні підсумкової 

оцінки.  

 Семестровий контроль проводиться у формах семестрового іспиту, 

заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним 

планом.  

 Семестровий іспит – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід.  

 Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі 

результатів виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських 

або лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності 

іспиту  не передбачає обов’язкову присутність студентів.  

 Студент вважається допущеним до семестрового контролю з 

конкретної навчальної дисципліни (семестрового іспиту, заліку), якщо він 

виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї 

навчальної дисципліни.  

Недопущення студентів до складання заліку відображається у заліковій 

відомості (вказується "недопущений"), а допуск до складання семестрового 

іспиту відображається у журналі обліку роботи академічної групи та 

викладачів у графі "семестрова" (позитивна оцінка є підставою для допуску 

до складання семестрового іспиту).  



Питання допуску студентів до екзаменаційної сесії розглядається на 

засіданні Педагогічної або Методичної ради коледжу та оформляється 

наказом директора по коледжу. У наказі відображаються студенти, які 

допущені до складання заліків та іспитів, студенти, які недопущені до 

складання заліків та іспитів із зазначенням назв таких навчальних дисциплін 

та граничних термінів виконання всіх форм поточного контролю з цих 

навчальних дисциплін. 

 Конкретні терміни виконання всіх форм поточного контролю для 

допуску встановлюються завідувачами відділень у відповідних графіках. У 

разі нескладання всіх форм поточного контролю для допуску з навчальної 

дисципліни, студент вважається таким, що отримав незадовільну оцінку з 

навчальної дисципліни. Таку оцінку викладач виставляє у екзаменаційну 

(залікову) відомість. 

 Складання заліково-екзаменаційної сесії 

 Іспити складаються студентами в період екзаменаційних сесій, 

передбачених навчальним планом. Коледж може встановлювати студентам 

індивідуальні терміни складання заліків та іспитів.  

 Іспити проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома 

викладачів і студентів за місяць до початку сесії. Перерва між іспитами (час 

підготовки до іспиту) має бути не менше одного дня і не більше трьох днів.  

Порядок, методика, результати проведення заліків та іспитів 

визначаються Методичною радою та оцінюються відповідно до Положення 

про порядок оцінювання знань здобувачів освіти у Вишнянському 

коледжі Львівського НАУ.  Результати складання іспитів та заліків 

оцінюються за національною чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", 

"задовільно", "незадовільно"), для загальноосвітніх дисциплін - за 

дванадцятибальною шкалою ("дванадцять", "одинадцять", "десять", 

"дев’ять", "вісім", "сім", "шість", "п’ять", "чотири", "три", "два", "один"), і 

вносяться в екзаменаційну (залікову) відомість, залікову книжку, 

індивідуальний навчальний план здобувача освіти. 

 (До ОКРЕМОГО Положення про порядок оцінювання знань 

здобувачів освіти у Вишнянському коледжі Львівського НАУ) 

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, 

відраховуються із закладу освіти. Студентам, які одержали під час сесії не 

більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну 

заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання  іспитів 

допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, 

другий – комісії, яка створюється завідувачем відділення. Студенти, які не 

з’явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що 3.9.  

У випадку, якщо викладач з об’єктивних причин (через постійну відсутність 

студента) не може йому виставити поточні оцінки, то результатом 



підсумкової форми контролю буде неатестація. Неатестація є недопуском до 

здачі семестрового контролю. У екзаменаційній (заліковій) відомості 

викладач зазначає "недопущений". Студенти, які одержали під час сесії 

більше чотирьох незадовільних оцінок ("незадовільно", "не зараховано", 

"три", "два", "один"), відраховуються з коледжу. Студентам, які одержали під 

час сесії не більше чотирьох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати 

академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне 

складання екзаменів (заліків) допускається у разі ліквідації академічної 

заборгованості або на підставі заяви студента про його необ’єктивне 

оцінювання викладачем. Повторне складання іспитів (заліків) у разі ліквідації 

академічної заборгованості допускається не більше двох разів з кожної 

дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії, яка створюється 

завідувачем відділення. У разі повторного складання іспиту(заліку) у зв’язку 

із отриманням незадовільної оцінки за підсумками допуску до екзаменаційної 

(залікової) сесії ліквідація академічної заборгованості проводиться перед 

комісією, яка створюється завідувачем відділення. У разі складання 

семестрового іспиту(заліку) комісії на незадовільну оцінку ("не зараховано", 

"незадовільно", "один", "два", "три") студент відраховується із закладу 

освіти. Студенти, які не з'явились на іспити без поважних причин, 

вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Викладач у 

екзаменаційній (заліковій) відомості зазначає "не з’явився", а завідувач 

відділенням виставляє "незадовільно" ("один"). Поважною причиною 

відсутності на екзамені є хвороба студента чи його перебування на лікуванні 

у лікарняній установі, підтверджена довідкою відповідного закладу охорони 

здоров’я, заявою студента у зв’язку зі смертю близьких родичів, яка 

погоджена директором (заступником директора з навчальної роботи) з 

прикладеними до неї відповідними копіями підтверджувальних документів. 

3.9. Курсова робота з навчальної дисципліни 

 Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і 

узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх 

застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 

 Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного 

фаху. Тематики курсових робіт щороку розглядається на засіданні циклової 

комісії, оновлюється не менше як на % обсягу тем і затверджується 

заступником директора з навчальної роботи.  

 Процедура виконання курсових робіт визначається методичними 

рекомендаціями до підготовки, виконання та захисту курсових робіт. Ці 

методичні рекомендації розглядаються і схвалюються відповідними 

цикловими комісіями та вводяться у дію рішенням Методичної ради 

коледжу.  

 Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачами за 

пропозиціями відповідної циклової комісії. Захист курсової роботи 



проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів циклової комісії 

за участю керівника курсового роботи. Результати захисту курсової роботи 

оцінюються за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", 

"незадовільно"). Курсові роботи зберігаються на цикловій комісії протягом 

одного року, потім списуються в установленому порядку.  

3.10. Особливості організації освітнього процесу за заочною формою 

здобуття освіти 

Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами 

прийому на навчання для здобуття відповідного освітнього рівня до 

Коледжу. Особи, які навчаються за заочною формою, мають статус здобувача 

освіти і 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 

No 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 і 

навчаються у вищих закладах 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 освітнього рівня 

«фаховий молодший бакалавр». 

Тривалість освітньо-професійних програм підготовки визначається 

стандартами освіти і навчальними планами. 

Навчальні плани для форм навчання 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 навчання організовується відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу за заочною формою 

здобуття освіти 

Сесія для заочної форми здобуття освіти - це частина навчального 

року, протягом якої здійснюються всі форми навчального 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. 

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 навчання - 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 (поза навчальним 

закладом), так і у 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 здобувачі в 

освіти -заочників в міжсесійний період можуть проводитися консультації, 

захист курсових робіт  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 у Коледжі, перевіряються педагогічним 

працівником у дводенний термін і зараховуються за результатами їх 

виконання. Порядок обліку виконання контрольних робіт визначає заочне 

відділення Коледжу. 

Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний 

період здійснюється відповідно до графіку 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 графіку 

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 суворої звітності і 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 і 

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 іспитів (заліків) 

без наступного надання оплачуваної додаткової відпустки за поточний 

навчальний 

рік. 

3.11. Особливості організації освітнього процесу при вивченні предметів 

загальноосвітньої підготовки 

Загальноосвітня підготовка – є невід’ємною складовою процесу 

здобуття повної загальної середньої освіти та професійної підготовки 

фахового молодшого бакалавра у Коледжі. Зміст загальної середньої освіти у 

Коледжі забезпечує реалізацію вимог Державних стандартів загальної 

середньої освіти.  

Адміністрація Коледжу в організації роботи загальноосвітньої 

підготовки керується наказом Міністерства освіти і науки України від 

01.06.2018 №570, що затверджуює перелік предметів загальноосвітньої 

підготовки та визначає термін здобуття повної загальної середньої освіти 

здобувачами освіти.  

Термін здобуття повної загальної середньої освіти здобувачів освіти, 

які навчаються у Коледжі за освітньо-професійною програмою підготовки 

фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти – 

два роки. Завершення вивчення предметів загальноосвітньої підготовки та 

складання ДПА у формі ЗНО у четвертому семестрі (ІІ курс навчання).  

Оцінювання знань здобувачів освіти з предметів загальноосвітньої 

підготовки здійснюється за 12-бальною шкалою; з дисциплін освітньо-

професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра - за 

національною 4-бальною шкалою та відповідно до Положення про 

оцінювання знань здобувачів освіти при вивченні предметів 

загальноосвітньої підготовки 

 

ІV. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕССУ 

Щорічно до 01 вересня Педагогічна рада коледжу затверджує план 

роботи коледжу на новий навчальний рік. До 01 липня заступнику директора 

з начальної роботи подаються проєкти планів роботи навчальної частини, 

циклових комісій, кабінетів та лабораторій на новий навчальний рік.  



Звіт про виконання планів роботи за минулий навчальний рік проводиться у 

червні на засіданнях циклових комісій та розглядається на засіданні 

Педагогічної ради коледжу. 

Розподіл педагогічного навантаження між цикловими комісіями на 

наступний навчальний рік здійснюється заступником директора з навчальної 

роботи до ___ серпня. 

4. 1. Освітній процес у Коледжі зорганізується відповідно до графіку. 

Графік освітнього процесу структурований на семестри і відображає  

теоретичне навчання,  екзаменаційну сесію, канікули,  навчальну, виробничу, 

технологічну практики, атестацію та канікули.  

У навчальному році планується 40 навчальних тижнів. Навчальний рік 

включає два семестри, канікули встановлюються двічі на рік, їх конкретні 

терміни визначаються графіком освітнього процесу на кожний навчальний 

рік, але не менше як 8 тижнів за курс за винятком останнього року навчання. 

Нормативний термін навчання освітньо-професійним ступенем «фаховий 

молодший бакалавр» визначається стандартами освіти. 

Регламент роботи для денної та заочної форм навчання затверджується 

директором Коледжу на кожний навчальний рік не пізніше 30 серпня. 

Організація освітнього процесу здійснюється навчальною частиною 

Коледжу. Основним нормативним документом , що визначає організацію 

освітнього процесу в конкретному напрямі та обсязі освітньої або 

кваліфікаційної підготовки, є навчальний план. 

 

4.2. Освітньо-професійні програми  

У межах ліцензованих спеціальностей у Коледжі розробляються та 

затверджуються освітньо-професійні програми.  

Для визначення змісту та оцінювання результатів освітньої діяльності за 

освітньо-професійними програмами фахової передвищої освіти 

використовуються Стандарти фахової передвищої освіти, що розробляються 

для кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій.  

Затверджуються освітньо-професійні програми Педагогічною радою 

Коледжу. 

 Освітньо-професійна програма містить: 

1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою; 

2) зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання; 

3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової 

передвищої освіти; 

4) перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання; 

5) вимоги професійних стандартів (за наявності); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12


6) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти; 

7) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої 

освіти; 

8) перелік компетентностей випускника. 

 Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти можуть мати 

корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми 

потребами. 

 Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти 

передбачають освітні компоненти для вільного вибору здобувачів фахової 

передвищої освіти. 

 У Коледжі використовуються типові або інші освітні програми 

профільної середньої освіти, що розробляються та затверджуються 

відповідно до закону. 

Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти (профільної середньої освіти) 

становить 120 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 50 % обсягу освітньо-професійної програми має бути 

спрямовано на досягнення результатів навчання за спеціальністю, 

визначених Стандартом фахової передвищої освіти. 

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 % загального обсягу освітньо-професійної 

програми на основі профільної середньої освіти. 

 

4.3. Навчальні плани 

 На підставі освітньо-професійних програм зі спеціальностей 

складаються навчальні плани.  

Навчальний план - це нормативний документ, який визначають перелік 

та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, 

форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, 

графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що 

забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої освіти програмних 

результатів навчання. 

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний 

навчальний рік складається робочий (розгорнутий) навчальний план, що 

затверджується директором коледжу. 

Робочі навчальні плани у Коледжі складаються на підставі навчальних планів 

для спеціалізації (освітніх програм), затверджених у встановленому порядку, 

відповідно до вимог галузевих стандартів відповідного освітнього рівня та 



форми навчання, в тому числі навчання за скороченим (для заочної форми 

навчання), порівняно з типовим, терміном навчання. 

Робочі навчальні плани складаються окремо для кожної спеціалізації 

(освітньої програми), кожного освітньо-кваліфікаційного рівня чи освітньо-

професійного ступеня та за кожною формою навчання з метою 

удосконалення змісту навчання, конкретизації планування освітнього 

процесу, своєчасного внесення змін на виконання наказів та розпоряджень 

МОН України, рішень педагогічної ради Коледжу, робочий навчальний план 

складається (коригується) щорічно на кожен навчальний рік. 

Робочий навчальний план визначає перелік і обсяг навчальних 

дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл навчальних годин та кредитів 

за видами занять у семестрах, вид семестрового контролю та державної 

атестації. 

Розподіл кредитів і навчальних годин з дисциплін за видами занять 

проводиться відповідно до діючого навчального плану та програм (типових 

за наявності) з дисциплін, затверджених МОН України. 

Робочі навчальні плани розробляються цикловими комісіями під 

керівництвом завідувача відділення та голів циклових комісій і 

затверджуються заступником директора з навчальної роботи . 

До робочого навчального плану надається пояснювальна записка, у 

якій: 

- зазначаються нормативно-правові документи, на підставі яких здійснюється 

планування; 

-перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; 

- послідовність їх вивчення; 

- конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг; 

- граничне тижневе навантаження; 

- графік освітнього процесу; 

- форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю. 

У навчальному та робочому (розгорнотому) плані освітнього процесу 

зазначається спеціальність, спеціалізація (освітня програма), термін навчання 

і цикли навчальних дисциплін. 

 

4.4. Індивідуальний навчальний план здобувача освіти 

 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, встановлених цим Законом, з урахуванням вимог освітньо-

професійної програми щодо вивчення її обов’язкових компонент. 

Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання здобувачем 

фахової передвищої освіти. 



Такий індивідуальний навчальний план підписує особа, яка навчається, 

і затверджує завідувач відділенням. Всі навчальні дисципліни, включені до 

індивідуального навчального плану, є обов’язковими для вивчення. Особи, 

які навчаються в коледжі, зобов’язані виконувати вимоги освітньо – 

професійної програми, (індивідуального навчального плану), дотримуватись 

академічної доброчесності та досягати визначених для відповідного рівня 

освіти результатів навчання. 

4.5. Програма навчальної дисципліни є складовою державного стандарту 

освіти. У разі відсутності такої стандартної (типової) навчальної програми, 

програма навчальної дисципліни розробляється цикловою комісією Коледжу, 

за якою закріплена певна дисципліна. Програма дисципліни обговорюється 

на засіданні відповідної циклової комісії та розглядається і рекомендується 

до використання Методичною радою Коледжу.  

 Вибіркові дисципліни встановлюються Коледжем за вимогами 

підприємств-замовників відповідних кадрів. Вибіркові дисципліни вводяться 

для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб, ефективного 

використання можливостей і традицій Коледжу, підприємств-замовників, 

регіональних потреб тощо. Програма вибіркової дисципліни є нормативним 

документом Коледжу. Програма вибіркової дисципліни розробляється 

відповідною цикловою комісією і затверджується в установленому порядку. 

Місце і значення дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь 

визначаються програмою дисципліни.  

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

вмінь визначаються программою дисципліни. Програма дисципліни є 

складовою державного стандарту освіти. 

Програма дисципліни визначає інформаційний обсяг, рівень сформованості 

вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та 

дидактичних матеріалів, критерії та засоби діагностики успішності навчання. 

Структурні складові програми дисципліни: 

 пояснювальна записка; 

 мета та завдання курсу; 

 очікуванні результати навчання (компетентності); 

 інформаційний обсяг дисципліни; 

 рекомендована література, основна та додаткова; 

 форми підсумкового контролю успішності навчання, критерії; 

 засоби діагностики успішності навчання. 

 Структурні складові факультативного курсу: 

 пояснювальна записка; 

 мета та завдання курсу; 

 зміст і структура програми; 

 рекомендована література, основна та додаткова. 

 

4.6. Робоча навчальна програма дисципліни 



Для кожної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми 

підготовки  фахового молодшого бакалавра на підставі навчальної програми 

дисципліни та навчального плану складається робоча навчальна програма 

дисципліни, яка є нормативним документом Коледжу.  

Основним призначенням робочої програми навчальної дисципліни 

є: 

● ознайомлення здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу зі 

змістом освіти, критеріями та засобами оцінювання результатів навчання 

тощо. 

● встановлення відповідності змісту освіти освітній програмі та стандартам під 

час акредитації; 

● встановлення відповідності при зарахуванні результатів навчання, отриманих 

в інших закладах освіти (академічна мобільність), за іншими освітніми 

програмами, у попередні роки (при поновленні на навчання), а також у 

неформальній та інформальній освіті. 

Структурні складові робочої програми дисципліни: 

● титульний аркуш (загальна інформація: заклад освіти, інформація про 

погодження та затвердження, назва навчальної дисципліни, освітньо- 

професійний ступінь, галузь знань, спеціальність, форми  

здобуття освіти, освітня кваліфікація, статус дисципліни, загальна кількість 

годин за навчальним планом; розробник(и) - викладачі); 

● вступ ( про предмет вивчення, мету, завдання, міждисциплінарні зв'язки, 

очікувані результати навчання, компетентності); 

● критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; 

● структура навчальної дисципліни ( інформація про семестр, назва розділу, 

теми із розподілом навчального часу в годинах за видами занять та формою 

навчання); 

● зміст робочої навчальної програми (основні теми дисципліни, у тому числі 

(за наявності) теми практичних, семінарських та лабораторних занять, 

орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових завдань; форми 

поточного та підсумкового контролю; інструменти, обладнання та програмне 

забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна);  

● зведені дані (із зазначенням форми підсумкового контролю); 

● список використаних джерел інформації (рекомендована література, основна 

та додаткова, інші джерела); 

● індивідуальні завдання;  

● доповнення та зміни до робочої навчальної програми 



Порядок розробки і затвердження робочої програми здійснюється 

відповідно вимог чинного у Коледжі Положення про робочу навчальну 

програму   дисципліни.  

Робочі програми дисциплін розробляються та схвалюються цикловими 

комісіями і затверджуються заступником директора з навчальної роботи, 

затверджуються (перезатверджуються) щорічно до 1 вересня поточного 

навчального року.  

Робоча програма навчальної дисципліни має розроблятися як окремий 

документ в електронній і паперовій формі. Електронний варіант є обовязковим 

для забезпечення доступу здобувачів освіти 

Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни має бути доступна 

здобувачам освіти на момент здійснення вибору дисциплін на наступний 

семестр (триместр, навчальний рік). 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

5.1. Документація Коледжу  

 галузеві стандарти фахової передвищої освіти; 

 типові освітні програми; 

 освітньо-професійні програми; 

 навчальні плани; 

 робочі (розгорнуті) навчальні плани; 

 плани роботи; 

 програми навчальних дисциплін; 

 робочі навчальна програма дисциплін; 

 розклад занять за усіма формами здобуття освіти; 

 журнали обліку роботи академічної групи та викладачів з кожної 

спеціальності, освітньо-професійної програми; 

 індивідуальні навчальні плани здобувача освіти; 

 відомості обліку успішності; 

 зведена відомість успішності здобувачів освіти; 

 журнал реєстрації довідок-викликів та повідомлень здобувача освіти 

заочної форми навчання; 

 накази про зарахування, відрахування, переведення, поновлення 

здобувачів освіти тощо; 

 склад, план роботи і протоколи засідань циклових комісій; 

 накази про призначення кураторів груп здобувачів освіти денної форми 

здобуття освіти; 

 протоколи засідань стипендіальної комісії; 

 Документи педагогічної ради Коледжу зберігаються у заступника 

директора з навчальної роботи. 



5.2. Документація відділень з організації та навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу 

 Державні нормативні документи (закони, постанови Кабінету міністрів 

України, накази МОН України тощо); 

 Нормативні документи Коледжу: 

 положення про відділення; 

 план роботи відділення на навчальний рік; 

 список співробітників відділення; 

 посадові інструкції працівників відділення; 

 галузеві стандарти фахової передвищої освіти; 

 освітні програми; 

 типові навчальні плани; 

 робочі плани; 

 графік освітнього процесу; 

 інформаційні пакети документів з кожної спеціальності та спеціалізації; 

 розклад занять; 

 Індивідуальні навчальні планиздобувачів освіти; 

 журнал реєстрації відомостей успішності здобувачів освіти; 

 відомості обліку відвідування занять та успішності здобувачів 

 освіти; 

 журнал обліку відвідування занять та успішності здобувачів освіти; 

 відомості про пропуски навчальних занять; 

 залікової та екзаменаційні відомості; 

 зведені відомості успішності здобувачів освіти; 

 зведені відомості про облік здобувачів освіти шкільного віку; 

 копії наказів по особовому складу здобувачів освіти; 

 алфавітний список здобувачів освіти відділення; 

 відомості про рух контингенту здобувачів освіти; 

 індивідуальні графіки навчання здобувачів освіти; 

 списки працевлаштування випускників; 

 списки здобувачів освіти, які мешкають у гуртожитках; 

 інші документи відповідно до  Номенклатури справ відділення та 

Коледжу. 

5.3. Документація циклових комісій:  

 Державні нормативні документи (закони, постанови Кабінету міністрів 

України, накази МОН України тощо); 

 Нормативні документи Коледжу; 

 положення про циклову комісію (копія); 

 Затверджений в установленому порядку  план роботи комісії на 

навчальний рік; 

 протоколи засідань комісії; 

 список якісного складу членів циклової комісії; 



 план роботи на навчальний рік; 

 звіт комісії про виконання навчальної роботи; 

 індивідуальні плани роботи педагогічних працівників; 

 звіти педагогічний працівників за минулий навчальний рік (якщо вони 

відсутні в індивідуальних планах); 

 журнал обліку індивідуальних занять педагогічних і педагогічних 

працівників комісії (за умови наявності таких видів занять); 

 навчально-методичні комплекси дисциплін; 

 графіки проведення консультацій педагогічних працівників комісії; 

 графіки відпрацювань пропущених занять здобувачами освіти; 

 графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників комісії; 

 індивідуальні графіки навчання здобувачів освіти; 

 план відкритих занять на поточний семестр; 

 журнал взаємних і контрольних відвідувань занять педагогічних  

працівників комісії; 

 пакет документації до іспиту з дисципліни; 

 критерії оцінювання навчальних досягнень; 

 журнал обліку відпрацювання здобувачами освіти пропущених занять з 

поважної причини; 

 журнал обліку відпрацювання здобувачами освіти пропущених занять 

без поважної причини; 

 розклад чергувань викладачів у гуртожитку Коледжу, та інші 

документи відповідно до номенклатури справ комісії. 

 звіти з практик. 

 

5.4. Навчально - методичний комплекс з дисципліни 

Склад і порядок розробки навчально-методичного комплексу 

дисципліни здійснюється відповідно до вимог чинного «Положення про 

навчально-методичний комплекс дисципліни» 

Усі документи які входять до навчально-методичного комплексу 

дисциплін обов’язково повинні надаватись до методичного кабінету Коледжу 

у паперовому або електронному вигляді і постійно оновлюватись не пізніше 

як за два місяці до початку нового навчального року. 

Навчально-методичний комплекс з дисципліни містить: 

- навчальну програму дисципліни; 

- робочу навчальну програму дисципліни; 

- плани занять; 

- зміст лекційного курсу в роздрукованому вигляді; 

- інструктивно-методичні матеріали до практичних (лабораторних, 

семінарських) занять (на  паперових носіях) з критеріями оцінювання; 

- перелік завдань або інструктивно-методичні матеріали до самостійної 

роботи; 

- форми і види контролю знань здобувачів освіти; 



- пакет документації до іспиту з дисципліни, якщо іспит передбачено 

навчальним планом; 

- пакет комплексних контрольних робіт з критеріями оцінювання, рецензією 

та зразком еталонної відповіді; 

- пакет директорських контрольних робіт; 

- програма навчальної практики з дисципліни, якщо вона передбачена 

навчальним планом; 

- тематика курсових робіт, якщо вони передбачені навчальним планом 

(затверджена в установленому порядку); 

- інші документи та методичні матеріали; 

- індивідуальні графіки навчання здобувачів освіти, тощо; 

- нормативно-правові документи, які використовуються при викладанні 

навчальної дисципліни; 

- методичні розробки викладача, (навчальні, електронні посібники, конспекти 

лекцій, опорні конспекти, практикуми, робочі зошити, словники, довідники, 

мультимедійні презентації, навчальні та краєзнавчі відеофільми, виступи, 

дописки, експонати, дидактичні матеріали, проекти тощо); 

- матеріали по організації позааудиторної роботи (конкурси, гуртки, 

олімпіади тощо). 

Викладач створює інформаційно-методичне забезпечення навчальної 

дисципліни на основі комп'ютерних мультимедійних технологій. 

Основним структурним компонентом інформаційно-методичного 

забезпечення € створення електронного навчально-методичного комплексу 

дисципліни. 

Інші складові НМК дисципліни визначаються викладачем, 

затверджуються на засіданні циклової  комісії. 

Усі документи які входять до навчально-методичного комплексу 

дисциплін обов'язково повинні надаватись до методичного кабінету Коледжу 

в електронному вигляді і постійно поновлюватись не пізніше як за два місяці 

до початку нового навчального року. 

Навчально-методичні комплекси дисциплін та інша навчально-

методична документація циклових комісій є інтелектуальною власністю 

Коледжу і можуть бути використані іншим закладами освіти лише з дозволу 

адміністрації Коледжу. 

5.5. Контроль та моніторинг якості освітнього процесу 

Моніторинг якості освіти у Коледжі проводиться на засадах, 

визначених Законом України "Про освіту". Моніторинг якості фахової 

передвищої освіти може бути внутрішнім та зовнішнім. 

Внутрішній моніторинг якості фахової передвищої освіти, контроль за 

його дотриманням організовується та здійснюється Педагогічною радою 

Коледжу. 

Зовнішній моніторинг якості фахової передвищої освіти проводиться з 

метою отримання об’єктивних даних про якість фахової передвищої освіти, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


забезпечення органів державної влади, громадськості відповідною 

статистичною та аналітичною інформацією. 

 

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у 

процесі навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих здобувачам 

освіти знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо 

фахової передвищої освіти. 

У Коледжі дотримуються таких принципів контролю: 

 індивідуального (за стилем і формами) підходу до перевірки та оцінки 

знань, навичок і вмінь здобувачів освіти; 

 систематичності та регулярності перевірок і оцінювання навчально-

пізнавальних дій здобувачів освіти; 

 урізноманітнення видів і форм контролю, урахування виду майбутньої  

професійної діяльності; 

 всеосяжності, яка передбачає всебічність, тематичність і повноту 

контролю та оцінювання;  

 об’єктивності перевірок та оцінювання; 

 диференційованості контролю та оцінювання; 

 єдності вимог до контролю з боку всіх педагогічних працівників 

Коледжу. 

Принцип індивідуального підходу до перевірки та оцінки знань, 

навичок і вмінь здобувачів освіти передбачає оцінювання кожного здобувача 

освітиьзалежно від можливостей і здібностей, теоретичної та практичної 

підготовки, виявлених зусиль, сумлінності, активності в самостійній роботі 

тощо. 

Принцип систематичності та регулярності вимагає виконання 

контролю на всіх етапах дидактичного процесу за певним планом. Принцип 

урізноманітнення видів і форм контролю передбачає застосування різних  

орм, методів, прийомів і способів для оцінювання теоретичної та практичної 

підготовки здобувачів освіти та її якості. 

Принцип всеосяжності вимагає під час контролю охоплювати всі 

аспекти професійної підготовки здобувачів освіти. Принцип об’єктивності 

передбачає оцінювання у процесі контролю за науково розробленими 

об’єктивними критеріями, уникання суб’єктивних оцінних суджень та  

исновків педагога, які ґрунтуються тільки на поверховій перевірці знань, 

навичок і вмінь здобувачів освіти.  

Принцип диференційованості контролю базується на конкретній оцінці 

навчальних дій кожного здобувача освіти з урахуванням змісту і специфіки 

їхньої професійної діяльності. 

Принцип єдності вимог до контролю з боку всіх науково-педагогічних 

працівників передбачає керуватися в оцінюванні здобувачів освіти єдиною 

системою вимог та критеріїв. 



Практична реалізація цих принципів залежить від умілого застосування 

основних видів, форм і методів контролю, а також визначення конкретних 

критеріїв та норм оцінки знань, навичок і вмінь здобувачів освіти. 

Зміст контролю визначають навчальні програми. 

 

5.6. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  при вивченні 

предметів загальноосвітнього циклу здійснюєтьсяза 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. 

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 національною 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 

здобувана 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. 

 

5.7. Рівні контролю 

За рівнями контролю розрізняють: самоконтроль, контроль на рівні 

циклової комісії, незалежний тестовий, 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. Більша ефективність 

самоконтролю забезпечується спеціальними програмами самоконтролю та 

самооцінки, які є складовими частинами електронних підручників та 

автоматизованих навчальних курсів. 

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. 

Незалежний тестовий контроль - є рівнем зовнішнього контролю, 

призначеного для перевірки якості освітнього процесу на циклових комісіях з 

метою порівняння ефективності і якості навчання здобувачів освіти. 

 

5.8.  Види та форми контролю 

У освітньому процесі використовуються такі види контролю: вхідний, 

поточний,  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 та засіданнях методичних 

комісій спільно з педагогічними працівниками, які проводять заняття з 

дисципліни. За результатами вхідного контролю розробляються заходи з 

надання індивідуальної допомоги здобувачам освіти, коригування освітнього 

процесу. Доцільно проводити вхідний контроль на першому курсі. 

 

Поточний контроль - проводиться педагогічними працівниками на всіх 

видах аудиторних занять. Основне завдання поточного контролю - перевірка 

рівня підготовки здобувачів освіти до виконання конкретної роботи. Основна 

мета поточного контролю - забезпечення зворотного зв’язку між 

педагогічними працівниками та 

здобувачами освіти у процесі навчання, забезпечення управління навчальною 

мотивацією здобувачів освіти. 

Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як 

педагогічними працівниками - для коригування методів і засобів навчання, 

так і здобувачами освіти - для планування самостійної роботи. 

Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або 

письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, виступів 

здобувачів освіти при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі 

комп’ютерного тестування тощо. 

Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань 

визначаються відповідною цикловою комісією. Результати поточного 

контролю (поточна успішність) є основною інформацією для визначення 



оцінки, при проведенні заліку і враховується педагогічним працівником при 

визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з даної дисципліни. 

Директорські контрольні роботи - є формою поточного контролю. 

Результати оцінювання директорських контрольних робіт зараховуються як 

результати контролю знань за відповідним навчальним курсом. 

Директорські контрольні роботи виконують здобувачі освіти 1-4 курсів 

кожної спеціальності, виконуються у навчальний час. Графік проведення 

директорських контрольних робіт складається завідувачами відділень і 

затверджується заступником директора з навчальної роботи. Здобувачі освіти 

не пізніше, ніж за тиждень повинні бути ознайомлені з графіком Проведення 

директорських контрольних робіт і прикладами завдань. За дорученням 

голови циклової (предметної) 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 (предметна) 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 2 

академічних годин. Директорська контрольна робота вважається виконаною, 

якщо на ній були присутні не менше, ніж 80% здобувачів освіти. У 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 (предметних) 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 (тематичний, календарний) контроль - це контроль знань 

здобувачів освіти після вивчення логічно завершальної частини навчальної 

дисципліни. Цей контроль може бути тематичним або календарним і 

проводитись у формі контрольної роботи, тестування, виконання 

розрахункового або графічного завдання, курсової роботи та інше. 

Семестровий підсумковий контроль - є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувача освіти. Він проводиться 

відповідно до навчального плану у вигляді семестрового іспиту, 

диференційованого заліку,  в терміни встановлені навчальним планом та в 



обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою з 

дисципліни. 

Підсумковий контроль - забезпечує оцінку результатів навчання 

здобувачів освіти на проміжних або заключному етапах їх навчання. Він 

включає семестровий контроль і державну атестацію здобувачів освіти. 

 

5.9. Державна атестація здобувачів фахової передвищої освіти 

 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється  у формі 

кваліфікаційного іспиту.  

Кваліфікаційний іспит має передбачати оцінювання результатів 

навчання, визначених цим стандартом та відповідною освітньо-професійною 

програмою 

Атестацію здобувачів фахової передвищої освіти здійснює 

екзаменаційна комісія, до складу якої включаються представники 

роботодавців та їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, наукових установ, інших організацій відповідно до 

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії у Вишнянському коледжі,  затвердженого Педагогічною радою 

коледжу. 

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.  

Форма державної атестації (кваліфікаційний іспит) визначається 

навчальним планом згідно з вимогами відповідної освітньо-професійної 

програми. 

 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі фахової 

передвищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно 

здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації, крім випадків, 

визначених законом. 

Коледж на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, 

яка продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам освітньо-

професійної програми, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра та присвоює відповідну кваліфікацію. 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти може здійснюватися у 

формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту з спеціальностей, з яких 

здійснюється підготовка за професіями, для яких запроваджено додаткове 

регулювання. 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться 

державною мовою. 



 

5.10. Організація та проведення державної підсумкової атестації з 

предметів загальноосвітньої підготовки 
Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової загальної 

середньої освіти допускаються до атестації в разі проходження державної 

підсумкової атестації за курс профільної середньої освіти з середнім, 

достатнім або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального 

предмета. 

Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти 

складають державну підсумкову атестацію за курс профільної середньої 

освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до 

законодавства. 

Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої 

освіти, які пройшли державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання за курс профільної середньої освіти і отримали 1-3 

бали за її результатами, мають право на її повторне однократне проходження. 

Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання у закладах 

фахової передвищої освіти проводиться на засадах, визначених Законом 

України "Про освіту". 

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 

5.8.  
 

VI. ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І 

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

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

також порядок надання їм академічної відпустки затверджуються 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

6.1. Підставою для відрахування здобувача фахової передвищої освіти у 

Коледжі є: 

1) завершення навчання за відповідною освітньо-професійною 

програмою; 

2) власне бажання; 

3) переведення до іншого закладу фахової передвищої освіти або до 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої 

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

базової середньої освіти, протягом першого і другого років навчання); 

4) невиконання індивідуального навчального плану; 

5) порушення умов договору про надання освітніх послуг, який є 

підставою для зарахування; 

6) порушення академічної доброчесності; 
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7) стан здоров’я (за наявності відповідного висновку); 

8) інші випадки, визначені законом. 

6.2. Особа, відрахована із Коледжу до завершення навчання, отримує 

академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви 

дисциплін (предметів), отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. 

Форма академічної довідки затверджується центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки. 

6.3. Здобувач фахової передвищої освіти має право на перерву у навчанні 
у зв’язку з обставинами, що унеможливлюють виконання освітньої, освітньо-

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

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

особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання 

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

бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено 

міжнародними актами чи договорами між закладами освіти. 

6.4. Здобувачам фахової передвищої освіти, призваним на військову 

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

за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, гарантується 

збереження місця навчання та стипендії. 

6.5. Здобувачам фахової передвищої освіти, які реалізують право на 

академічну мобільність, протягом навчання в іншому закладі освіти на 

території України чи поза її межами гарантуються збереження попереднього 

місця навчання та виплата стипендії відповідно до законодавства. Такі особи 

не відраховуються із закладу фахової передвищої освіти. 

6.6.  Особа, відрахована із Коледжу до завершення навчання за 

відповідною освітньою, освітньо-професійною програмою, має право на 

поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу закладу фахової 

передвищої освіти. 

Поновлення на навчання осіб, відрахованих із Коледжу або яким 

надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів фахової 

передвищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул. 

6.7. У разі позбавлення ліцензії, закінчення строку дії сертифіката 

(рішення) про акредитацію освітньо-професійної програми, виданого 

центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, 

неотримання закладом фахової передвищої освіти рішення (сертифіката) про 

акредитацію від центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються за рахунок 

коштів державного або місцевого бюджету, мають право на переведення у 

цьому або іншому закладі фахової передвищої освіти на аналогічну 

акредитовану центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти освітньо-професійну програму в межах тієї самої спеціальності для 

завершення навчання за кошти державного або місцевого бюджету в 

порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

 



VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕССУ 

7.1. Учасниками освітнього процесу в Коледжі є: 

1) особи, які навчаються в Коледжі( здобувачі освіти студенти);   

2)  адміністративно-педагогічні працівники (директор, заступник 

директора з навчальної роботи, заступник директора з виховної роботи, 

завдувач навчально-виробничою практикою, завідувач відділення, завідувач 

навчальним(  методичним) кабінетом); 

3) педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники Коледжу, які 

працюють у них за основним місцем роботи (викладачі, методист, психолог); 

3) особи, які за основним місцем роботи на підприємствах, в установах, 

організаціях, закладах поєднують виконання своїх посадових обов’язків із 

практичним навчанням здобувачів фахової передвищої освіти для набуття 

ними професійних компетентностей, а також оцінюють його якість; 

4) працівники підприємств, установ та організацій, діячі науки, мистецтва 

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

або беруть участь у роботі атестаційних комісій; 

5) батьки (законні представники) здобувачів фахової передвищої освіти. 

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці та фахівці 

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

ійськовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, 

рацівники правоохоронних органів, інші особи, передбачені спеціальними 

законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється 

закладом освіти; 

6) фізичні особи, які провадять освітню діяльність. 

7.2.  Особами, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти є: 

1) здобувачі фахової передвищої освіти (студенти); 

2) інші особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти. 

Здобувачами фахової передвищої освіти є  студент - особа, зарахована до 

Коледжу з метою здобуття фахової передвищої освіти; 

До інших осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, 

належать: 

1) учні, які здобувають профільну середню або професійну (професійно-

технічну) освіту; 

2) студенти, які здобувають вищу освіту; 

3) слухачі, які отримують в Коледжі додаткові чи окремі освітні послуги, 

у тому числі за програмами підготовки до вступу, післядипломної освіти, 

безперервного професійного розвитку, зокрема за програмами освіти 

дорослих. 

На осіб, зазначених у цій частині, поширюється дія спеціальних законів, 

що визначають особливості здобуття профільної середньої, професійної 

(професійно-технічної), вищої, позашкільної освіти. 

7.3. Права осіб, які здобувають освіту в закладах фахової передвищої 

освіти 
Особи, які навчаються в Коледжі, мають право на: 



1) вибір закладу, освітньо-професійної програми та форми здобуття 

освіти під час вступу до закладу фахової передвищої освіти та/або навчання; 

2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

3) якісні освітні послуги; 

4) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

5) трудову діяльність у позанавчальний час; 

6) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною, дослідницькою та спортивною базами закладу фахової 

передвищої освіти, доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі у встановленому законодавством 

порядку; 

7) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 

потребами); 

8) забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти в порядку, 

встановленому законодавством; 

9) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

спортивною, оздоровчою інфраструктурою закладу фахової передвищої 

освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, визначеному 

законодавством; 

10) свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

дослідницької, науково-технічної та іншої діяльності; 

11) участь у заходах з освітньої, дослідницької, науково-дослідної, 

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

за кордоном, у встановленому законодавством порядку; 

12) участь у громадських об’єднаннях; 

13) участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу 

фахової передвищої освіти, філій, відділень, педагогічної ради закладу 

фахової передвищої освіти, органів студентського самоврядування; 

14) здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними 

програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох 

закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття 

освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти 

державного та/або місцевого бюджету; 

15) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 

16) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 

17) участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-

професійною програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не 

менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для 

освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти. При цьому 

здобувачі фахової передвищої освіти мають право обирати навчальні 



дисципліни, що пропонуються для здобувачів вищої освіти, за погодженням з 

керівником закладу фахової передвищої освіти; 

18) самостійне (у разі навчання за власні кошти) чи за згодою відповідної 

фізичної або юридичної особи (у разі навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб) збільшення тривалості виконання освітньо-професійної 

програми за погодженням із закладом фахової передвищої освіти, що має 

бути відображено в договорі про надання освітніх послуг; 

19) навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі 

міжнародну, на визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під 

час мобільності; 

20) забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; 

21) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством; 

22) збереження місця навчання на період проходження строкової 

військової служби або військової служби за призовом під час мобілізації, на 

особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа 

резервістів в особливий період; 

23) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання за 

денною формою здобуття освіти у закладах фахової передвищої освіти, за 

умови добровільної сплати страхових внесків; 

24) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих 

прав здобувача фахової передвищої освіти, а також на поновлення навчання у 

порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки; 

25) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і 

громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 

26) повагу до людської гідності, захист під час освітнього процесу від 

приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, 

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

шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

27) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання 

виробничих функцій згідно із законодавством; 

28) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних 

тижнів на навчальний рік, а для осіб, які здобувають фахову передвищу 

освіту за дуальною формою здобуття освіти та на робочому місці (на 

виробництві), - перерву в теоретичному навчанні не менш як вісім 

календарних тижнів на навчальний рік; 

29) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття 

фахової передвищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України; 

30) оскарження дій органів управління закладу фахової передвищої 

освіти та їх посадових осіб, педагогічних та інших працівників; 
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31) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 

інфраструктури закладу фахової передвищої освіти відповідно до медико-

соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених 

станом здоров’я; 

32) інші необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально вразливих верств населення; 

33) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним 

місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 

законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням (крім дуальної 

форми здобуття освіти та навчання на робочому місці (на виробництві). 

Особи, які навчаються в Коледжі за денною здобуття освіти за 

державним (регіональним) замовленням або за рахунок видатків на оплату 

послуг з підготовки фахівців у державних та комунальних закладах фахової 

передвищої та вищої освіти з бюджетів міст республіканського Автономної 

Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів 

об’єднаних територіальних громад, мають право на отримання академічних 

та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку. 

Особи, які навчаються в Коледжі, можуть отримувати інші стипендії, 

призначені фізичними або юридичними особами. 

Соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам невійськових) 

закладів фахової передвищої освіти денної та дуальної форм здобуття освіти 

незалежно від форми власності закладу та джерел фінансування навчання у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Студенти Коледжу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти (курсанти 

невійськового) закладу фахової передвищої освіти, які в період навчання у 

віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на 

отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної 

стипендії. 

Іншим студентам Коледжу, які мають право на отримання соціальної 

стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається 

один вид стипендії за їхнім вибором. 

Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і 

виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Здобувачі фахової передвищої освіти, які здобувають освіту у закладах 

фахової передвищої освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти, 

мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

5. Академічні стипендії призначаються студентам (курсантам 

невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за денною 

або дуальною формою здобуття освіти у державних та комунальних закладах 

фахової передвищої освіти за державним (регіональним) замовленням або за 

рахунок видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у державних та 

комунальних закладах фахової передвищої та вищої освіти з бюджетів міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, 



районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад та успішно 

навчаються згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів 

України. Частка студентів (курсантів невійськових) закладів фахової 

передвищої освіти, які мають право на отримання академічних стипендій, 

встановлюється педагогічною радою закладу фахової передвищої освіти у 

межах визначеної Кабінетом Міністрів України загальної частки студентів 

(курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти, які мають 

право на отримання академічних стипендій, та з урахуванням обсягу коштів, 

затверджених у кошторисі закладу на виплату академічних стипендій. 

Кількість осіб, які отримують академічну стипендію, не може становити 

менше 50 відсотків фактичної чисельності студентів (курсантів невійськових) 

закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за денною та дуальною 

формами здобуття освіти у певному закладі фахової передвищої освіти. 

 Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання 

робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньо-

професійної програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням 

Кабінету Міністрів України. 

Здобувачі освіти мають також інші права, передбачені законодавством та 

установчими документами закладу фахової передвищої освіти. 

Для студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої 

освіти, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), яким надається 

особлива підтримка держави, встановлюється підвищений розмір академічної 

стипендії. Перелік таких спеціальностей (спеціалізацій) та розмір підвищення 

визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Студенти закладів фахової передвищої освіти мають право на отримання 

студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

7.4.  Обов’язки осіб, які здобувають освіту у закладах фахової 

передвищої освіти 
1) виконувати вимоги освітньо-професійної програми та індивідуального 

навчального плану, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та 

досягти результатів навчання, передбачених стандартом фахової освіти та 

освітньо-професійною програмою; 

2) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

3) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

4) виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, 

виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними 

правилами та інструкціями; 

5) дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил 

внутрішнього розпорядку закладу фахової передвищої освіти, а також умов 

договору про надання освітніх послуг. 



2. Здобувачі фахової передвищої освіти мають також інші обов’язки, 

передбачені законодавством та установчими документами закладу фахової 

передвищої освіти відповідно до закону. 

7.5. Робочий (навчальний час) здобувача освіти 

Навчальний час здобувача освіти визначається кількістю облікових 

одиниць часу, відведених для реалізації програми підготовки на 

відповідному освітньому рівні . Обліковими одиницями навчального часу 

здобувача освіти є академічна година, навчальні день, тиждень, семестр, 

курс, рік. 

Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. 

Тривалість академічної години у Коледжі становить 45 хвилин. Дві 

академічні години утворюють пару академічних годин (надалі «пара»). 

Навчальний день - складова частина навчального часу здобувача освіти 

тривалістю не більше __ академічних годин. 

Навчальний тиждень - складова частина навчального часу здобувача освіти 

тривалістю не більше 30 академічних години. 

Навчальний семестр - складова частина навчального часу здобувача освіти, 

що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру 

визначається навчальним планом. 

Облік навчального часу може здійснюватись у кредитах (credit). 

Національний кредит - ___ академічні години навчальних занять та 

самостійної роботи у навчальному тижні протягом навчального семестру; 

кредит ECTS - 30 годин. Час, відведений для проведення підсумкового 

контролю, не входить у кредит. 

Навчальним курс - завершений період навчання здобувача освіти протягом 

навчального року. Тривалість перебування здобувача освіти на навчальному 

курсі включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. 

Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, 

становить не менше 8 тижнів. 

Початок і закінчення навчання здобувача освіти на конкретному курсі 

оформляються відповідними (перевідними) наказами. 

Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 

вересня і для здобувача освіти складається з навчальних днів, днів 

проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, 

святкових і канікулярних днів. 

Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком 

освітнього процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік з 

урахуванням перенесень робочих та вихідних днів, погоджується і 

затверджується директором Коледжу до початку навчального року. 

Навчальні заняття у Коледжі тривають дві академічні години з перервами 

між ними і проводяться за розкладом, затвердженим директором Коледжу. 

Розклад має забезпечити виконання навчального плану в повному обсязі 

щодо навчальних занять. 



Питання про надання індивідуального графіку занять вирішує завідувач 

відповідного відділення керуючись діючими у Коледжі нормами та 

положеннями. Відвідування інших видів навчальних занять (крім 

консультацій) є обов’язковим для здобувачів освіти. Забороняється 

відволікати здобувачів освіти від участі в навчальних заняттях та 

контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків, передбачених 

чинним законодавством та з дозволу директора або заступника директора з 

навчальної роботи. 

7.6. Педагогічні (науково-педагогічні) працівники 

Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у 

Коледжі, професійно здійснюють навчальну, методичну, інноваційну та 

організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг. 

Посади педагогічних працівників у Коледжі можуть займати особи які 

мають повну вищу освіту за відповідною спеціальністю. Положенням про 

Вишнянський  Коледж можуть встановлюватися відповідно до законодавства 

додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади педагогічних 

працівників. Педагогічні працівники призначаються на посаду та 

звільняються з посади директором Коледжу. 

Педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікації щорічно та 

проходять атестацію кожні п’ять років. Результати підвищення кваліфікації 

враховуються: 

1) під час проведення атестації педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників; 

2) під час призначення на посаду чи укладення трудового договору. 

За результатами атестації визначається відповідність працівників 

займаній  посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. 

Порядок проведення атестації педагогічних працівників встановлюється 

Міністерством освіти і науки України. Перелік кваліфікаційних категорій і 

педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння 

визначаються Кабінетом Міністрів України.  

Безперервний професійний розвиток, включаючи підвищення 

кваліфікації, педагогічних працівників  Коледжу здійснюється на засадах, 

визначених Законом України "Про освіту". 

  

Посади педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або 

проходять стажування з відривом від виробництва, на цей період можуть 

заміщуватися іншими особами на умовах строкового трудового договору. 

 

7.7. Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних 

працівників 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на: 

1) академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну та науково-педагогічну діяльність, вільний вибір 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітньо-професійній 

програмі; 

2) педагогічну ініціативу; 

3) розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 

проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед 

методик компетентнісного навчання; 

4) користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та 

послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом 

фахової передвищої освіти відповідно до законодавства; 

5) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються 

в освітньому процесі та дослідницькій діяльності; 

6) відзначення успіхів у професійній діяльності; 

7) справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

8) захист професійної честі та гідності; 

9) підвищення кваліфікації та стажування, вільний вибір форм навчання, 

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

що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників; 

10) одержання житла з усіма комунальними зручностями, у тому числі 

службового, в установленому законодавством порядку; 

11) отримання пільгових довгострокових кредитів для індивідуального і 

кооперативного будівництва (реконструкції) та придбання житла в 

установленому законодавством порядку; 

12) подовжену оплачувану відпустку; 

13) участь у громадському самоврядуванні закладу фахової передвищої 

освіти; 

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

діяльність за межами закладу фахової передвищої освіти; 

15) соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством 

порядку. 

2. Педагогічні працівники мають також інші права, передбачені 

законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або 

установчими документами закладу фахової передвищої освіти. 

3. Права інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами закладу фахової передвищої освіти. 

Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників  

1) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність, забезпечувати безперервний професійний 

розвиток; 

2) виконувати освітньо-професійну програму для досягнення 

здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання; 

3) сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 

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



4) дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та дослідницькій 

діяльності; дотримуватися педагогічної етики; 

5) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

6) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

7) формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

8) виховувати у здобувачів фахової передвищої освіти повагу до 

державної мови та державних символів України, національних, історичних, 

культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного 

надбання України та навколишнього природного середовища; 

9) формувати у здобувачів фахової передвищої освіти прагнення до 

взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами; 

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

форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

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

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

особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних 

засобів, іншим шкідливим звичкам; 

11) розвивати в осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої 

освіти, самостійність, ініціативу, творчі здібності; 

12) додержуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку закладу фахової передвищої освіти, виконувати свої посадові 

обов’язки. 

2. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають також інші 

обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим 

договором та/або установчими документами закладу фахової передвищої 

освіти. 

3. Обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами закладу фахової передвищої освіти. 

4. Особи, винні в порушенні вимог, передбачених цією статтею, несуть 

відповідальність згідно із законом. 

7.8.  Державні гарантії педагогічним, науково-педагогічним та іншим 

працівникам закладів фахової передвищої освіти 

1. Держава гарантує педагогічним та науково-педагогічним працівникам: 

1) належні і безпечні умови праці; 

2) фінансування підвищення кваліфікації; 

3) правовий, соціальний, професійний захист; 

4) подовжену оплачувану відпустку; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


5) диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно 

до кваліфікаційних категорій, встановлення підвищених посадових окладів 

(ставок заробітної плати) за педагогічні звання, надбавок за почесні звання, 

встановлення доплат за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у 

розмірах відповідно 15 та 25 відсотків посадового окладу, а також за вчене 

звання доцента і старшого дослідника - 25 відсотків посадового окладу, 

професора - 33 відсотки посадового окладу. Заклад фахової передвищої 

освіти може встановлювати більший розмір доплат за рахунок власних 

надходжень; 

6) виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам щорічної 

грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки 

заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них 

обов’язків; 

7) виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам допомоги 

на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної 

плати) при наданні щорічної відпустки; 

8) надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво 

(реконструкцію) чи придбання житла або надання службового житла у 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

9) виплату педагогічним працівникам надбавки за вислугу років, інших 

надбавок відповідно до рішень Кабінету Міністрів України; 

10) виплату компенсації у разі втрати роботи відповідно до 

законодавства; 

11) інші гарантії, визначені законодавством. 

2. Керівник закладу фахової передвищої освіти відповідно до 

законодавства, установчих документів та колективного договору встановлює 

розміри доплат, надбавок, матеріальної допомоги та заохочення 

педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників такого закладу. 

3. У разі захворювання педагогічного, науково-педагогічного чи іншого 

працівника, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових 

обов’язків і обмежує можливість перебування у колективі осіб, які 

навчаються, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу 

роботу чи проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на 

особливий період, або військової служби за призовом осіб із числа 

резервістів в особливий період, за таким працівником зберігається 

попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній 

середній заробіток виплачується працівнику до відновлення працездатності 

або встановлення інвалідності. 

4. Педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, які 

працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також 

пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в таких 

населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до законодавства 

забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням у 

межах встановлених норм. Зазначені пільги надаються за умови, що розмір 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за 



попередніх шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

5. За особливі трудові заслуги педагогічні працівники можуть бути 

нагороджені державними нагородами України, відзначені грамотами, 

знаками, іншими видами морального та матеріального заохочення. 

 

7.9. Робочий час педагогічного працівника 

Стаття 60. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних 

працівників 

1. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників 

закладів фахової передвищої освіти визначається обсягом їхньої навчальної, 

методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної 

діяльності, передбаченої трудовим договором. Робочий час педагогічних та 

науково-педагогічних працівників становить не більше 36 годин на тиждень 

(скорочена тривалість робочого часу). 

2. Норми часу навчальної роботи в закладах фахової передвищої освіти 

державної та комунальної форми власності, які мають статус бюджетної 

установи або виконують державне (регіональне) замовлення, визначаються 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Норми часу 

навчальної роботи в інших закладах фахової передвищої освіти визначаються 

відповідно до установчих документів таких закладів. 

Навчальне навантаження на одну ставку викладацького складу закладу 

фахової передвищої освіти становить 720 годин на навчальний рік. 

3. Обсяги часу методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої 

педагогічної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників 

визначаються закладом фахової передвищої освіти. 

4. Перелік видів навчальної, методичної, інноваційної та організаційної 

роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних та науково-

педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки. 

5. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних 

працівників відповідно до посад встановлюються закладом фахової 

передвищої освіти за погодженням з виборними органами первинних 

профспілкових організацій (за наявності). 

6. Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи, не 

передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою 

згодою або у випадках, визначених законодавством. 

 

7.10. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти 

Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки 

мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини. 

Права батьків здобувачів освіти 



o захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів 

освіти; 

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

o обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

o брати участь у громадському самоврядуванні Коледжу, зокрема обирати і 

бути обраними до органів 

громадського самоврядування Коледжу; 

o завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Коледжі та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду 

на участь у них дитини; 

o брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

o отримувати інформацію про діяльність Коледжу, результати навчання своїх 

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

оцінювання якості освіти у Коледжі та його освітньої діяльності. 

Батьки здобувачів освіти зобов’язані: 

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

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного 

здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля; 

 сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною 

передбачених нею результатів навчання; 

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

учасників освітнього процесу; 

 дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

 формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, 

мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та 

майнового стану; 

 настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

 формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції 

та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; 

 виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України; 

 дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку 

Коледжу, а також умов договору про надання освітніх послуг. 

 

VIII. СУБЄКТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ 

 



Управління Коледжем, визначених законами та установчими 

документами цього закладу, здійснюють: 

1) засновник (засновники); 

2) керівник закладу фахової передвищої освіти; 

3) колегіальний орган управління закладу фахової передвищої освіти; 

4) вищий колегіальний орган громадського самоврядування; 

5) органи студентського самоврядування; 

6) наглядова рада; 

7) інші органи, визначені установчими документами закладу освіти. 

Особливості управління, а також формування, здійснення повноважень та 

обов’язків органів управління та органів громадського самоврядування 

Коледжем визначаються державним органом, до сфери управління якого 

належить заклад освіти.  

Освітній процес у Коледжі - це система організаційних і дидактичних 

заходів,  прямованих на реалізацію змісту освіти відповідно до державних 

стандартів. Основну відповідальність за якість освітнього процесу у Коледжі 

несуть директор Коледжу, заступники директора та керівники структурних 

підрозділів. 

8.1. Директор Коледжу 

Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень: 

 організовує діяльність Коледжу; 

 вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, 

затверджує його структуру і штатний розпис; 

 видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Коледжу 

доручення; 

 відповідає за результати діяльності Коледжу перед МОН України або 

уповноваженим ним органом (особою); 

 є розпорядником майна і коштів; 

 забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає 

договори; 

 призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 

 забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 

 визначає функціональні обов’язки працівників; 

 формує контингент осіб, які навчаються у Коледжі; 

 

 відраховує з Коледжу та поновлює на навчання в ньому здобувачів 

освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та 

первинними профспілковими організаціями осіб, які навчаються (якщо дана 

особа є членом профспілки), з підстав, установлених Законом «Про вищу 

освіту»; «Про фахову передвищу освіту»; 

 забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін; 



 контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни; 

 здійснює контроль за якістю роботи педагогічних та інших 

працівників; 

 забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю Коледжу; 

 сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 

самоврядування, організацій 

 профспілок працівників Коледжу і здобувачів освіти, громадських 

організацій, які діють у Коледжі; 

 сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої 

освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Коледжу, створює належні 

умови для занять масовим спортом; 

 спільно з виборними органами первинних організацій профспілок 

працівників Коледжу і здобувачів освіти подає для затвердження вищому 

колегіальному органу громадського самоврядування Коледжу правила 

внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження 

підписує їх; 

 здійснює інші передбачені Положенням повноваження. 

Директор може делегувати частину своїх повноважень своїм 

заступникам та керівникам структурних підрозділів Коледжу. 

8.2. Педагогічна рада Коледжу. 

Педагогічна рада Коледжу є колегіальним органом і діє на підставі 

Постанови Кабінету Міністрів України (зі змінами та доповненнями) «Про 

затвердження положення про державний вищий навчальний заклад», 

(постанова КМУ від 05.09.96р. No1074); «Статуту Коледжу» та інших 

нормативно - правових документів про освіту. 

Педагогічну раду очолює її голова - директор Коледжу. До складу 

педагогічної ради входять за посадами заступники директора, завідувач 

відділення, голови циклових комісій, інші педагогічні працівники, головний 

бухгалтер, керівники органів громадського самоврядування працівників 

Коледжу, керівники органів студентського самоврядування Коледжу 

відповідно до квот, визначених у Статуті. При цьому не менш як 75% 

загальної 

чисельності її складу повинні становити педагогічні працівники Коледжу і не 

менш як 10% - виборні представники з числа здобувачів освіти. 

Педагогічна рада є постійно діючим органом управління Коледжу для 

розгляду основних питань освітнього процесу. 

Рішення педагогічної ради є рекомендаційними для колективу Коледжу. 

Рішення gедагогічної ради, затверджені наказом по Коледжу, є 

обов’язковими для виконання. 

Рішення педагогічної ради вводяться в дію рішенням директора Коледжу. 

До повноважень педагогічної ради Коледжу входять: 



- розроблення і подання до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування проекту 

статуту Коледжу, пропозицій щодо змін і доповнень до нього; 

- ухвалення за поданням директора рішень щодо утворення та припинення 

структурних підрозділів; 

- визначення вибіркової частини змісту освіти і переліків навчальних 

дисциплін та їх програм; 

- ухвалення рішень з питань організації навчального процесу; 

- оцінювання навчально-виховної діяльності структурних підрозділів. 

Педагогічна рада розглядає інші питання діяльності Коледжу відповідно до 

його статуту. 

Головними завданнями педагогічної ради є: 

- реалізація державної політики з питань освіти; 

- орієнтація діяльності педагогічного колективу Коледжу на 

вдосконалювання освітнього процесу; 

- упровадження у практичну діяльність педагогічних працівників досягнень 

педагогічної науки та 

передового досвіду; 

- у межах своєї компетенції вирішує питання створення, ліквідації та 

реорганізації відділень, 

циклових (предметних) комісій та інших навчальних підрозділів; 

- рішення питань про прийом, переведення, відрахування здобувачів освіти. 

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря ради. Секретар 

педради працює на громадських засадах. 

Педагогічна рада працює за планом, що є складовою частиною плану роботи 

Коледжу. 

Засідання педагогічної ради проводяться, як правило, відповідно до плану 

роботи Коледжу. Головою педагогічної ради, у виняткових випадках, може 

бути прийнято рішення про позачергове засідання ради. 

Рішення педагогічної ради приймаються більшістю голосів при наявності на 

засіданні не менше двох третин її членів. При рівній кількості голосів 

вирішальним є голос голови педагогічної ради. 

Організацію виконання рішень педагогічної ради здійснює директор 

Коледжу та відповідальні особи, зазначені в рішенні. Результати цієї роботи 

повідомляються членам педагогічної ради на її наступних засіданнях. 

Документація педагогічної ради 

Засідання педагогічної ради оформлюються протокольно. У книзі протоколів 

фіксуються хід обговорення питань, що виносяться на педагогічну раду, 

пропозиції та зауваження членів педради. Протоколи підписуються головою 

та секретарем ради. 

Нумерація протоколів ведеться від початку навчального року. 

Книга протоколів педагогічної ради постійно нумерується, прошнуровується, 

скріплюється підписом директора та печаткою Коледжу. 

 

Наглядова рада Коледжу 



 

Засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) 

створює (створюють) та затверджує (затверджують) строком на п’ять років 

персональний склад наглядової ради у кількості від трьох до п’яти осіб. 

Членом наглядової ради не може бути особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або 

не знята в установленому законом порядку; 

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади; 

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного 

правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, - протягом 

року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 

5) піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з 

корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду 

законної сили; 

6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України "Про очищення 

влади". 

До складу наглядової ради не можуть входити працівники та здобувачі 

фахової передвищої освіти Коледжу. 

Наглядова рада закладу Коледжу сприяє вирішенню перспективних 

завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх 

використанням, ефективній взаємодії закладу фахової передвищої освіти з 

державними органами та органами місцевого самоврядування, 

громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської 

діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і 

конкурентоспроможності закладу фахової передвищої освіти. 

Наглядова рада має право: 

1) сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

2) брати участь у роботі колегіальних органів закладу фахової передвищої 

освіти з правом дорадчого голосу; 

3) брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку закладу 

фахової передвищої освіти; 

4) контролювати дотримання установчих документів закладу фахової 

передвищої освіти; 

5) проводити конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової 

передвищої освіти; 

6) здійснювати нагляд за економічною діяльністю закладу фахової 

передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої освіти у статусі 

бюджетної установи); 

7) розглядати та схвалювати фінансові плани, затверджувати фінансові звіти 

закладу фахової передвищої освіти (крім закладів фахової передвищої освіти 

у статусі бюджетної установи); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n13


8) погоджувати статути ендавментів, підприємств та установ, в яких заклад 

фахової передвищої освіти є засновником чи співзасновником (крім закладів 

фахової передвищої освіти у статусі бюджетної установи); 

9) розглядати щорічні звіти керівника закладу фахової передвищої освіти про 

реалізацію стратегії розвитку закладу; 

10) ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності 

закладу фахової передвищої освіти (не більше одного разу протягом строку 

повноважень наглядової ради); 

11) відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у 

діяльності керівника закладу фахової передвищої освіти; 

12) вносити засновнику закладу фахової передвищої освіти подання про 

заохочення або відкликання керівника закладу фахової передвищої освіти з 

підстав, визначених законодавством, установчими документами закладу 

фахової передвищої освіти або контрактом; 

13) здійснювати інші права, визначені законом та установчими документами 

закладу фахової передвищої освіти. 

Порядок роботи та ухвалення рішень наглядової ради визначаються 

статутом закладу фахової передвищої освіти. Наглядова рада Коледжу у 

своїй діяльності керується принципами прозорості і підзвітності. Протоколи, 

відеотрансляції та/або стенограми засідань наглядової ради оприлюднюються 

на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) закладу фахової передвищої освіти 

протягом тижня з дня відповідного засідання. 

Порядок визначення компенсації витрат членів наглядових рад закладів 

фахової передвищої освіти державної та комунальної форми власності 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Засновник має право достроково припинити повноваження наглядової 

ради або окремих її членів. 

Рішення наглядової ради у письмовій формі в п’ятиденний строк 

доводяться до відома Директора Коледжу та є обов’язковими до розгляду та 

відповідного реагування. 

8. Функції наглядової ради Коледжу здійснюються в порядку, визначеному 

статутом закладу вищої освіти (іншої юридичної особи) ЛНАУ. 

 

 

8.3. Робочі та дорадчі органи 

Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу утворюються 

робочі органи - дирекція, адміністративна рада, методична рада, 

приймальна комісія, стипендіальна комісія.  

 

Адміністративна рада Коледжу 

Адміністративна рада Коледжу створюється як робочий орган при 

директорі і під його головуванням для забезпечення колегіальності 

обговорення навчально-виховної, методичної, господарської роботи, 

фізичного виховання здобувачів освіти та оперативного вирішення питань 

діяльності Коледжу. 



 Основними завданнями адміністративної ради є керівництво 

колективом Коледжу з метою вирішення питань щодо: 

 підготовки кваліфікованих фахівців для забезпечення потреб 

підприємств і організацій регіону в 

 кадрах висококваліфікованих молодших спеціалістів відповідно до 

переліку ліцензованих закладом спеціальностей; 

 здійснення профорієнтаційної роботи; 

 здійснення гуманізації освітнього процесу; підвищення якості знань і 

удосконалення умінь і 

 навичок здобувачів освіти; 

 виховання людини, в особистості якої сформоване активне позитивне 

ставлення до планети Земля, до Вітчизни, до людства, до іншої людини і до 

самої себе, до праці, до власності, до сім'ї, до створених людьми творів 

матеріальної і духовної культури. 

Члени адміністративної ради 

Адміністративна рада Коледжу організується в складі директора (голови), 

заступників директора, 

завідувачів відділеннями, методиста,голів циклових комісій. 

Організація роботи адміністративної ради 

Адміністративна рада поряд з основними покладеними на неї 

обов’язками: 

 визначає основні напрями навчально-методичного та матеріально-

технічного розвитку Коледжу; 

 здійснює контроль за освітнім процесом у Коледжі; 

 виявляє перспективну потребу для підприємств, організацій та установ 

різної форми власності міста 

 і регіону у фахівцях відповідного рівня підготовки; 

 розглядає проекти пропозицій щодо плану прийому здобувачів освіти з 

кожної спеціальності на 

 поточний рік та перспективу; 

 розглядає на основі вивчення досвіду роботи ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації та здійснює заходи щодо 

 удосконалення освітнього процесу, науково-методичної роботи .з 

метою підвищена якості підготовки фахівців; 

 

 організовує підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Коледжу, розглядає плани 

 підвищення кваліфікації; 

 отримує від Міністерства освіти і науки України матеріали, необхідні 

для виконання поставлених 

 завдань, а також статистичну звітність, забезпечує їх виконання; 

 розглядає питання про нагородження працівників Коледжу та 

здобувачів освіти за досягнення у 



 праці, господарській діяльності та навчанні. 

Адміністративна рада розглядає й обговорює: 

 заходи щодо виконання Коледжем розпоряджень, наказів, положень, 

інструкцій і вказівок щодо підготовки спеціалістів відповідної кваліфікації; 

 стан і підсумки навчально-виховної і методичної роботи, питання 

удосконалення методів навчання по денній і заочній формах навчання, 

посилення зв’язку теоретичного і практичного навчання; 

 стан і підсумки роботи відділень, навчально-допоміжних підрозділів, а 

також звіти кураторів академічних груп і інших працівників Коледжу; 

 стан і результативність профорієнтаційної роботи; 

 питання виховання здобувачів освіти; 

 комплексний план роботи Коледжу; 

 досвід роботи циклових комісій і досвід кращих викладачів, доповіді 

викладачів і інших працівників з найбільш актуальних питань навчання і 

виховання здобувачів освіти; 

 заходи щодо підготовки, проведення, а також підсумки семестрових, 

державних іспитів і захисту дипломних проектів, причини відрахування 

здобувачів освіти за семестр або навчальний рік; 

 стан дисципліни здобувачів освіти, пропозиції щодо нагородження 

здобувачів освіти; 

 питання відрахування здобувачів освіти за неуспішність, за порушення 

навчальної дисципліни, правил внутрішнього розпорядку і гуртожитку, а 

також в окремих випадках питання відновлення здобувачів освіти у Коледжі; 

 на розгляд адміністративної ради виносяться питання про відповідність 

кваліфікації окремих викладачів виконуваній ними педагогічній і виховній 

роботі у Коледжі; 

 адміністративна рада збирається в терміни, установлені директором 

Коледжу, але не рідше одного разу на місяць; 

 з питань, що обговорюються на засіданнях адміністративної ради, 

виносяться рішення з 

 зазначенням термінів виконання й осіб, відповідальних за виконання; 

 кожен член адміністративної ради зобов’язаний відвідувати всі 

засідання ради, брати активну участь у її роботі, вчасно і точно виконувати 

покладені на нього доручення. 

Методична рада коледжу:  
- визначає актуальні для педагогічного колективу педагогічні та методичні 

проблеми;  

- спрямовує і координує методичну роботу циклових комісій; - визначає 

шляхи вдосконалення форм і методів управління освітнім 1 Загальні 

положення процесом; 

 - вивчає та сприяє поширенню передового педагогічного досвіду; - 

координує роботу по підвищенню кваліфікації та перепідготовки 

педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу;  



- організовує роботу школи педагогічної майстерності та школи молодого за 

досвідом викладача;  

- визначає проблематику і розробляє програми семінарів, педагогічних 

читань, науково-практичних конференцій; - розглядає питання науково-

методичного забезпечення освітнього процесу.  

 Методична рада проводить засідання не менше ніж один раз на два 

місяці згідно з планом роботи, затвердженої заступником директора коледжу 

з навчальної роботи. Вирішення поточних питань між засіданнями методична 

рада виконує, використовуючи форми роботи, передбачені цим Положенням, 

або інші форми, які ефективно забезпечують досягнення мети.  

 Документація методичної ради передбачає складання плану роботи на 

рік, ведення протоколів засідань та журналу обліку проведених заходів.  

 Методична рада звітує перед педагогічною радою коледжу про стан і 

результати своєї роботи. 

Персональний склад методичної ради затверджується наказом 

директора коледжу терміном на один навчальний рік. До складу методичної 

ради за посадами входять: заступники директора з навчальної та навчально-

виховної роботи, завідувачі відділень, завідувачі навчально-виробничою 

практикою, навчально-методичним кабінетом, методисти, голови циклових 

комісій, керівник фізичного виховання.  

Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи. 

Діловодство методичної ради веде секретар, який обирається голосуванням з 

членів ради терміном на навчальний рік.  

Методична рада коледжу розглядає та обговорює:  

- нормативні матеріали коледжу (положення, рекомендації, інструкції 

тощо) та заходи з навчально-методичної та виховної роботи;  

- заходи щодо виконання коледжем нормативно-правових актів, що 

регламентують освітній процес, інструкцій та листів Міністерства освіти і 

науки України, інших керівних органів в галузі освіти і науки;  

- основні напрямки навчально-методичної роботи коледжу на 

навчальний рік;  

- впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм 

організації навчання в освітній процес;  

- заходи по підвищенню професійної майстерності викладачів і 

оволодінню педагогічним мінімумом викладачами-початківцями;  

- питання підвищення кваліфікації викладачів, майстрів виробничого 

навчання та навчально  

- допоміжного персоналу коледжу;  

- стан і підсумки навчально-методичної та виховної роботи, питання 

втілення нових методів навчання студентів денної та заочної форм навчання; 

- досвід роботи циклових комісій та кращих викладачів;  

- питання контролю та координації роботи циклових комісій;  

- звіти голів циклових комісій про стан виконання планів роботи;  

- питання організації оглядів-конкурсів творчих робіт викладачів і 

студентів коледжу і результатів їх проведення;  



- заходи щодо підготовки, проведення та результаті поточного та 

семестрового контролю, результатів захисту курсових та дипломних проектів 

(робіт), державної підсумкової атестації та атестації здобувачів освіти;  

- розгляд та затвердження науково-методичних матеріалів викладачів 

(за поданням навчально-методичного кабінету) для їх практичного 

застосування і поширення.  

Рішення методичної ради приймаються більшістю голосів, і після 

затвердження наказом директора є обов’язковими до виконання для всіх 

працівників коледжу. Кожний член методичної ради зобов’язаний 

відвідувати засідання ради, брати активну участь в її роботі, своєчасно 

виконувати покладені на нього доручення.  

Засідання методичної ради оформлюються протоколом, що 

підписується головою та секретарем методичної ради. У кожному протоколі 

зазначається його номер, дата засідання, кількість присутніх, порядок 

денний, короткий запис виступів, пропозицій, зауважень та прийнятих 

рішень з питань, що обговорювались. 

Робота методичної ради проводиться з використанням таких 

організаційних форм:  

– засідання, на яких розглядаються питання, передбачені планом та 

поточні питання, обговорюються заходи з навчально-методичної та виховної 

роботи, заслуховуються звіти, приймаються та протоколюються рішення;  

– методичні семінари і конференції з питань практичного застосування 

в освітньому процесі сучасних досягнень педагогічної науки і практики. 

Підготовка і проведення методичних семінарів і конференцій здійснюється 

як через навчально-методичний кабінет так і через циклові комісії; 

 - створення творчих груп для вивчення важливих і складних проблем 

та розробки пропозицій щодо їх вирішення;  

- створення комісій з метою виявлення фактичного стану 

навчальнометодичної роботи, а також порушень і відхилень від поставлених 

вимог. Результати перевірок і висновки обговорюються на засіданнях 

методичної з прийняттям відповідних рішень;  

- нетрадиційні форми роботи методичної ради - методичні консиліуми, 

тематичні засідання, круглі столи, діалоги, тренінги тощо. 

 

Приймальна комісія. 

 

Стипендіальна комісія.  

 

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та іншої 

діяльності Коледжу керівник закладу має право утворювати на громадських 

засадах інші дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду роботодавців, 

раду інвесторів, раду бізнесу, навчально-методичну раду тощо), якщо інше не 

передбачено установчими документами Коледжу.Положення про робочі та 

дорадчі органи затверджуються керівником закладу фахової передвищої 



освіти відповідно до установчих документів закладу фахової передвищої 

освіти. 

8.4.  Структурні підрозділи Коледжу. 

Основними структурними підрозділами, які безпосередньо проводять 

освітній процес у Коледжі є відділення та циклові (предметні) комісії, 

бібліотека, лабораторії. 

Відділення - це структурний підрозділ закладу фахової передвищої 

освіти, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у 

яких навчаються не менше 150 здобувачів фахової передвищої освіти (крім 

закладів спеціалізованої фахової передвищої освіти) за різними формами 

навчання, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Допускається 

створення відділення, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох 

спеціальностей, у яких навчаються не менше 200 здобувачів фахової 

передвищої освіти за заочною, дистанційною або вечірньою формами 

здобуття освіти. 

Завідувач відділення. 

Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділення 

призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних 

працівників, які мають вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 

відповідно до профілю освітньої діяльності відділення . Завідувач відділення, 

в повноту своїх обов’язків, підпорядковується заступнику директора з 

навчальної роботи та забезпечує організацію освітнього процесу, 

виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює 

контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-

методичною діяльністю викладачів. 

Функції завідувача відділенням: 

 забезпечує своєчасне складання планів роботи відділення; 

 організовує поточне і перспективне планування діяльності відділення; 

 забезпечує контроль за виконанням планових завдань; 

 координує роботу викладачів з виконання навчальних планів і програм 

розробки необхідної навчально-методичної документації; 

 забезпечує контроль за якістю підготовки фахівців і об'єктивністю 

оцінки результатів навчальної діяльності здобувачів освіти; 

 організовує ведення та аналіз успішності здобувачів освіти, приймає 

заходи щодо забезпечення високої успішності на відділенні; 

 здійснює контроль за проведенням самопідготовки здобувачів освіти; 

 здійснює контроль за дисципліною здобувачів освіти відділення, 

розглядає випадки порушення дисципліни, розпорядку дня та правил 

внутрішнього розпорядку з добувачам и освіти і подання (у необхідних 

випадках) пропозицій заступнику директора з навчальної роботи; 

 веде контроль за якістю викладання дисциплін; проведенням 

аудиторних занять, консультацій і додаткових занять;  

 контролює за участю здобувачів освіти у предметних гуртках; 



 контролює навчальне навантаженням здобувачів освіти; 

 бере участь в комплектуванні контингенту здобувачів освіти відділення 

і вживає заходи щодо його збереження; 

 організовує та здійснює контроль за оформленням і санітарним станом 

навчальних приміщень та кімнат гуртожитку, в якому проживають здобувачі 

освіти відділення; 

 сприяє вирішенню особистих питань викладачів, навчально-

допоміжного персоналу та здобувачів освіти відділення, а в необхідних 

випадках подає пропозиції заступнику директора з навчальної роботи; 

 готує матеріали до нарад, педагогічної ради та засідань навчальної 

частини, звітів про роботу відділення; 

 бере участь у складанні розкладу навчальних занять та в плануванні 

інших заходів освітнього процесу, в підборі педагогічних кадрів відділення, 

організації підвищення їх кваліфікації та в підготовці до проведення атестації 

педагогічних працівників відділення; 

 вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу і 

управління коледжу; 

 забезпечує розробку навчальних та робочих навчальних планів 

спеціальностей відділення; 

 забезпечує та організовує роботу з питань ліцензування та своєчасної 

акредитації спеціальностей відділення; 

 забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації; 

 бере участь в розвитку і зміцненні навчально-матеріальної бази, 

оснащенні майстерень, навчальних лабораторій і кабінетів сучасним 

устаткуванням, наочністю і технічними засобами навчання, у збереженні 

 устаткування та інвентарю, оснащенні і поповненні бібліотеки і 

методичного кабінету навчально-методичною літературою, періодичними 

виданнями, тощо; 

 здійснює контроль за роботою циклових комісій та лабораторій 

підпорядкованого відділення; 

 здійснює контроль за дисципліною здобувачів освіти відділення, 

розглядає, разом з членами студентського самоврядування та інші факти 

порушень дисципліни, правил внутрішнього розпорядку здобувачів освіти, 

подає відповідні пропозиції з виправлення таких фактів заступнику 

директора з навчальної роботи; 

 керує та здійснює контроль за роботою кураторів навчальних груп, 

активів груп; 

 здійснює контроль за якістю викладання дисциплін; проведення 

консультацій і додаткових занять; оформлення навчально-облікової 

документації; 

 вивчає, узагальнює і впроваджує в навчально-виховний процес 

педагогічного та виробничого досвіду, досягнень науки; 



 контролює ведення обліку роботи кураторів груп, кабінетів 

проведенням консультацій і додаткових занять, взаємовідвідування занять 

тощо; 

 здійснює зв'язок з батьками здобувачів освіти відділення; 

 координує навчальну роботу з виробничої практики зі спеціальності; 

 

 виконує окремі завдання заступників директора з навчальної, виховної 

роботи. 

Завідувач відділенням має право: 

 вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу; 

 розпоряджатися обладнанням кабінетів і лабораторій відділення; 

 подавати на розгляд пропозиції заступнику директора з навчальної 

роботи про прийом та звільнення 

 викладачів і працівників, прийом та відрахування здобувачів освіти 

відділення; 

 подавати заступнику директора з навчальної роботи проекти заходів 

щодо поліпшення освітньої 

 роботи на відділенні; 

 подавати заступнику директора з навчальної роботи на візування 

проекти наказів про моральні та 

 матеріальні заохочення викладачів, навчально-допоміжного персоналу, 

здобувачів освіти відділення, а також про 

 дисциплінарні стягнення за порушення трудової дисципліни і правил 

внутрішнього розпорядку; 

 разом із заступником директора з виховної роботи подавати пропозиції 

директору коледжу з 

 поселення здобувачів освіти відділення у гуртожиток та висиляти їх за 

порушення правил проживання в гуртожитку; 

 розглядати заяви та скарги викладачів, навчально-допоміжного 

персоналу, здобувачів освіти 

 відділення; розв'язувати їх, вживати відповідних заходів, а в 

необхідних випадках подавати свої пропозиції 

 заступнику директора з навчальної роботи; 

 давати дозвіл (з наступним затвердженням заступника директора з 

навчальної роботи) на виклик 

 батьків здобувачів освіти; 

 відміняти розпорядження викладачів і працівників відділення, якщо 

вони суперечать вимогам 

 навчально-виховної роботи; 

 не допускати до роботи або навчання викладачів, працівників 

відділення і здобувачів освіти при 

 грубому порушенні ними освітнього процесу або техніки безпеки (з 

наступним погодженням із заступником 



 директора з навчальної роботи); 

 вимагати необхідну звітність про роботу від викладачів і працівників 

відділення; 

 організовувати і проводити збори та наради здобувачів освіти, 

викладачів і працівників відділення 

 з питань навчально-виховного характеру; 

 давати дозвіл на проведення різних заходів на відділенні; 

 на захист професійної честі, гідності відповідно до чинного 

законодавства. 

 

Циклові (предметні) комісії Коледжу. 

Циклова комісія - це структурний підрозділ Коледжу, що провадить 

освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), 

групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити 

дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність за 

певною дисципліною (групою дисциплін). Циклова комісія створюється, 

якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних (науково-

педагогічних) працівників, для яких заклад фахової передвищої освіти є 

основним місцем роботи. 

Голова циклової комісії призначається керівником Директором 

Коледжу за погодженням з Педагогічною радою коледжу з числа 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які мають ступінь магістра 

і стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять 

років. 

Голова циклової комісії забезпечує організацію освітнього процесу, 

виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює 

контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-

методичною діяльністю викладачів циклової комісії. 

Циклова комісія створюється у разі, коли обсяги навчальної роботи 

дозволяють формувати її викладацький склад у кількості не менше п’ятьох 

осіб. 

Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів і персональний склад 

повинні відповідати фаховій освіті та затверджуються наказом директора 

навчального закладу терміном на один навчальний рік. 

Планування й організацію роботи, а також безпосереднє керівництво 

цикловою комісією здійснює її голова за додаткову оплату в установленому 

порядку. 

Загальне керівництво роботою циклових комісій навчального закладу 

здійснює заступник директора з навчальної роботи та методист Коледжу. 

Робота циклової комісії проводиться за планом., який погоджується із 

методистом та затверджується заступником директора з навчальної роботи. 

Засідання циклової комісії проводиться не рідше одного разу на місяць. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19?new=1&find=1&text=%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19?new=1&find=1&text=%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F#w2_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19?new=1&find=1&text=%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19?new=1&find=1&text=%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F#w2_5


Г олова циклової комісії несе відповідальність за ведення та зміст 

робочої документації. 

Зміст роботи циклової (предметної) комісії. 

Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної 

методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед коледжем, і 

здійснюється за такими напрямами: 

 забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм 

дисциплін - протягом року; 

 розгляд та обговорення планів роботи циклової комісії, робочих 

навчальних програм з дисциплін, 

 індивідуальних планів, планів роботи навчальних кабінетів, 

предметних гуртків та іншої документації, необхідної 

 для здійснення освітнього процесу - до початку поточного навчального 

року; 

 своєчасне внесення змін і доповнень до робочих навчальних програм 

дисциплін - до початку 

 поточного навчального року; 

 розробка, обговорення та затвердження комплексів навчально-

методичного забезпечення 

 дисциплін - до початку поточного навчального року; 

 поповнення навчально-методичних комплексів - протягом поточного 

навчального року; 

 розробка та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної 

 підготовки фахівців і чіткої організації процесу - на протязі поточного 

навчального року; 

 розробка методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, 

проведення лекційних, 

 практичних, лабораторних, семінарських занять, педагогічної 

практики, написання курсових проектів (робіт) - 

 протягом поточного навчального року; 

 розробка і впровадження в дію заходів з питань удосконалення 

практичної підготовки здобувачів 

 освіти, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи 

викладачів, надання допомоги новопризначеним 

 викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю - протягом 

поточного навчального року; 

 розробка методик застосування комп’ютерних та інших сучасних 

технологій у освітньому процесі 

- протягом поточного навчального року; 

 розгляд та обговорення навчально-методичних посібників, навчальних 

програм дисциплін, 

 методичних розробок, статей, підготовлених викладачами комісії, 

складання на них відгуків, рецензій - протягом 



 поточного навчального року; 

 підготовка, розгляд та обговорення матеріалів для проведення 

комплексних контрольних робіт, 

 семестрових екзаменів, заліків і державної атестації здобувачів освіти, 

тематики курсових проектів (робіт) та іншої 

 документації для контролю знань здобувачів освіти - на протязі 

першого семестру поточного навчального року; 

 підготовка, розгляд та обговорення екзаменаційних матеріалів для 

проведення вступних іспитів - до 

 кінця поточного навчального року; 

 контроль та аналіз знань і вмінь здобувачів освіти, дотримання 

критеріїв їх оцінки - протягом 

 поточного навчального року; 

 організація самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти - 

протягом поточного 

 навчального року; 

 організація та проведення тижнів циклових комісій, семінарів-

практикумів, науково- практичних 

 конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт 

здобувачів освіти тощо - згідно із графіком 

 проведення; 

 організація індивідуальної роботи з обдарованими здобувачами освіти - 

протягом поточного 

 навчального року; 

 проведення профорієнтаційної роботи - протягом поточного 

навчального року; 

 сприяння працевлаштуванню випускників та зв'язок з ними - протягом 

поточного навчального року; 

 організація підвищення кваліфікації викладачів - згідно з графіком 

(один раз на п’ять років); 

 розгляд кандидатур викладачів щодо атестації педагогічних 

працівників (чергової та позачергової) 

- до 20 вересня поточного навчального року; 

 самоаналіз педагогічного працівника, його звіт та виконання 

індивідуального плану роботи 

 викладача-до 20 червня поточного навчального року; 

 рейтингова оцінка роботи викладача; 

 звіт про роботу циклової комісії та пропозиції щодо удосконалення 

освітнього і виховного процесів 

- до 20 червня поточного навчального року. 

 

Обов’язки голови циклової (предметної) комісії: 

 організація, керівництво роботою циклової комісії; 



 приймати участь у організації та проведенні акредитації спеціальності 

згідно плану роботи коледжу; 

 складання навчальних планів, планів роботи циклової комісії; 

 організація систематичної перевірки виконання, раніше прийнятих, 

рішень комісії; 

 організація взаємовідвідування занять викладачами, з метою контролю 

якості викладання 

 (проведення занять); 

 організація розробки заходів щодо поліпшення освітньої та методичної 

роботи, забезпечення 

 проведення теоретичного і практичного навчання, удосконалення 

методів навчання; 

 організація вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи 

кращих викладачів, надання 

 допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною 

майстерністю; 

 керівництво підготовкою та обговоренням відкритих занять; 

 організація розгляду та обговорення планів роботи викладачів, робочих 

програм викладачів 

 циклових комісій, індивідуальних планів з підвищення науково-

теоретичного рівня і ділової кваліфікації, планів 

 роботи навчальних кабінетів, лабораторій та іншої навчально-

методичної документації; 

 організація розгляду і обговорення виданих підручників, навчальних 

посібників, складання 

 методичних розробок, завдань з лабораторних, контрольних і 

самостійних робіт, з практики, розгляду тематики і 

 змісту курсового та дипломного проектування; 

 забезпечення розробки і виконання заходів щодо впровадження в 

освітній процес раціональних 

 форм і методів навчальних занять; 

 аналіз успішності здобувачів освіти і розробки заходів щодо 

підвищення якості навчання, 

 обговорення питань організації самостійної роботи здобувачів освіти, 

єдиних норм оцінки знань і навичок 

 здобувачів освіти; 

 керівництво роботою навчальних кабінетів і лабораторій, які входять 

до складу циклової комісії; 

 ведення обліку і подання звітів про роботу циклової комісії; 

 виконання обов’язків завідувача відділення за його відсутності. 

Права голови циклової (предметної) комісії. 

 розробляти та подавати на розгляд адміністрації заходи щодо 

поліпшення методичної роботи, 



 забезпечення органічного зв’язку з життям теоретичного та 

практичного навчання, удосконалення методів навчання; 

 давати вказівки викладачам, які входять до складу комісії, з питань 

удосконалення освітнього процесу, поліпшення виховання в процесі 

навчання, роботи кабінетів і лабораторій тощо; 

 розглядати навчальні програми, робочі навчальні програми викладачів, 

індивідуальні плани з підвищення теоретичного та спеціального рівня 

викладачів, у необхідних випадках доручати проведення рецензій 

 екзаменаційних білетів; 

 скликати та проводити засідання циклових комісій і наради викладачів 

комісії з питань методичної роботи; 

 вимагати інформації від викладачів та завідувачів кабінетами про 

виконання планів роботи; 

 відвідувати навчальні заняття викладачів і робити аналіз відвіданих 

занять, давати свої зауваження та пропозиції; 

 проводити, погоджуючи з заступником директора з навчальної роботи, 

контрольні роботи в навчальних групах з предметів та дисциплін; 

 давати розпорядження членам комісії з виконання завдань методичного 

характеру; 

 подавати заступнику директора з навчальної роботи для заохочення 

викладачів, які беруть активну участь у виконанні завдань, покладених на 

циклову комісію, та накладання дисциплінарних стягнень на викладачів, 

 які не виконують покладених на них обов’язків. 

Документація циклової (предметної) комісії: 

 нормативна документація, що регламентує організацію освітнього 

процесу; 

 навчальні плани; 

 робочі навчальні плани; 

 програми; 

 робочі програми; 

 навчально-методичні комплекси предметів та дисциплін; 

 плани роботи циклової комісії; 

 протоколи засідань; 

 матеріали роботи циклової комісії; 

 матеріали підвищення кваліфікації викладачів; 

 матеріали взаємовідвідувань занять викладачами; 

 матеріали надбань педагогічного досвіду викладачів; 

 матеріали проведення тижнів циклових комісій, науково-практичних 

конференцій, семінарів, 

 олімпіад, конкурсів, виставок творчих робіт тощо; 

 звіти про роботу комісії за рік. 

Навчальна частина Коледжу. 



Навчальна частина є структурним підрозділом Коледжу, який здійснює 

організацію, аналіз і контроль освітнього процесу. 

Навчальна частина підпорядкована безпосередньо заступнику 

директора з навчальної роботи. У своїй діяльності навчальна частина 

керується постановами та рішеннями Верховної Ради та уряду України, 

рішеннями колегії, наказами, інструктивними листами та вказівками 

Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями 

директора Коледжу. 

Основоположною метою діяльності навчальної частини є планово - 

організаційне забезпечення освітнього процесу, направленого на підготовку 

висококваліфікованих фахівців. До структури роботи навчальної частини 

входить організація та контролю освітнього процесу. 

Навчальна частина: 

 готує накази і розпорядження, які стосуються усіх сторін навчальної 

роботи, здійснює контроль за їх підготовкою, оформленням, своєчасним 

ознайомленням та виконанням; 

 вносить корективи до графіків учбового процесу та розкладу 

навчальних занять; 

 розробляє рекомендації, а також організовує складання робочих планів 

на наступний навчальний рік; 

 вивчає досвід планування і організації освітнього процесу інших 

навчальних закладів, матеріалів МОН України та сприяє розробці положень з 

метою удосконалення освітнього процесу; 

 контролює якість освітнього процесу шляхом організації проведення 

різного роду контрольних заходів, складає графіки їх проведення; 

 здійснює контроль за розрахунком та виконанням навчального 

навантаження викладацьким складом; 

 здійснює контроль навчальної і трудової дисципліни здобувачів освіти 

та викладачів; 

 контролює відповідність робочих учбових планів типовим навчальним 

планам; 

 складає і контролює розклад занять та іспитів; 

 контролює виконання викладачами ведення записів в журналах 

навчальних занять; 

 здійснює контроль за виконанням викладачами комісій навчального 

навантаження; 

 подає встановлену у Коледжі звітну документацію заступнику 

директора з навчальної роботи; 

 видає довідки про навчання і академічні довідки та веде журнали 

реєстрації; 

 веде реєстрацію переміщення здобувачів освіти з курсу на курс та до 

інших навчальних закладів; 

 здійснює правильне і своєчасне введення інформації в електронну базу 

даних (ЄДБО) в межах своєї компетенції; 



 приймає участь у складанні звітності; 

 готує навчальну документацію для передачі в архів; 

 готує інформацію і виготовляє додатки до свідоцтва про здобуття 

повної загальної середньої освіти та дипломів. 

8.5. Органи студентського самоврядування Коледжу 

У Коледжі створюються органи студентського самоврядування. Органи 

студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості 

здобувача освіти, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, 

керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що 

належать до їх компетенції. 

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий 

характер. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність 

органів студентського самоврядування. 

Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів 

студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, 

забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить 

місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається 

відповідна угода. 

 Основними завданнями органів студентського самоврядування є: 

забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів освіти Коледжу, зокрема 

стосовно організації освітнього процесу; 

 забезпечення виконання здобувачами освіти своїх обов’язків; 

 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів освіти 

Коледжу; 

 сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку 

здобувачів освіти; 

 сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів 

за інтересами; 

 організація співробітництва зі здобувачами освіти інших вищих 

навчальних закладів і молодіжними 

 організаціями; 

сприяння працевлаштуванню випускників. 

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 

відділення, гуртожитку, Коледжу. 

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

здобувачів освіти Коледжу, які: 

 ухвалюють Положення про студентське самоврядування Коледжу; 

 обирають виконавчі органи студентського самоврядування та 

заслуховують їх звіти; 

 визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих 

органів студентського 

 самоврядування. 



Органи студентського самоврядування Коледжу можуть мати 

різноманітні форми (сенат, парламент, старостат,студентська навчальна 

частина, студентські відділення, ради тощо). 

Фінансовою основою студентського самоврядування є: 

 членські внески здобувачів освіти, розмір яких встановлюється вищим 

органом студентського самоврядування. Розмір місячного членського внеску 

однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, 

встановленого законом; 

 кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 

виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до 

затверджених ними кошторисів; 

 органи студентського самоврядування публічно звітують про 

використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік. 

Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності; 

3) рівності прав студентів (курсантів невійськових) закладів фахової 

передвищої освіти на участь у студентському самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 

5) академічної доброчесності. 

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

(конференція) студентів  Коледжу. 

 

 

IX.ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Фінансування фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок 

коштів державного бюджету, в тому числі шляхом надання відповідних 

освітніх субвенцій, а також коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не 

заборонених законодавством, а саме: 

1) освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здобуття 

повної загальної середньої освіти - на оплату праці з нарахуваннями 

педагогічних працівників, які у державних закладах фахової передвищої 

освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та у комунальних 

закладах фахової передвищої освіти надають повну загальну середню освіту; 

2) освітньої субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти - на 

оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, які у державних 

закладах фахової передвищої освіти, що фінансуються з державного 

бюджету, та у приватних закладах фахової передвищої освіти надають повну 

загальну середню освіту; 

3) освітньої субвенції на надання фахової передвищої освіти за 

спеціальностями, яким надається особлива підтримка; 

4) освітньої субвенції на надання фахової передвищої освіти особам з 

особливими освітніми потребами; 

5) освітньої субвенції на підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти; 



6) освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

виконання обов’язків засновника державних закладів фахової передвищої 

освіти у частині забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної 

бази державного закладу фахової передвищої освіти на рівні, достатньому 

для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов; 

7) коштів загального фонду державного бюджету на оплату послуг з 

виконання державного замовлення з надання фахової передвищої освіти в 

державних та комунальних закладах фахової передвищої освіти; 

8) коштів загального фонду місцевих бюджетів на оплату послуг з 

виконання: 

регіонального замовлення з надання фахової передвищої освіти у державних 

та комунальних закладах фахової передвищої освіти; 

державного замовлення з надання фахової передвищої та вищої освіти у 

державних закладах фахової передвищої освіти, переданих на фінансування з 

місцевих бюджетів відповідно до законодавства; 

9) коштів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та 

обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних 

територіальних громад на оплату послуг з надання фахової передвищої та 

вищої освіти; 

10) коштів місцевих бюджетів всіх рівнів на надання фінансової підтримки: 

закладам фахової передвищої освіти, розташованим у відповідній 

адміністративно-територіальній одиниці, згідно з програмою соціально-

економічного розвитку території, затвердженої у встановленому порядку; 

працівникам та здобувачам освіти закладів фахової передвищої освіти, 

розташованих у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, згідно з 

рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування; 

11) пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої 

освіти; 

12) державної та місцевої фінансової підтримки для здобуття фахової 

передвищої освіти; 

13) державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти; 

14) коштів фізичних та юридичних осіб на оплату послуг з надання фахової 

передвищої та вищої освіти в закладах фахової передвищої освіти відповідно 

до укладеного договору; 

15) інших коштів, наданих за рішенням засновника (засновників) закладів 

фахової передвищої освіти; 

16) інших джерел, не заборонених законодавством. 

Порядок та умови надання освітніх субвенцій, передбачених цією частиною, 

встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

При формуванні державного замовлення з підготовки фахівців з 

фаховою передвищою освітою у Коледжі, а також при здійсненні 

фінансування такого замовлення пріоритет надається підготовці за 

спеціальностями, що входять до переліку спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка. Перелік спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка, затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері 



освіти і науки за погодженням з центральним органом виконавчої влади у 

сфері економічного розвитку і торгівлі. У переліку спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка, виділяються спеціальності 

загальнодержавного значення. 

 

X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

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

даного положення вносяться шляхом видання наказу директора Коледжу про 

підготовку нової редакції Положення про організацію освітнього процесу у 

Вишнянському коледжі Львівського НАУ  та затвердження його у 

встановленому порядку. 

З моменту затвердження у встановленому порядку нової редакції 

«Положення про організацію освітнього процесу у у Вишнянському коледжі 

Львівського НАУ», попереднє втрачає чинність. 


