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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА НОРМАТИВНА БАЗА 

 

1.1. Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому 

структурному підрозділі «Вишнянський фаховий коледж Львівського 

національного університету природокористування»  (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», та 

інших нормативно-правових актів, укладених в державних стандартах, 

стандартах освітньої діяльності, стандартах фахової передвищої освіти. 

1.2. Нормативно-правовою базою освітнього процесу в Коледжі є Конституція 

України, Закон України « Про освіту»,  «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», « Про повну загальну середню 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. 

1.3. Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу 

Відокремленого структурного підрозділу «Вишнянський фаховий коледж 

Львівського національного університету природокористування».   

1.4. 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. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ 

 

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; 
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2) акредитація освітньо-професійної програми - оцінювання освітньо-

професійної програми та освітньої діяльності закладу фахової передвищої 

освіти за цією пр доограмою 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; 
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8) 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 професійна підготовка; 

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, 
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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 
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(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 освітньо-

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

діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть 

впливати на її діяльність; 

27) змішане навчання – цілеспрямований процес формування загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти 

за відповідною освітньою програмою в умовах інтеграції аудиторної та 

позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі 

взаємного доповнення технологій традиційного та електронного навчання, що 

передбачає елемент самоконтролю здобувачами фахової передвищої освіти 

часу та місця під час автономного он-лайн навчання: 

28) особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової 

постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення 

її права на освіту; 



 8 

29) педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність педагогічного 

(науковопедагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або 

неформальній освіті, спрямована на навчання, виховання та розвиток 

особистості, її загальнокультурних,громадянських та/або професійних 

компетентностей; 

30) інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, 

що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності 

людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його 

учасників. 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про 

освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про формування 

та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів», «Про фахову перевищу освіту». 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Освітній процес у Відокремленому структурному підрозділі 

«Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету 

природокористування» - 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.  
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Мовою освітнього процесу в Коледжі є державна мова, яка вивчається в 

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

використанням.  

3.1. Завдання та принципи 

   Основними завданнями в організації освітнього процесу є: 

● підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб економіки та 

суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти; 

● провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття 

особами фахової передвищої освіти за обраними ними спеціальностями; 

● участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

шляхом формування людського капіталу; 

● 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; 

● забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та 

практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності; 

● створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 

їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього 

процесу;  

● індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, створення 

можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної освітньої 

траєкторії; 

● збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 

досягнень суспільства; 

● поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 

рівня громадян; 

● налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності 

у сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури; 
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● вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

● взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими 

соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння 

працевлаштуванню та конкурентнлоспроможності випускників; 

● залучення стейкхолдерів до участі в підготовці та реалізації освітніх програм 

спеціальності; 

● 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);  
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● 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).  

 

3.2. Формами здобуття фахової передвищої освіти у Коледжі є інституційна 

(очна (денна), заочна). 

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

що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі. Організація 

освітнього процесу на денній (очній) формі навчання здійснюється Коледжем 

згідно з державними стандартами освіти і даним Положенням. 

Заочна форма навчання є формою здобуття певного рівня освіти або 

кваліфікації без відриву від виробництва.  

Заочна форма – це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом 

поєднання очної форми здобуття освіти під час сесій і самостійного оволодіння 

освітньо-професійною програмою у проміжку між ними.  

Організація навчального процесу за заочною формою навчання 

здійснюється коледжем згідно з державними стандартами освіти і даним 

Положенням та з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для 

осіб, які поєднують роботу з навчанням. 

В окремих випадках в коледжі може здійснюватися навчання у 

дистанційному режимі або за змішаною формою навчання для здобувачів 

освіти денної, заочної форм навчання. Такий режим навчання затверджується 

відповідним наказом директора коледжу.  

Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, 

умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 

основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 

освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Дистанційне навчання передбачає кілька типів взаємодій має 

забезпечувати такі функції: проведення заняття онлайн; оперативне 

інформування;  доступ до різноманітних електронних навчальних матеріалів; 

оцінювання та зворотний зв’язок між учасниками освітнього процесу.  

Змішане навчання – складна багаторівнева взаємодія учасників 

освітнього процесу, поєднує ефективність та оперативність електронних форм 

навчання, соціальну комунікацію і фахове консультування. Вимагає пошуку 

зручного формату роботи для кожної дисципліни та для кожного здобувача 

освіти.  

Основою ефективного застосування змішаного навчання є технологічна 

готовність викладачів, студентів та коледжу, а також ґрунтовна методична 

підготовка кожної дисципліни, вибір оптимальної моделі навчального процесу, 

проектування сценарію навчання як послідовності дій та досвіду, що його 

здобувач отримає впродовж курсу, деталізована підготовка й організація не 

лише аудиторних занять, а насамперед самостійної роботи студентів. 

Віртуальний простір із визначеним інструментарієм для організації 

дистанційного/змішаного навчання визначається та погоджується на 

методичній раді коледжу. Коледжем може організовуватись віртуальний 

простір з єдиного ресурсу чи порталу.  

Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть поєднуватися. 

Коледж може запроваджувати інші форми здобуття освіти відповідно до 

законодавства України. 

За кожною із предбачених у Коледжі формою здобуття освіти за 

викладачем зберігається право на академічну свободу, включаючи свободу 

викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та 

наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання.  

 

3.3. Учасниками освітнього процесу в Коледжі є: 

 

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

6) фізичні особи, які провадять освітню діяльність. 

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці та фахівці 

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

військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, 

працівники правоохоронних органів, інші особи, передбачені спеціальними 

законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється 

закладом освіти.  

 

3.4. 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, кредит ECTS. 

Кредит ECTS - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 
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результатів навчання. Обсяг одного кредиту ECTS становить 30 годин. 

Навантаження навчального року становить 60 кредитів ECTS.  

Академічна година - мінімальна облікова одиниця навчального часу, що 

застосовується для планування та обліку навчальної роботи. Тривалість 

академічної години становить 40 астрономічних хвилин (тривалість двох 

поєднаних академічних годин (пари) становить від 80 хвилин).   

Навчальний день - складова частина навчального часу здобувача 

освіти.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 проводяться за розкладом, що 

затверджується директором Коледжу посеместрово. Навчальні заняття 

тривають дві академічні години без перерв. Розклад має забезпечити виконання 

навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять. 

Навчальний тиждень - складова частина навчального часу здобувача 

освіти тривалістю 30-36 академічних години. 

Навчальний семестр - складова частина навчального часу здобувача 

освіти, що закінчується підсумковим семестровим контролем.  

Тривалість навчальних семестрів визначається річним графіком 

навчального процесу, який складається на навчальний рік погоджується 

директором коледжу і затверджується до початку навчального року. 

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. 

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 
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тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не 

менше 8 тижнів та не більше 12 тижнів. Початок і закінчення навчання на 

одному курсі оформляються наказами про переведення з курсу на курс.  

Здобувач освіти (студент) може навчатись за індивідуальним графіком. 

Індивідуальний графік навчання - це форма організації навчання 

здобувача освіти, при якій частина дисциплін навчального плану вивчається 

самостійно, у тому числі з використанням засобів дистанційного навчання. 

Складається індивідуальний графік навчання завідувачем відділення. 

Надання індивідуального графіка навчання повинно бути спрямованим на 

індивідуалізацію навчання, посилення самостійної роботи, підвищення рівня 

підготовки майбутніх фахівців та розкриття їхніх індивідуальних творчих 

здібностей. Питання про надання індивідуального графіку занять вирішує 

завідувач відповідного відділення, керуючись діючими у Коледжі нормами та 

положеннями.  

За індивідуальний графіком навчання можуть навчатися здобувачі освіти, 

що працюють за спеціальністю ( за наявності довідки з місця роботи), та 

здобувачі з особливими освітніми потребами, що не можуть відвідувати 

Коледж. 

 

Контроль за виконанням індивідуального графіка навчання здійснює 

заступник директора з навчальної роботи.  

Відвідування 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. 

Права осіб, які здобувають освіту в Коледжі 

• вибір освітньо-професійної програми та форми здобуття освіти під час 

вступу; 
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• безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;  

• якісні освітні послуги; 

• навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому числі 

міжнародну, на визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час 

мобільності; 

• справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

• трудову діяльність у позанавчальний час; 

• безоплатне користування бібліотекою, інформаційними фондами, 

навчальною, дослідницькою та спортивною базами Коледжу, доступ до 

інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому 

процесі у встановленому законодавством порядку; 

• 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); 

• забезпечення гуртожитком на строк здобуття освіти в порядку, 

встановленому законодавством; 

• користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

спортивною, оздоровчою інфраструктурою Коледжу та послугами його 

структурних підрозділів у порядку, визначеному законодавством; 

• свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

дослідницької, науково-технічної та іншої діяльності; 

• участь у заходах з освітньої, дослідницької, науково-дослідної, 

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

кордоном, у встановленому законодавством порядку (конференціях, олімпіадах, 

виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій); 

• участь у громадських об’єднаннях; 

• участь у діяльності органів громадського самоврядування Коледжу, філій, 

відділень, педагогічної ради Коледжу, органів студентського самоврядування; 
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• здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними 

програмами у Коледжі, 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; 

• участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

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

• право на академічну відпустку, переведення до іншого закладу освіти, 

поновлення на навчання в порядку, встановленому чинним законодавством; 

• канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісімкалендарних тижнів 

на навчальний рік; 

• 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) 

• оскарження дій органів управління коледжем та їх посадових осіб і 

педагогічних працівників; 

• внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 

• індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 

вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і 

запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх 

складності, методів і засобів навчання; 

• участь у формуванні індивідуального навчального плану, вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-

професійною програмою; 

• 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; 
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• забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

• отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством; 

• 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; 

• 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; 

• моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні і 

громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 

• 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; 

• безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

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

функцій згідно із законодавством; 

• отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття фахової 

передвищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

• інші необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з особливими 

освітніми потребами та із соціально вразливих верств населення; 

• 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). 
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Особи, які навчаються в Коледжі, можуть отримувати інші стипендії, 

призначені фізичними або юридичними особами, соціальні стипендії у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

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. 

 Обов’язки осіб, які здобувають освіту у Коледжі 

• 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; 

• поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

• відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

• виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

• дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил 

внутрішнього розпорядку коледжу, а також умов договору про надання освітніх 

послуг. 

Здобувачі освіти можуть мати також інші обов’язки, передбачені 

законодавством та установчими документами Коледжу відповідно до закону. 

 

3.5. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників  

 

Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників становить 

не більше 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу). 
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Навчальне навантаження на одну ставку викладацького складу Коледжу 

становить 720 годин на навчальний рік. 

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. 

Обсяги часу методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої 

педагогічної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників 

визначаються і схвалюються методичною радою, затверджуються педагогічною 

радою та відображаються в індивідуальному робочому плані викладача. 

Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних 

працівників відповідно до посад встановлюються Коледжем за погодженням з 

профспілковим комітетом. 

Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи, 

не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою 

згодою або у випадках, визначених законодавством. 

Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних 

навчальних занять і консультацій, розкладом підсумкових та контрольних 

заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим 

планом викладача.  

Безперервний професійний розвиток, включаючи підвищення 

кваліфікації, педагогічних працівників  Коледжу здійснюється на засадах, 

визначених Законом України "Про освіту". 

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. 
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Процедура, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Коледжу, включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів 

підвищення кваліфікації, регламентується діючим у Коледжі  Положенням про 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Відокремленого структурного підрозділу «Вишнянський фаховий коледж 

Львівського національного університету природокористування». 

 

   Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на: 

• академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну та науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, 

методів і засобів навчання, що відповідають освітньо-професійній програмі; 

• педагогічну ініціативу; 

• розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

• 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; 

• доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та дослідницькій діяльності; 

• відзначення успіхів у професійній діяльності; 

• справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

• захист професійної честі та гідності; 

• 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; 

• подовжену оплачувану відпустку; 
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• участь у громадському самоврядуванні Коледжу; 

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

діяльність за межами закладу фахової передвищої освіти; 

• участь у роботі колегіальних органів управління Коледжу. 

Педагогічні працівники мають також інші права, передбачені законодавством.  

Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників: 

• постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та 

педагогічну майстерність, забезпечувати безперервний професійний розвиток; 

• виконувати освітньо-професійну програму для досягнення здобувачами 

освіти передбачених нею результатів навчання; 

• сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 

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

• забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівні 

викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної 

спеціальності;  

• вести науково-дослідницьку діяльність та залучати до цієї роботи 

студентів; 

• дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та дослідницькій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

• поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

• формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності дотримуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 

України; 

• виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 



 23 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

• формувати прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 

народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

• 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; 

• розвивати самостійність, ініціативу, творчі здібності; 

• додержуватися установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку Коледжу, виконувати свої посадові обов’язки. 

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством. 

Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого графіка робочого 

часу. Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних занять 

та контрольних заходів, які передбачені розкладом. 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають також інші 

обов’язки, передбачені законодавством. 

 

3.6. 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. 

3.7. Види навчальних занять 
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Основними видами навчальних занять є: 

1) лекція; 

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

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

4) консультація. 

   Лекція – вид навчальної роботи, що полягає у викладі теоретичного 

матеріалу окремої теми (тем) певної навчальної дисципліни. 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. В окремих випадках лекція може проводитися для для 

потоку (декількох академічних груп).  

Потік - декілька академічних груп з однієї або кількох спеціальностей, 

об’єднаних з метою проведення окремих лекцій або інших навчальних занять. 

  Викладач, який викладатиме навчальну дисципліну, зобов'язаний перед 

початком навчального року або перед початком навчального семестру (у 

випадку, якщо дисципліна, що викладається, є новою для викладача) подати на 

циклову комісію складений ним із дотриманням встановлених методичною 

радою вимог до оформлення 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 –вид навчальної роботи під керівництвом 

викладача, що полягає у проведенні здобувачем освіти особисто експериментів 

(дослідів) з метою підтвердження окремих теоретичних положень певної 
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навчальної дисципліни, набуття практичних навичок у роботі з лабораторним 

устаткуванням, обладнанням, методикою проведення досліджень.  

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних лабораторіях 

закладу з однією академічною групою (підгрупою) 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).  

   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 підсумкової (семестрової) оцінки з навчальної дисципліни.  

   Практичне заняття - вид навчальної роботи під керівництвом викладача, 

що полягає у виконанні здобувачем освіти індивідуального завдання з метою 

практичного застосування окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни.  

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або лабораторіях закладу, 

оснащених необхідними засобами навчання, обчислювальною технікою однією 

академічною групою (підгрупою). Практичні заняття проводяться в аудиторіях 

(навчальних кабінетах та лабораторіях), оснащених необхідними технічними 

засобами навчання. 
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   Перелік тем практичних занять визначається програмою навчальної 

дисципліни або/та за рішенням циклової комісії. 

   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 

підсумкової ( семестрової) оцінки з навчальної дисципліни.  

   Семінарське заняття - вид навчальної роботи під керівництвом 

викладача, що полягає у обговоренні попередньо визначених тем, до яких 

здобувачі освіти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних 

завдань (рефератів).  

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях з однією академічною 

групою. Це вид навчального заняття, при якому викладач організує дискусію 

навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готуються заздалегідь. 

Семінарське заняття спрямоване на поглиблення, розширення, деталізацію і 

закріплення теоретичного матеріалу. Методика проведення семінару 

визначається його типом.  

   Перелік тем семінарських занять визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни або за рішенням циклової комісії.  

   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 

підсумкової (семестрової) оцінки з навчальної дисципліни.  
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Індивідуальне навчальне заняття - вид навчальної роботи, що 

проводиться викладачем з одним (кількома) здобувачем(-ами) освіти з метою 

підвищення рівня їх фахової підготовки та розкриття індивідуальних творчих 

здібностей. 

Індивідуальні завдання - вид навчальної роботи, що полягає у 

самостійному виконанні здобувачем освіти завдань з окремих дисциплін у 

вигляді рефератів, розрахункових, графічних, курсових робіт, кваліфікаційних 

робіт, дипломних проєктів або робіт за консультуванням відповідного 

викладача.  В окремих випадках для декількох здобувачів освіти може бути 

визначено одне індивідуальне завдання з певної тематики. 

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 навча́льне заняття з дисциплін освітньої програми профільної 

середньої освіти триває дві академічні години (80 хвилин).   

Основними формами організації освітнього процесу у системі повної 

загальної середньої освіти є різні типи занять:  

✔ формування компетентностей; 

✔ розвитку компетентностей;  

✔ перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

✔ корекції основних компетентностей;  

✔ комбіноване заняття. 

   Консультація - вид навчальної роботи, що полягає у надані викладачем 

роз’яснень певних положень окремої навчальної дисципліни, допомоги у 

проведенні здобувачами освіти самостійної роботи або виконанні 

індивідуальних завдань. Проводиться для здобувачів освіти однієї академічної 

групи або потоку,  може бути індивідуальною.  
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   Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з 

конкретної дисципліни, визначається робочим навчальним планом 

спеціальності на відповідний навчальний рік.  

   Коледж має право встановлювати інші види навчальних занять, які 

розглядаються та схвалюються методичною радою Коледжу. 

 

3.8. Самостійна робота 

   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 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, електронний ресурс тощо.  

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів оформляються 

відповідно до встановлених у коледжі методичних вимог, можуть бути у 

паперовій або електронній формі. Зміст матеріалу для самостійного 

опанування  повинен містити питання самоконтролю для студента.  

Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна 

наукова та фахова монографічна і періодична література, перелік 

інформаційних джерел, інтернет-ресурсів. 
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   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 аудиторних навчальних занять.  

Порядок оцінювання самостійної роботи визначається викладачем і 

відображається у  робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

3.9. Практична підготовка   

 

Практика є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців відповідного освітньо-професійного рівня фахового 

молодшого бакалавра. 

Практична підготовка - вид навчальної роботи, що проводиться на базах 

практики (структурних підрозділах відповідного або іншого закладу фахової 

передвищої освіти, підприємствах, закладах, установах, організаціях) з 

урахуванням специфіки підготовки за певною спеціальністю з метою набуття 

здобувачем освіти професійних навичок і вмінь під керівництвом педагогічного 

працівника та з залученням працівника підприємства, закладу, установи, 

організації з відповідним фахом; 

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.  

 



 30 

Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх 

форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах. 

Практика може бути: ознайомлювальна, навчальна, технологічна, виробнича та  

інших видів. 

Студенти з дозволу відповідних циклових комісій можуть самостійно 

підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для 

використання. 

Зміст і послідовність практик визначається програмою, яка розробляється 

згідно з навчальним планом. Програма практики складається на основі типової 

програми або розробляється і затверджується відповідною цикловою комісією 

за погодженням  методичної ради коледжу. 

Звіт практики захищається здобувачем освіти перед комісією, яка 

призначається розпорядженням директора коледжу.  

Результати практики відображаються у відомості обліку успішності, 

оформляється викладачем у встановленому порядку. Оцінка з практики 

студентів враховується при нарахуванні стипендії.  

Студенти, які не виконали програму практики без поважних причин або 

отримали негативну оцінку, направляються на повторне проходження практики 

за індивідуальним графіком. Студенти, які отримали незадовільну оцінку після 

повторного проходження практики, можуть бути відраховані з Колежу. 

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої 

освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки. 

Практична підготовка здобувачів освіти за дуальною формою здобуття 

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

урахуванням особливостей цих форм здобуття освіти. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях циклових 

комісій, методичній раді, а звіти керівників практики заслуховуються на 

засіданнях педагогічної ради. 
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3.10. Курсова робота 

 

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. 

Затвердження тематики курсових робіт і їх виконання. Керівництво 

курсовими роботами здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими 

викладачами. 

Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі: голови 

комісії (керівника курсової роботи) та двох викладачів циклової комісії. Захист 

курсового роботи проводиться публічно перед комісією. 

Результати захисту курсової роботи оцінюються за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Здобувач освіти, 

який без поважної причини не подав курсовий роботу в зазначений термін або 

не захистив її, вважається таким, що має академічну заборгованість. При 

отриманні незадовільної оцінки здобувач освіти за рішенням комісії виконує 

курсову  роботу за новою тематикою або допрацьовує попередню роботу в 

термін, визначений завідувачем відділення. 

Відповідальність за своєчасну здачу курсових робіт несе безпосередньо 

керівник курсової роботи.  

Курсові роботи зберігаються у цикловій комісії протягом одного року, 

потім передають в установленому порядку на зберігання в архів.  

 

3.11. Контрольні заходи 

 

   Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі 

навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих здобувачами освіти 
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знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо повної 

загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти.  

Контрольні заходи включають вхідний, поточний та підсумковий 

контроль.  

Вхідний контроль - проводиться в основному з діагностичною метою 

для ознайомлення із загальним рівнем підготовленості здобувачів з дисципліни 

і планування подальшої навчально діяльності. Результати цього контролю 

впливають на конкретизування, оптимізацію та більш цілеспрямоване 

визначення змістового компонента освітнього процесу, основних методів, форм 

і засобів його проведення, обґрунтування послідовності опрацювання певних 

розділів і частин навчальних дисциплін тощо. Може проводитися перед 

вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки здобувачів освіти 

з дисциплін, які забезпечують цей курс (міждисциплінарні зв’язки). 

Результати контролю аналізуються на засіданнях циклових комісій, 

розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги здобувачам освіти, 

коригування освітнього процесу. 

   Поточний контроль здійснюється під час проведення усіх видів 

аудиторних 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 програмах навчальних 

дисциплін. 

Результати поточного контролю є основною інформацією при проведенні 

заліку і враховуються педагогічними, науково-педагогічними працівниками при 

визначенні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Поточна оцінка виставляється в журнал обліку роботи академічної групи.  

Поточне оцінювання здійснюється:  

● за 12-бальною шкалою із  дисциплін загальноосвітнього циклу; 

● за національною 4-бальною шкалою із  дисциплін освітньо-професійної 

підготовки;  
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● для предметів/дисциплін загальноосвітнього циклу, інтегрованих з 

навчальними дисциплінами освітньо-професійної програми,  - за 12- 

бальною шкалою з подальшим переведенням підсумкових оцінок  у оцінки 

за національною шкалою. 

   Контроль залишкових знань – це вид контролю, що передбачає 

оцінювання рівня залишкових знань студентів з усіх дисциплін, передбачених 

навчальним планом, вивчення яких закінчено у попередньому семестрі або 

навчальному році шляхом проведення комплексних контрольних робіт (далі – 

ККР). Здійснюється з метою виявлення рівня залишкових знань студентів під 

час проведення самоаналізу спеціальності та контролю якості освітнього 

процесу. Пакет ККР (сукупність документів, які мають забезпечити об’єктивне 

оцінювання рівня залишкових знань студентів з навчальної дисципліни) 

розглядається та схвалюється протокольним рішенням циклової комісії 

відповідно до встановлених методичною радою вимог.  

   Результати комплексних контрольних робіт враховуються при підведенні 

підсумків роботи Коледжу за навчальний рік, доводяться до відома всіх 

викладачів.  

Директорські контрольні роботи - є формою поточного контролю для 

оцінки якості засвоєння теоретичних знань і практичних умінь студентів.  

Результати оцінювання директорських контрольних робіт зараховуються як 

результати контролю знань за відповідним розділом/темою. 

Графік проведення директорських контрольних робіт складається 

завідувачами відділень і затверджується заступником директора з навчальної 

роботи. 

Результати директорських контрольних робіт аналізуються заступником 

директора з навчальної роботи та обговорюються на засіданнях циклових 

комісій, методичній раді коледжу.  

   Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні, освітньо-

професійному ступені  або на окремих його завершених етапах.  
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   Підсумковий контроль включає: 

● семестровий контроль; 

● державна підсумкова атестація 

● 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.  

Підсумковий (семестровий) контроль з предметів загальноосвітньої 

підготовки – це семестрова оцінка за 12-бальною шкалою.  

   Підсумковий (семестровий) контроль із дисциплін освітньо-професійної 

програми зі спеціальності 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.  

   Здобувачі освіти зобов’язані складати семестрові іспити і заліки 

відповідно до вимог робочого навчального плану у терміни, передбачені 

графіком освітнього процесу. Студент вважається допущеним до підсумкового 

(семестрового) контролю з конкретної навчальної дисципліни, якщо він 

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

навчальної дисципліни. Позитивна оцінка за семестр є підставою для допуску 

до складання семестрового іспиту.  

Іспити складаються студентами в період екзаменаційних сесій, 

передбачених навчальним планом.  
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Державна підсумкова атестація 

 

Оцінювання відповідності результатів навчання здобувачів освіти, які 

завершили здобуття профільної середньої освіти, вимогам державних 

стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації 

Державна підсумкова атестація у Коледжі, які здійснюють підготовку 

студентів на основі базової загальної середньої освіти, проводиться у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація, визначає МОН України. 

До складання ДПА у формі ЗНО допускаються студенти, які виконали 

вимоги навчального плану за курс профільної середньої освіти з середнім, 

достатнім або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального 

предмета. 

Студентам другого курсу за курс профільної середньої освіти з предметів, 

з яких передбачена державна підсумкова атестація у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання, оцінки виставляються в журнал обліку роботи 

академічної групи з надписом «ДПА». Результати атестації оцінюються за 12-

бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів у системі повної загальної середньої освіти. 

Студентам, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з 

надписом ДПА робиться запис «н/а» (не атестований). 

Студентам, які звільнені від проходження державної підсумкової 

атестації, робиться запис «зв.» (звільнений (а). 

Підсумкові бали виставляються у додаток до свідоцтва про здобуття 

повної загальної середньої освіти на підставі семестрових балів незалежно від 

результатів атестації. Бали за атестацію виставляються у додаток окремо. 

Студенти, які пройшли ДПА у формі ЗНО за курс профільної середньої 

освіти і отримали 1-3 бали за її результатами, мають право на її повторне 
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однократне проходження. Студенти, які одержали під чає повторної атестації 

1,2,3 бали, відраховуються з коледжу. 

Студенти, які не з'явилися на ДПА без поважних причин, вважаються 

такими, що не пройшли атестацію. 

Документи про здобуття повної загальної середньої освіти видаються за 

результатами атестації. 

 

Атестація здобувача фахової передвищої освіти 

Атестацію здобувачів фахової передвищої освіти здійснює екзаменаційна 

комісія, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх 

об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

наукових установ, інших організацій.  

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. 

До атестації допускаються здобувачі освіти, які повністю виконали 

програму навчання і отримали позитивні оцінки з усіх навчальних дисциплін та 

практик навчального плану. 

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. 

Атестація студента здійснюється Екзаменаційною комісією. 

Екзаменаційна комісія у складі голови, членів комісії, секретаря 

організовується щорічно, затверджується Педагогічною радою коледжу і діє 

протягом календарного року.  

Робота Екзаменаційних комісій проводиться у терміни, передбачені 

навчальними планами Коледжу. 

 Порядок здійснення атестації розглядається та схвалюється на 

методичній раді коледжу. 
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На підставі рішення екзаменаційної комісії студенту, який 

продемонстрував відповідність результатів навчання вимогам освітньо-

професійної програми, присуджується освітньо-професійний ступінь фахового 

молодшого бакалавра та присвоюється відповідна кваліфікація. 

Атестація здобувача фахової передвищої освіти проводиться у формі 

кваліфікаційного іспиту. 

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. 

 

3.12. Рівні контролю 

 

За рівнями контролю розрізняють: самоконтроль, контроль на рівні 

циклової комісії, директорський та міністерський. 

Самоконтроль - призначений для самооцінки здобувачами освіти якості 

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

цією метою в навчальних посібниках для кожної теми (розділу), а також у 

методичних розробках з лабораторних, практичних, самостійних робіт, 

передбачаються питання для самоконтролю.  

Контроль на рівні циклової комісії - проводиться з метою оцінки рівня 

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

правило, педагогічними, науково-педагогічними працівниками, які викладають 

відповідні дисципліни і здійснюється у вигляді вхідного, поточного та 

семестрового контролю. 

Директорський та міністерський контроль є різними рівнями 

зовнішнього контролю, призначеними для перевірки стійкості засвоєння знань, 

порівняння ефективності навчання студентів відповідно до нормативних вимог 

і якості навчання здобувачів освіти.  
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Зовнішній контроль усіх рівнів проводиться вибірково (в окремих 

навчальних групах) у письмовій формі. Особливою формою зовнішнього 

контролю є опитування здобувачів освіти щодо якості  освітнього процесу. 

 

3.13. Особливості організації освітнього процесу за заочною формою 

здобуття освіти 

Заочна форма здобуття фахової передвищої освіти - це спосіб 

організації навчання здобувачів фахової передвищої освіти шляхом поєднання 

навчальних занять і контрольних заходів під час сесій та самостійного 

оволодіння освітньою програмою в період між ними.  

Заочна форма навчання поєднує в собі елементи самонавчання, контролю 

самостійної позааудиторної роботи студента у міжсесійний період і період 

заліково-екзаменаційної сесії. 

Основними документами, що регламентують зміст і організацію 

освітнього процесу за заочною формою здобуття освіти є стандарти фахової 

передвищої освіти зі спеціальностей, освітні програми, навчальні плани, графік 

навчального процесу, робочі навчальні плани, робочі програми навчальних 

дисциплін, силабуси та дане Положення. 

 До документів, що безпосередньо забезпечують організацію навчального 

процесу здобувача освіти відносяться: індивідуальний навчальний план 

здобувача освіти, робоча програма навчальної дисципліни, сúлабус, розклад 

занять та графік проведення заліково-екзаменаційних сесій. 

Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами 

прийому на навчання до Коледжу для здобуття освітнього-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра. Особи, які навчаються за заочною 

формою, мають статус здобувача освіти і на них поширюються права та 

обов’язки, визначені чинним законодавством. 

Освітній процес за заочною формою навчання в Коледжі організовується 

упродовж навчального року – під час заліково-екзаменаційних сесій і в 

міжсесійний період. Зміст, обсяг, структура та якість знань, навичок і умінь 
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здобувача освіти, які навчаються без відриву від виробництва, мають 

відповідати вимогам державного стандарту освіти, встановлених для 

освітнього-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». 

Тривалість навчання визначається освітньо-професійними програмами зі 

спеціальностей. Навчальні плани для заочної форми здобуття освіти з 

переліком дисциплін, кількістю годин та кредитів, формами підсумкового 

контролю повинні відповідати навчальним планам денної форми навчання, за 

винятком навчальних практик, на які збільшується кількість годин з 

дисципліни. 

Тривалість періоду між заліково-екзаменаційними сесіями визначається 

графіком освітнього процесу. 

Графік освітнього процесу за заочною формою навчання має передбачати 

такі етапи: 

● настановча сесія, впродовж якої здобувачів освіти ознайомлюють з 

основними завданнями та графіком вивчення навчальних дисциплін, 

надають загальну інформацію щодо них, читають оглядові лекції з основних 

тем обов’язкових навчальних дисциплін, що сприяє формуванню загальних 

та фахових компетентностей і практичних навичок у здобувача освіти та 

досягненню ним програмних результатів навчання. На цій сесії видають 

контрольні завдання та методичні матеріали до них, пояснюють систему 

оцінювання результатів навчання;  проводять консультації, забезпечують 

іншими інструктивними та методичними матеріалами; дають настанови 

щодо доступу до навчального середовища; 

● міжсесійний період, під час якого здобувачі освіти самостійно опановують 

теоретичний матеріал, отримують консультації викладачів, у т. ч. в онлайн 

режимі, виконують контрольні та індивідуальні завдання, програми практик 

і подають їх відповідним викладачам для перевірки;  

● заліково-екзаменаційна сесія, під час якої проводяться лекційні, практичні 

та семінарські заняття, здобувачі освіти здають семестрові іспити та заліки, 

захищають звіти про практику та інші індивідуальні завдання, виконані у 
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міжсесійний період, виконують інші заходи, передбачені освітньою 

програмою та навчальним планом.  

Здобувачам заочної форми навчання, які вступили на навчання для 

здобуття другої освіти маючи диплом молодшого спеціаліста, фахового 

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра та ступенів вищої освіти, 

зараховуються дисципліни, які за обсягом кредитів співпадають з кредитами 

навчального плану із відповідної спеціальності.  

Здобувачам заочної форми навчання, які перевелися для продовження 

навчання із денної форми навчання, або з інших закладів освіти, розробляється 

індивідуальний графік, згідно якого вони здають академічну різницю за 

потреби. 

Здобувачі освіти заочної форми навчання допускаються до заліково-

екзаменаційної сесії, якщо вони не мають академічної заборгованості за 

попередній семестр та виконали умови договору про надання освітніх послуг. 

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва за 

заочною формою, надаються додаткові відпустки відповідно до Закону України 

«Про відпустки», Кодексу законів про працю України. 

Координує підготовку фахівців в Коледжі за заочною формою навчання 

завідувач відділення відповідної спеціальності та заступник директора з 

навчальної роботи. 

Контрольні заходи та оцінювання для здобувачів освіти, які навчаються 

заочною формою навчання, проводяться згідно з даним положенням та 

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти та порядок 

запису результатів навчання у Відокремленому структурному підрозділі 

«Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету 

природокористування». 

Атестація здобувачів освіти здійснюється відповідно до Положення про 

проведення атестації здобувачів освіти у Відокремленому структурному 

підрозділі «Вишнянський фаховий коледж Львівського національного 

університету природокористування».  
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Здобувачі освіти, які повністю виконали вимоги навчального плану 

поточного курсу та умови договору про надання освітніх послуг, наказом 

директора Коледжу переводяться на наступний курс.  

Здобувачам освіти, які за результатами заліково-екзаменаційної сесії 

мають академічну заборгованість, надається право ліквідувати її до закінчення 

навчального року.  

Здобувачам освіти заочної форми навчання, які виконали всі вимоги 

навчального плану, пройшли атестацію, рішенням кваліфікаційної комісії 

присвоюється кваліфікація фахового молодшого бакалавра та видається 

документ про освіту. 

 

3.14. 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, 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).  

Предмети загальноосвітньої підготовки інтегруються з відповідними 

навчальними дисциплінами освітньо-професійної підготовки фахового 
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молодшого бакалавра. Перелік інтегрованих дисциплін може змінюватися в разі 

зміни нормативних документів та навчальними планами. 

Оцінювання знань здобувачів освіти з предметів загальноосвітньої 

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

12-бальною шкалою із переведенням у національну 4- альну відповідно до 

Положенням про оцінювання навчальних досягнень та результатів навчання 

здобувачів освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Вишнянський 

фаховий коледж Львівського національного університету 

природокористування».  

Граничне тижневе навантаження здобувача освіти на І-ІІ курсах складає – 

30 год (на першому та другому курсі 2 годи фізичної культури не враховуються 

в тижневе 16 навантаження). На першому та другому курсі передбачається 

вивчення факультативів та спеціальних курсів, які не враховуються в тижневе 

навантаження здобувачів освіти. 

 

3.15. Організація освітнього процесу, поточного та семестрового контролю 

із застосуванням дистанційних технологій навчання 

Дистанційні (або онлайн) технології є основою для взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу як у змішаному навчанні, так і в дистанційному.  

Змішане навчання є підходом, педагогічною й технологічною моделлю, 

методикою, що поруч із онлайн-технологіями спирається також і на 

безпосередню взаємодію між студентами та викладачами в аудиторії. 

Формами взаємодії суб’єктів навчання у дистанційному чи змішаному 

режимах є синхронний та асинхронний режими роботи, а також в організована 

самостійна робота студента. 

Технологічні рішення здатні забезпечити доступність матеріалів, 

інклюзивність, можливість постійної підтримки студентів, гнучкість для 

окремих категорій здобувачів, зручність контролю процесу навчання, 

автоматизацію частини роботи викладача. Методичні підходи забезпечують 

занурення студентів у процес навчання, засвоєння матеріалу, ефективну 
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взаємодію між суб’єктами навчання, персоналізацію навчання, формування 

індивідуальної траєкторії навчання здобувача освіти, розвивати культуру 

академічної доброчесності. 

Контактні години — передбачають безпосередню взаємодію учасників 

навчального процесу між собою в аудиторії.  

Онлайн-діяльність — передбачає опосередковану взаємодію учасників 

навчального процесу між собою та з контентом в аудиторії чи за її межами 

засобами онлайн-технологій. 

Асинхронний режим - взаємодія між суб’єктами освітнього процесу, під 

час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи 

при цьому електронну пошту, форуми, соціальні мережі, вебресурси Коледжу 

тощо.  

Синхронний режим – взаємодія між суб’єктами освітнього процесу, під 

час якої всі учасники одночасно перебувають у вебсередовищі дистанційного 

навчання (чат, аудіо, відеоконференція, соціальні мережі тощо). 

Метою використання дистанційних технологій навчання в освітньому 

процесу Коледжу є забезпечення здобувачами фахової передвищої освіти 

можливості реалізації конституційного права громадян на освіту. 

Застосування дистанційних технологій навчання реалізується у таких 

формах: 

● викладання окремих освітніх компонентів освітніх програм для здобувачів 

для академічної групи або підгрупи; 

● поєднання традиційної технології організації освітнього процесу з 

дистанційними технологіями навчання в організації окремих видів 

аудиторної роботи; 

● проведення консультацій, заходів поточного контролю результатів навчання. 

Використання дистанційних технологій навчання для реалізації 

викладання окремих компонентів освітньої програми здійснюється відповідно 

до наказів директора Коледжу. 
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Вибір дистанційних технологій навчання у форматі поєднання 

традиційної технології організації освітнього процесу з дистанційними 

технологіями навчання в організації окремих видів аудиторної роботи (лекції, 

семінари, практичні, лабораторні заняття) та самостійної роботи для категорій 

здобувачів освіти здійснюється педагогічними, науково-педагогічним 

працівником самостійно відповідно до права на академічну свободу. 

Освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання 

організовується відповідно до графіків освітнього процесу та затвердженого 

розкладу занять на визначених Коледжем ресурсах і відповідно до 

встановлених  методичних вимог. 

Освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання 

здійснюється в таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи. 

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами навчання 

під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується 

передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або 

асинхронному режимі. 

Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може 

здійснюватися через такі засоби комунікації: електронну пошту, месенджери 

(Viber, Telegram та ін.), відеоконференції (Google Meet, Zoom, Skype та ін.), 

форуми, чати тощо. Конкретний принцип та єдиний інструментарій для 

комунікації  може визначатися методичною радою та наказами директора. 

Контрольні заходи освітнього процесу із застосуванням дистанційних 

технологій навчання повинні відповідати таким вимогам: 

● авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних інструментів 

організації навчання у дистанційному режимі; 

● можливість визначення часу початку і завершення доступу, тривалості 

виконання завдань; 

● об’єктивність критеріїв перевірки результатів виконання. 
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Поточний контроль результатів навчання здобувачів фахової 

передвищої освіти. 

Поточний контроль результатів навчання здобувачів освіти за допомогою 

дистанційних технологій навчання здійснюється під час проведення 

дистанційних занять у синхронному режимі, а також шляхом оцінювання 

індивідуальних і групових  завдань, що виконуються здобувачами освіти в 

електронній формі.  

Формувальне оцінювання (оцінювання для навчання) — це зворотний 

зв’язок, який студент регулярно отримує впродовж вивчення дисципліни. 

Основна мета — дати студентові/викладачеві інформацію про поточний рівень 

навчальних досягнень та шляхи їх покращення. Зворотний зв’язок 

(формувальне оцінювання) супроводжує кожен етап навчального процесу. 

Сумативне оцінювання (оцінювання навчання) — це ті завдання, 

оцінка за які є складовою оцінки за курс. Основна мета — дати інформацію про 

рівень оволодіння компетентностями не лише здобувачам, а й іншим 

стейкголдерам навчального процесу, які знаходяться поза курсом (батьки, 

роботодавці тощо). Сумативне оцінювання націлене на досягнення очікуваних 

результатів навчання та проводилось згідно з чіткими критеріями, з якими 

здобувачі ознайомлені до початку виконання завдання. 

Проведення контролю з використання дистанційних технологій може 

здійснюватися із використанням різних типів завдань, таких як: автоматизовані 

тести для контролю та самоконтролю навчальних досягнень здобувачівфахової 

передвищої освіти; різнорівневі індивідуальні та групові завдання (звіт, 

презентація, проєкт, відеозапис, тощо) з наданням зворотного зв’язку про 

результати перевірки начальних досягнень здобувачів  фахової передвищої 

освіти за матеріалом, що вивчається; оцінювання викладачем взаємодії та 

комунікації між здобувачами фахової передвищої освіти в асинхронному та 

синхронному режимах за допомогою чату, форуму, опитування, анкетування 

тощо;  взаємне оцінювання виконання завдань, що здійснюються здобувачами 

фахової передвищої освіти освіти; оцінювання педагогічним, науково-
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педагогічним працівником результатів виконання здобувачем фахової 

передвищої освіти групових завдань; завдання, що потребують розгорнутої, 

творчої відповіді тощо. 

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

частин навчальної дисципліни були рекомендовані до вивчення дистанційні 

курси на зовнішніх  платформах онлайн-курсів, наявність сертифікату або 

іншого підтвердження про успішне завершення курсу може зараховуватись у 

вигляді балів за відповідні змістові частини. 

 

Семестровий контроль результатів навчання здобувачів фахової 

передвищої освіти з використанням дистанційних технологій навчання. 

 

Семестровий залік не передбачає обов’язкову присутність студентів. 

Викладач може провести контроль результатів навчання здобувачів освіти 

(залік) у дистанційній формі шляхом виконання здобувачем фахової 

передвищої освіти тесту, контрольних завдань або усного опитування. 

Семестровий контроль результатів навчання здобувачів освіти (іспит) у 

дистанційній формі може здійснюватися шляхом виконання здобувачем 

фахової передвищої освіти завдань тестового контролю, контрольних завдань 

або усного опитування. 

Під час проведення консультації до іспиту здобувачі освіти 

підключаються до відеоконференції та тестують власні засоби аудіо- та 

відеозв’язку. За 30 хвилин до проведення іспиту студенти підключаються до 

відеоконференції з використанням аудіо та відеозв’язку. 

Відеоконференція підлягає запису. Після ідентифікації усіх здобувачів 

освіти відкривається доступ до матеріалів для складання заліку/іспиту.  

Здобувачі освіти отримують інформацію про отримані оцінки в кінці іспиту. 

Здобувачі освіти, які допущені до складання іспиту, але з об’єктивних 

причин не можуть взяти в ньому участь із використанням необхідних технічних 

засобів, мають надати екзаменатору підтверджуючі документи до початку 
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іспиту. У такому випадку має бути обраний альтернативний варіант складання, 

який би забезпечував ідентифікацію особи здобувача фахової передвищої 

освіти, дотримання академічної доброчесності та можливість перевірки 

результатів навчання здобувача фахової передвищої освіти. 

У разі виникнення під час складання іспиту обставин непереборної сили, 

здобувач освіти повинен негайно повідомити екзаменатора про ці обставини з 

обов’язковою фото- або відеофіксацією стану виконання завдань та 

об’єктивних факторів, що перешкоджають його завершенню. За цих обставин 

можливість перескладання заліку або іспиту визначається в індивідуальному 

порядку. 

Захист курсових робіт та звітів про проходження практикивиконується 

шляхом використання засобів проведення відеоконференцій. 

 

IV. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

   

4.1. Освітньо-професійні програми  

У межах ліцензованих спеціальностей за участю заінтересованих сторін – 

здобувачів освіти, випускників закладів фахової передвищої освіти, 

педагогічних працівників, роботодавців тощо – у коледжі розробляються 

освітньо-професійні програми  (далі – ОПП).  

Освітньо-професійна програма  ‒ єдиний комплекс освітніх 

компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів 

навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної 

кваліфікації.  

ОПП схвалюються педагогічною радою Коледжу і затверджуються 

Вченою радою університету. 

Основою для розроблення ОПП є стандарт фахової передвищої освіти за 

відповідною спеціальністю (за наявності). Якщо стандарт відсутній, основою є 

Закон України Про фахову передвищуосвіту. 
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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); 

6) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти; 

7) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої 

освіти; 

8) перелік компетентностей випускника» (частина 1,2 статті 49 Закону 2745). 

Коледж самостійно формує перелік та зміст освітніх компонентів ОПП, 

спрямованих на досягнення результатів навчання, що дає право на отримання 

освітньої та професійної кваліфікації. При цьому впраховуються вимоги Закону 

2745 та стандарту фахової передвищої освіти (мінімум 50 відсотків обсягу ОПП 

має бути спрямовано на набуття компетентностей та забезпечення результатів 

навчання за спеціальністю; освітні компоненти для вільного вибору здобувачів 

освіти в становлять не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС). 

Відповідно до пункту 10 частини 5 статті 41 Закону 2745 органи студентського 

самоврядування вносять пропозиції щодо змісту ОПП. 

Здобувач фахової передвищої освіти має право обирати освітні 

компоненти самостійно. Для формування освітніх компонентів ОПП за 

вибором здобувача освіти у Коледжі діє Положення про формування 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти у у Відокремленому 

структурному  підрозділі «Вишнянський фаховий коледж Львівського 

національного університету природокористування». 

Освітні компоненти мають бути спрямовані на набуття здобувачем 

фахової передвищої освіти компетентностей. Коледж може встановлювати 

додаткові компетентності, результати навчання та форми атестації здобувачів 
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освіти, на  реалізацію яких спрямовують залишок кредитів ЄКТС (близько 40 

відсотків обсягу ОПП), які забезпечуються освітніми компонентами. 

Відповідно до частини 6 статті 49 Закону 2745 ОПП має містити 

інформацію щодо атестації здобувачів фахової передвищої освіти. 

Форму атестації здобувачів освіти та вимоги до неї визначає стандарт 

освіти за конкретною спеціальністю. Водночас Коледж під час формування 

ОПП може визначати додаткові форми атестації здобувачів освіти.  

У разі відсутності стандарту зі спеціальності Коледж може обрати одну 

або дві обов’язкові форми атестації. 

  Обов’язковими складовими ОПП є матриці відповідності 

компетентностей/результатів навчання освітнім компонентам ОПП. 

У разі відсутності стандарту фахової передвищої освіти матрицю 

відповідності визначених ОПП результатів навчання та компетентностей 

розробляє Коледж. 

   Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти можуть мати 

корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами .

  У Коледжі використовуються типові або інші освітні програми 

профільної середньої освіти, що розробляються та затверджуються відповідно 

до закону. 

Забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної  інформації про всі ОПП, умови і процедури присвоєння 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молоджший бакалавр»  є невід’ємною 

складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти Коледжу. Дана 

інформація розміщується на офіційному сайті Коледжу. 

 

4.2. Навчальні плани 

На підставі освітньо-професійних програм зі спеціальностей складаються 

навчальні плани. Навчальний план є основою для змістової складової 

підготовки фахівців за спеціальністю (освітньо‐професійною програмою).  
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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. Навчальний план ухвалюється Педагогічною радою 

коледжу та затверджуються наказом ректора університету. 

Навчальний план містить загальні відомості та складається з таких 

розділів: графік освітнього процесу, зведені дані за бюджетом часу, практична 

підготовка, державна підсумкова атестація (для навчального плану на основі 

базової середньої освіти), атестація здобувачів фахової передвищої освіти, план 

освітнього процесу, перелік навчальних кабінетів і лабораторій. 

Графік освітнього процесу складають на весь період навчання. У 

графіку зазначають роки (курси), на кожен з яких передбачають календарні 

терміни семестрів, теоретичного навчання, види та терміни практик, 

семестрового контролю, атестації здобувачів фахової передвищої освіти, у тому 

числі підготовки кваліфікаційної роботи, канікул, пояснення до навчального 

плану. Графік освітнього процесу для здобувачів освіти складають з 

урахуванням того, що: 

● навчальний рік, зазвичай, розпочинається 1 вересня, триває два семестри і 

охоплює теоретичне навчання, екзаменаційні сесії, практичну підготовку та 

канікули; 

● тривалість навчального року становить 52 тижні, канікулярна відпустка 

становить не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік (стаття 58 

Закону 2745). Тривалість зимових та літніх канікул – від 8 до 12 тижнів. Для 

останнього року навчання літні канікули не планують; 

● тривалість теоретичного навчання, практичної підго‐товки, семестрового 

контролю впродовж навчального року (крім випускних курсів) – 40‐44 

тижні; 



 51 

● оптимальними для заходів семестрового контролю є такі параметри: до 5 

екзаменів, до 6 заліків з відведенням на підготовку здобувача освіти до 

екзамену не менше двох днів; 

● практики рахують у тижнях (орієнтовно один тиждень = 1,5 кредити 

ЄKTC); 

● навчальні та виробничі практики можна планувати як до, так і після 

екзаменаційних сесій. Практична підготовка, яку проводять з відривом від 

теоретичного навчання, у графіку освітнього процесу відображають 

окремо, тобто семестр поділяють на тижні теоретичного навчання і тижні 

практичної підготовки. 

У графіку освітнього процесу наводять таблицю зведених даних за 

бюджетом часу (у тижнях) ‒ тривалість теоретичного навчання, практик, 

семестрового контролю, атестації здобувачів фахової передвищої освіти, 

канікул за курсами і за весь період навчання. 

Практична підготовка містить перелік усіх видів практичної підготовки 

(навчальна, педагогічна/технологічна, переддипломна тощо), їх обсяг у 

кредитах ЄКТС, тривалість у тижнях та терміни проведення (семестри). 

Державна підсумкова атестація включається до навчального плану на 

основі базової загальної середньої освіти і містить інформацію щодо форми 

проведення державної підсумкової атестації у відповідному семестрі та 

переліку навчальних предметів, визначених відповідно до законодавства. 

У розділі «Атестація здобувачів фахової передвищої освіти» 

значається інформація щодо форми підсумкового контролю та її обсягу у 

кредитах ЄКТС у відповідному семестрі. 

У плані освітнього процесу обов’язково зазначають перелік та обсяг 

усіх освітніх компонентів ОПП у кредитах ЄКТС та годинах, розподіл 

загального обсягу годин, закріплених за освітніми компонентами на аудиторні 

(лекції, лабораторні або практичні, семінарські) заняття та самостійну роботу 

здобувачів освіти, кількість навчальних тижнів у кожному семестрі (за 

необхідності окремо кількість тижнів практичної підготовки), загальну 
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кількість годин тижневого навантаження та обсяг кредитів ЄКТС, відведених 

на вивчення освітнього компонента за курсами та семестрами відповідно до 

структурно‐логічної схеми, кількість іспитів, заліків, курсових робіт 

(проєктів) та інші види навчального навантаження здобувачів освіти, 

спрямовані на досягнення результатів навчання, визначених ОПП. 

Освітні компоненти розподіляють у плані освітнього процесу на 

обов’язкові та вибіркові, які в свою чергу поділяють на освітні компоненти, що 

формують загальні компетентності, та освітні компоненти, що формують 

спеціальні компетентності.  

План освітнього процесу містить освітні компоненти за вибором 

здобувача освіти, призначені для забезпечення можливості здобувачу освіти 

поглибити професійні знання в межах обраної ОПП та/або здобути додаткові 

спеціальні компетентності.  

Механізм реалізації права здобувачів освіти на формування 

індивідуальної освітньої траєкторії із порядком та умовами здійснення вибору 

освітніх компонентів (дисциплін) здобувачами освіти описано у Положенні про 

формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти у 

Відокремленому структурному  підрозділі «Вишнянський фаховий коледж 

Львівського національного університету природокористування». 

Обсяг освітніх компонентів за вибором здобувача освіти має становити не 

менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС відповідної ОПП.  

Під час розроблення плану освітнього процесу враховується:  

● навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, зазвичай, 60 кредитів ЄКТС; 

● орієнтовно кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС 

(денна форма здобуття освіти) для здобувачів фахової передвищої освіти 

може становити від 33 відсотків до 66 відсотків (1/3‐2/3). Кількість 

аудиторних годин в одному кредиті ЄКТС може відрізнятися залежно від 

галузі знань і спеціальності: підготовка у сфері природничих наук, технічних 

спеціальностей тощо потребує більшого часу на роботу в лабораторіях та 
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практичну підготовку, водночас під час підготовки здобувачів освіти за 

спеціальностями соціально‐гуманітарного спрямування більше часу має 

виділятися на самостійну роботу здобувачів освіти; 

● гранично допустиме аудиторне тижневе навантаження на здобувачів освіти 

І‐ІІ курсів в частині профільної середньої освіти становить 30 годин. 

Частину годин з предмета «Фізична культура» (2 год на тиждень) не 

враховують під час визначення гранично допустимого тижневого 

навантаження студентів (наказ МОН від 01.06.2018 No 570); 

● рішення циклової комісії при розподіл аудиторних занять між лекціями, 

практичними, семінарськими, лабораторними заняттями, а також між 

тижнями теоретичного та практичного навчання є прерогативою Коледжу; 

● складання заліків, зазвичай, проводять на останньому занятті; 

● у плані освітнього процесу вказують кількість тижнів у семестрі згідно з 

графіком освітнього процесу;  

● логічну послідовність вивчення освітнього компонента відображають у 

плані освітнього процесу за курсами та семестрами, відповідно до його 

місця у структурно‐логічній схемі ОПП; 

● у плані освітнього процесу розподіл навчального навантаження 

відображають у кредитах ЄКТС та аудиторних годинах за курсами, 

семестрами, тижнями. 

 

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний 

рік складається робочий навчальний план, що затверджується директором 

Коледжу. 

Робочі навчальні плани у Коледжі складаються на підставі навчальних 

планів, затверджених у встановленому порядку, відповідно до вимог галузевих 

стандартів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалара та 

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

навчання), порівняно з типовим, терміном навчання. 
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Робочий навчальний план складається (коригується) щорічно на кожен 

навчальний рік з метою удосконалення змісту навчання, конкретизації 

планування освітнього процесу, своєчасного внесення змін на виконання 

наказів та розпоряджень МОН України, рішень педагогічної ради 

Коледжу. Робочі навчальні плани містять інформацію про назви та обсяг 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;  послідовність їх вивчення; 

конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг; граничне тижневе 

навантаження; форми та засоби проведення поточного і підсумкового 

контролю; зазначається спеціальність, спеціалізація (освітня програма), термін 

навчання і цикли навчальних дисциплін. 

Робочі навчальні плани розробляються головами циклових комісій під 

керівництвом завідувача відділення або завідувачами відділень під 

керівництвом заступника директора з навчальної роботи.  

 

4.3. 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 здобувача освіти формується за 

результатами особистого вибору здобувачем фахової передвищої освіти 

дисциплін у межах, встановлених Законом про фахову передвищу освіту, 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 
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доброчесності та досягати визначених для відповідного рівня освіти результатів 

навчання.  

Порядок заповнення та виконання регламентується Положенням про 

індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти у 

Відокремленому структурному підрозділі «Вишнянський фаховий коледж 

Львівського національного університету природокористування». 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Навчально-методичне та організаційне забезпечення освітнього 

процесу є необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки фахівців 

у сфері фахової передвищої освіти.  

5.1. Документація Коледжу: 

• стандарти фахової передвищої освіти; 

• типові освітні програми; 

• освітньо-професійні програми; 

• навчальні плани; 

• робочі навчальні плани; 

• плани роботи; 

• програми навчальних дисциплін; 

• робочі навчальні програми дисциплін; 

● силабуси дисциплін освітньо-професійної програми зі спецільностей; 

• 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; 
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• накази про зарахування, відрахування, переривання, 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. 

До основних документів, які регламентують організацію освітнього 

процесу в коледжі, є: 

● освітня програма; 

● навчальний план; 

● робочий  навчальний план; 

● навчальна програма дисципліни; 

● робоча програма навчальної дисципліни; 

● силабуси дисциплін освітньо-професійної програми зі спеціальностей; 

● навчально-методичні комплекси дисциплін. 

 

Документація відділень з організації та навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу: 

• положення про відділення (копія); 

• стандарти фахової передвищої освіти; 

• освітньо-професійні програми; 

• навчальні плани; 

• розклад занять; 

• розклад екзаменаційних сесій, атестації; 

• журнали обліку роботи академічної групи; 

• індивідуальні навчальні плани студентів; 

• журнал реєстрації відомостей успішності студентів; 

• відомості обліку успішності; 
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• зведена відомість успішності студентів; 

• витяги з наказів про зарахування,відрахування,переведення,поновлення 

студентів тощо; 

• списки здобувачів освіти, які мешкають у гуртожитках 

 

В переліку можуть бути інші документи відповідно до  Номенклатури 

справ відділення та Коледжу. 

 

Документація циклових комісій:  

• положення про циклову комісію (копія); 

• план роботи на навчальний рік; 

• протоколи засідань; 

• список якісного складу членів циклової комісії; 

• звіт про роботу циклової комісії; 

• індивідуальні плани роботи педагогічних працівників; 

• звіти педагогічний працівників за минулий навчальний рік; 

• освітньо-професійна (освітня) програма; 

• навчальний план; 

• робочий (розгорнутий) навчальний план; 

● пакети документації для іспитів; 

• план-графік  підвищення кваліфікації викладачів; 

• графік взаємовідвідувань занять; 

• графік написання методичних розробок; 

• критерії оцінювання навчальних досягнень; 

• навчально-методичні комплекси дисциплін; 

• план проведення занять з обміну досвіду у відкритій формі на поточний 

семестр; 

• звіти з практик. 
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В переліку можуть бути інші документи відповідно до  Номенклатури 

справ иклової комісії. 

 

5.2. Навчально-методичне забезпечення - це сукупність організаційно-

нормативних документів і навчально-методичних матеріалів, що сприяють 

ефективному засвоєнню студентами компонентів освітньої програми, реалізації 

засвоєних знань, набутих умінь, компетентностей у майбутній професійній 

діяльності.  

Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін ( далі – 

НМЗНД) складається з таких обов’язкових елементів: 

Нормативні документи: 

● освітньо-професійна (освітня) програма; 

● навчальний план (витяг); 

● робочий (розгорнутий) навчальний план; 

● навчальна програма дисципліни; 

● робоча програма навчальної дисципліни; 

● програми з усіх видів практичної підготовки; 

● силабуси навчальних дисциплін освітньо-професійної програми зі 

спеціальності. 

Навчально-методичні матеріали: 

● плани навчальних занять; 

● конспект лекцій з дисципліни; 

● інструктивно-методичні матеріали до лабораторних, практичних та 

семінарських занять; 

● завдання для самостійної роботи студента з методичними рекомендаціями 

до їх виконання; 

● перелік індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання; 

● методичні рекомендації до виконання курсових робіт (якщо передбачено); 

● методичні вказівки з виробничої практики тощо. 

Інформаційні матеріали 
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● засоби, ресурси дистанційного навчання; 

● дидактичний інструментарій із забезпечення навчальних занять; 

● технічні та програмні засоби забезпечення навчальної дисципліни; 

● електронні web-ресурси (офіційний сайт викладача або сайт навчальної 

дисципліни); 

● інші додаткові навчальні матеріали. 

Засоби діагностики за усіма видами навчальних робіт із дисципліни: 

● тестові завдання; 

● завдання для контрольних робіт; 

● пакети документації до іспиту; 

● пакети директорської та комплексної контрольних робіт;  

● питання до заліку;  

● критерії оцінки за видом роботи відповідно до форми контролю. 

Усі навчально-методичні матеріали з дисципліни розробляються відповідно до 

змісту затвердженої робочої програми. Розробка НМКД здійснюється у такій 

послідовності:  

● розробка і затвердження навчальної програми дисципліни ( у випадку 

відсутності типової);  

● розробка і затвердження робочої програми навчальної дисципліни; 

● розробка і затвердження силабусів навчальних дисциплін освітньо-

професійної програми зі спеціальності; 

● розробка конспекту лекцій; 

● розробка вказівок (рекомендацій) до проведення практичних/ семінарських / 

лабораторних занять; 

● підготовка вказівок (рекомендацій) до самостійної роботи; 

● підготовка вказівок (рекомендацій) до виконання курсових робіт (проєктів) 

тощо; 

● розробка засобів діагностики за усіма видами навчальних робіт із 

дисципліни; 

● розробка вказівок (рекомендацій) викладачам;  
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● оформлення документації НМК;  

● апробація матеріалів НМК у навчальному процесі;  

● коригування (оновлення) матеріалів НМК.  

 

Зміст, вимоги до оформлення, порядок розроблення та затвердження в 

Коледжі нормативних документів, що входять до навчально-методичного 

комплексу дисципліни регламентує Положення про навчально-методичне 

забезпечення навчальних дисциплін у Відокремленому структурному підрозділі 

«Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету 

природокористування». 

 

VІ. ПРИЙОМ, ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, 

ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ 

 

6.1. Прийом на навчання до Коледжу проводиться відповідно до Правил 

прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра у Коледжі у відповідності до типових Умов прийому на 

навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра у поточному році.  

6.2. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів, 

а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються чинними 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України і 

затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

         Підставою для відрахування студентів 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); 
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4) невиконання індивідуального навчального плану; 

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

зарахування; 

6) порушення академічної доброчесності; 

7) стан здоров’я (за наявності відповідного висновку); 

8) інші випадки, визначені законом. 

Відрахований із Коледжу студент 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. 

Студент 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 студентам надається 

академічна відпустка в установленому порядку. 

Академічна відпустка – це перерва у навчанні, право на яку здобувач 

освіти отримує у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання 

навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову 

службу, відпусткою по вагітності тапологах, пов’язані з участю у програмах 

академічної мобільності, тощо),  що підтверджено відповідними документами, 

оформленими у встановленому законодавством порядку. Максимальна 

тривалість академічної відпустки встановлюється, як правило, до одного року. 

При необхідності тривалість академічної відпустки може бути подовжена ще на 

один рік. Академічна відпустка за медичними показаннями надається 

здобувачам освіти на підставі висновку комісії медичної установи. Надання 

академічної відпустки оформляється відповідним наказом директора Коледжу 

із зазначенням підстави надання відпустки та її терміну. За весь період 

навчання здобувач освіти може скористатися правом на отримання академічної 

відпустки, як правило, один раз. Відпустки по вагітності та пологах, по догляду 
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за дитиною надаються відповідно до Кодексу законів України про працю та 

відповідних документів медичних установ. 

Особам, які навчаються коледжі, можуть надаватись такі види 

академічних відпусток: 

- академічна відпустка за станом здоров’я - перерва у навчанні, право на яку 

студент отримує у разі зниження працездатності внаслідок порушень функцій 

організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого 

відновлювального лікування; 

- академічна відпустка у зв’язку з участю в програмах академічної мобільності;  

- перерва у навчанні, яка надається здобувачу фахової передвищої освіти, якщо 

навчання чи стажування в освітніх установах (у тому числі іноземних 

держав) унеможливлює виконання індивідуального навчального плану; 

- академічна відпустка у зв’язку з військовою службою; 

- перерва у навчанні, право на яку здобувач освіти отримує у разі його 

мобілізації, призову на строкову військову службу, вступу на військову службу 

за контрактом відповідно до законодавства; 

- відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до 

досягнення нею 3-річного віку, а у разі коли дитина хворіє та потребує 

домашнього догляду,  

- до досягнення дитиною 6-річного віку надаються відповідно до Кодексу 

законів про працю України. 

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. 

Студентам, 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. 

Студентам Коледжу, 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 
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стипендії відповідно до законодавства. Такі особи не відраховуються із 

Коледжу. 

6.3. Поновлення 

Відрахований із Коледжу студент до завершення навчання за відповідною 

освітньою, освітньо-професійною програмою має право на поновлення на 

навчання в межах ліцензованого обсягу. 

Поновлення на навчання відрахованих із Коледжу студентів або 

студентів, яким надано академічну відпустку, в тому числі переведення, 

здійснюються, як правило, під час канікул у межах ліцензованого обсягу.  

Поновлення здійснюється незалежно від причин відрахування, тривалості 

перерви в навчанні, форми навчання, спеціальності та галузі знань, з 

урахуванням здатності претендента успішно виконувати навчальний план. 

Поновлення здійснюється на освітньо-професійну програму того самого 

ступеня, з якого було відраховано студента, на такий самий або молодший курс. 

Поновлення до складу студентів на перший курс освітньо-професійних 

програм на основі повної загальної середньої освіти забороняється. Поновлення 

на другий курс осіб, відрахованих з першого курсу на основі повної загальної 

середньої освіти,за умови ліквідації ними академічної заборгованості до 

початку навчальних занять,за погодженням з органом студентського 

самоврядування. 

6.4. Переведення 

Переведення на наступний курс навчання здійснюється в межах 

відповідної освітньо-професійної програми підготовки наказом директора. 

Переводяться студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану 

певного курсу, успішно склали семестровий контроль з усіх навчальних 

дисциплін та практичної підготовки та не мають фінансової заборгованості. 

Переведення студентів,які навчаються за договором (контрактом) за 

кошти фізичних чи юридичних осіб,на бюджетну форму навчання можливе:за 

наявності вільних бюджетних місць за умови, якщо студент вчасно і успішно 

склав поточну сесію. Якщо заяв від студентів, що бажають перевестися з 
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контрактної на бюджетну форму навчання, більше ніж бюджетних місць 

,переведення здійснюється на конкурсній основі за погодженням з 

Студентською Радою коледжу. За умови однакового рівня успішності потрібно 

враховувати участь в навчальній роботі та в громадському житті коледжу. 

Рішення про переведення приймається Педагогічною радою коледжу, після 

чого видається наказ. 

Порядок оформлення документів: 

- на ім'я директора подається заява про переведення з обґрунтуванням причини 

та додаються відповідні документи. 

- у тижневий термін адміністрацією коледжу аналізується успішність 

студента,наявність вільних місць та визначається прохідний бал серед 

бажаючих перевестися. 

Завідувачем відділення готується пакет необхідних документів для 

розгляду на Педагогічній раді коледжу та видається відповідний наказ. 

6.5. У разі позбавлення ліцензії, закінчення строку дії сертифіката (рішення) 

про акредитацію освітньо-професійної програми, виданого центральним 

органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, неотримання 

Коледжем 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. 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  
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Відокремленому структурному підрозділі «Вишнянський фаховий коледж 

Львівського національного університету природокористування» та 

затвердження його у встановленому порядку. 

З моменту затвердження у встановленому порядку нової редакції  

Положення про організацію освітнього процесу  у Відокремленому 

структурному  підрозділі «Вишнянський фаховий коледж Львівського 

національного університету природокористування», попереднє втрачає 

чинність. 
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