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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення про організацію освітнього процесу в Структурному 

підрозділі «Фаховий коледж економіки та інформаційних технологій» 

Приватного акціонерного товариства  «Приватний вищий навчальний  заклад 

«Запорізький  інститут економіки та інформаційних технологій» (далі - 

Положення, далі - Коледж) характеризує систему організації освітньої 

діяльності закладу освіти основні завдання та принципи Європейської 

кредитно-трансферної системи з урахуванням досвіду провідних зарубіжних і 

вітчизняних навчальних закладів та є складовою організації освітнього 

процесу в Запорізькому  інституті економіки та інформаційних технологій 

(далі - Інститут).  Положення є обов'язковим для організації й проведення 

освітньої діяльності всіх навчальних підрозділів Коледжу. 

Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність, проводиться у 

закладі фахової передвищої освіти та спрямована на передачу, засвоєння, 

примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які 

здобувають освіту, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

Освітній процес базується на принципах: 

- сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для здобуття 

освіти протягом життя; 

- доступності фахової передвищої освіти; 

- незалежності здобуття фахової передвищої освіти від політичних 

партій, громадських і релігійних організацій; 

- наступності процесу здобуття фахової передвищої освіти. 

Освітній процес організовується з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 

знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в 

соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління 

та організації праці в умовах ринкової економіки. 

Мовою освітнього процесу в Коледжі є державна мова (українська). 

Засади мовної політики в Коледжі визначаються Законом України "Про освіту" 

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці. 

Коледж надає можливість здобувачам освіти користування навчальними 

приміщеннями, бібліотекою, навчальною, навчально-методичною і науковою 

літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання 

спільно зі студентами Інституту на умовах, визначених Положенням про 

коледж та Наказами ректора Інституту. 

За відповідність рівня підготовки здобувачів фахової передвищої освіти 

вимогам державних стандартів, стандартів освітньої діяльності, стандартів 

фахової передвищої освіти відповідає директор коледжу, керівники 

структурних  підрозділів (циклової комісії (кафедри)). 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА  БАЗА 

Організація освітнього процесу базується на:  

- Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, 

ст. 141); 
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Законів України: - «Про освіту» від 05 вересня 2017 № 2145-VIII (зі 

змінами та доповненнями);  «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-

VII;  «Про фахову передвищу освіту» від 06 червня 2019 № 2745-VIII; 

- Постанов Кабінету Міністрів, наказів Міністерства освіти і науки 

України та інших міністерств; 

- Статуту Приватного акціонерного товариства  «Приватний вищий 

навчальний  заклад «Запорізький  інститут економіки та інформаційних 

технологій»; 

- Положення про Структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки та 

інформаційних технологій» Приватного акціонерного товариства  «Приватний 

вищий навчальний  заклад «Запорізький  інститут економіки та інформаційних 

технологій»; 

- Положення про організацію освітнього процесу, СТП-43-2019; 

- Стандартах фахової передвищої освіти. 

Стандарт фахової передвищої освіти - це сукупність вимог до 

освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для 

всіх освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності.  

Стандарт фахової передвищої освіти визначає такі вимоги до освітньо-

професійних (освітніх) програм: 

- перелік обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей і 

результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти; 

- вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

за цією програмою; 

- обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахового 

молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю; 

- форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти; 

- вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

- вимоги професійних стандартів (за наявності). 

Основними нормативними документами з організації освітнього процесу 

є: 

- освітньо-професійні програми; 

- освітня програма профільної середньої освіти; 

- навчальні плани; 

- індивідуальні навчальні плани; 

- робоча навчальна програма (силабус) навчальної дисципліни. 

Освітньо-професійна програма - це система освітніх компонентів в 

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

розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач фахової передвищої 

освіти, що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної 

кваліфікації. 

Навчальний план - нормативний документ закладу фахової передвищої 

освіти, який складається на підставі відповідної освітньо-професійної 

програми та визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, 

їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг 
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навчальних занять, графік освітнього процесу, форми підсумкового контролю, 

що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої освіти 

програмних результатів навчання.  

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються відповідно до 

концепції підготовки фахівців з метою задоволення освітніх потреб студентів, 

ефективного використання можливостей Коледжу, потреб замовника, 

регіональних потреб та інш. 

Здобувач фахової передвищої освіти обирає навчальні дисципліни в 

обсязі, що становить не менш як 10 % загальної кількості кредитів ЄКТС.  

На основі навчального плану для кожного здобувача фахової  

передвищої освіти розробляється індивідуальний навчальний план на 

кожний навчальний рік. Індивідуальний навчальний план формується за 

результатами особистого вибору здобувачем фахової передвищої освіти 

дисциплін, з урахуванням вимог освітньо-професійної програми щодо 

вивчення її обов’язкових компонентів. 

Структурно-логічна схема підготовки –– це наукове і методичне 

обґрунтування процесу реалізації ОПП підготовки (послідовність вивчення 

навчальних дисциплін, проведення контролю тощо). 

Робоча програма (силабус) навчальної дисципліни є нормативним 

документом закладу фахової передвищої освіти, який затверджується в 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу. 

Робоча навчальна програма (силабус) з дисципліни розробляється відповідно 

до Стандартів підприємства «Положення про робочу навчальну програму з 

дисципліни» і «Методичні рекомендації щодо розробки силабусу навчальної 

дисципліни у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій». 

 

3. ФОРМИ НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ 

3.1  Навчання у коледжі здійснюється за такими формами: 

                      -         Інстутиційна : 

- очна (денна); 

- заочна; 

- дистанційна. 

Форми навчання можуть поєднуватися. 

3.2 Очна - це форма здобуття фахової передвищої освіти, яка побудована 

на принципі особистого спілкування студентів і викладачів в ході лекцій, під час 

контактних і семінарських занять в установленому розкладом обсязі, або за 

індивідуальним графіком. При очній формі навчання можуть використовуватись 

елементи дистанційного навчання з окремих дисциплін, перелік яких 

встановлюється наказом ректора (директора) на навчальний рік, очна (денна)  

форма здобуття фахової передвищої освіти - це спосіб організації навчання, що 

передбачає проведення навчальних занять та практичної підготовки не менше 

30 тижнів упродовж навчального року. 

 3.3 Заочна - форма здобуття фахової передвищої освіти, яка поєднує риси 

самонавчання та очного навчання ( відвідування контактних занять - щосуботи). 

3.4 Дистанційна - це індивідуалізований процес здобуття освіти, що 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що 

функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
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комунікаційних технологій. 

 

      
4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

4.1. Освітній процес у Коледжі здійснюється за такими формами: 

- навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття; 

- самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань; 

- практична підготовка; 

- контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової передвищої 

освіти. 

4.2. Основними видами навчальних занять у Коледжі є: 

- лекція;  

- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

- урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти); 

-  консультація. 

 Коледж має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види 

навчальних занять. 

             4.2.1. Лекція – основна форма проведення навчальних занять у коледжі, 

призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є 

елементом курсу лекцій, який складає основний теоретичний матеріал окремої 

або кількох тем навчальної дисципліни (предмету), що є логічно вивершеним, 

науково обґрунтованим і систематизованим викладом певного  питання, 

ілюстрованим за необхідності засобами наочності та демонстрацією результатів 

досліджень. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною 

програмою.  

             Лекції можуть проводитися для декількох груп одночасно (потік). 

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов’язаний перед початком 

відповідного семестру подати на розгляд циклової комісії (кафедри) складений 

ним НМКД дисципліни, контрольні завдання для проведення підсумкового 

контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для даної 

дисципліни. 

Заняття лектора, який вперше читає курс лекцій, відвідують голова 

циклової комісії, завідувач кафедри з метою проведення детального аналізу 

заняття та надання методичної допомоги викладачу. Лектор зобов'язаний 

дотримуватися навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не 

обмежується в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах 

доведення його до здобувачів фахової передвищої освіти. 

4.2.2. Практичне заняття - це організаційна форма навчального заняття, 

на якому викладач організовує детальний розгляд с здобувачами фахової 

передвищої освіти окремих теоретичних положень дисципліни (предмету) і 

формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом виконання 

практичних завдань. З окремих дисциплін практичні заняття можуть 

проводитися з меншою, ніж академічна група кількістю здобувачів  освіти або 

об’єднувати декілька груп,  якщо чисельність такої групи не перевищує 15 осіб. 

Практичне заняття  включає проведення попереднього контролю знань, 

умінь і навичок здобувачів освіти, постановку загальної проблеми викладачем 

та її обговорення за участю здобувачів освіти, вирішення завдань з їх 
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обговоренням, перевірку, оцінювання. Бали, отримані здобувачем фахової 

передвищої освіти за окремі практичні заняття, враховують під час 

виставлення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни. 

4.2.3. Лабораторне заняття - це організаційна форма навчального 

заняття, на якому здобувачі фахової передвищої освіти під керівництвом 

викладача проводять експерименти чи дослідження в навчальних лабораторіях 

з використанням відповідного навчально-методичного забезпечення, 

устаткування, комп’ютерної техніки з метою практичного підтвердження 

окремих теоретичних положень відповідної дисципліни (предмету), набувають 

практичних навичок з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 

комп’ютерною технікою, методикою експериментальних досліджень у 

конкретній предметній галузі. 

4.2.4. Семінарське заняття - форма навчального заняття, під час якого 

викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих 

здобувачі фахової передвищої освіти готують тези виступів на підставі 

індивідуально виконаних завдань (рефератів). Перелік тем семінарських 

занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені 

здобувачами фахової передвищої освіти реферати, їх виступи і активність у 

дискусії, вміння формулювати і відстоювати власну позицію тощо. Підсумкові 

бали за кожне семінарське заняття вносять у відповідний журнал, їх потім 

враховують під час виставлення підсумкової оцінки з навчальної дисципліни 

(предмету). 

4.2.5. Індивідуальне навчальне заняття проводять з окремими 

здобувачами фахової передвищої освіти для підвищення рівня їх підготовки 

та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Їх організують за окремим 

графіком з урахуванням індивідуального навчального плану здобувача фахової 

передвищої освіти. Вони можуть охоплювати частину або повний обсяг 

занять з однієї або декількох навчальних дисциплін/предметів, а в окремих 

випадках - повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього рівня. 

Види індивідуальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, форми та 

методи поточного і підсумкового контролю (крім державної атестації) 

визначаються індивідуальним навчальним планом здобувача фахової 

передвищої освіти. 

4.2.6. Консультація - форма навчального заняття, під час якого 

здобувач фахової передвищої освіти отримує відповіді викладача на конкретні 

запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх 

практичного застосування. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

здобувачів фахової передвищої освіти, залежно від того, чи викладач 

консультує здобувачів фахової передвищої освіти з питань, пов'язаних із 

виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної 

дисципліни. 

4.3 Самостійна робота здобувача фахової передвищої освіти є 

основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов'язкових навчальних занять. 

4.3.1. Навчальний час, відведений для самостійної роботи здобувача 
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фахової передвищої освіти, регламентується робочим навчальним планом і 

повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу 

навчального часу здобувача освіти, відведеного для вивчення конкретної 

дисципліни (предмету). 

Зміст самостійної роботи здобувача фахової передвищої освіти над 

конкретною дисципліною (предметом) визначається навчальною програмою 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота здобувача фахової передвищої освіти забезпечується 

системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення 

конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні 

посібники, конспекти лекцій, практикум тощо. Методичні матеріали для 

самостійної роботи повинні передбачати можливість проведення 

самоконтролю з боку здобувача освіти. Під час самостійної роботи здобувачу 

фахової передвищої освіти також рекомендують використовувати відповідну 

наукову та фахову монографічну і періодичну літературу. 

Матеріал навчальної дисципліни (предмету), передбачений для 

засвоєння здобувачем фахової передвищої освіти у процесі самостійної 

роботи, виносять на підсумковий  контроль поряд з опрацьованим під час 

аудиторних занять. 

Самостійна робота може виконуватись здобувачами фахової передвищої 

освіти як без участі викладача, так і під його керівництвом. 

4.3.2. Індивідуальні завдання одна з форм самостійної роботи 

здобувачів фахової передвищої освіти, яка передбачає створення умов для 

якнайповнішої реалізації творчих можливостей  здобувачів освіти і має на 

меті поглиблення, узагальнення і закріплення знань, які здобувачі освіти и 

одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. 

До індивідуальних завдань належать такі: підготовка рефератів, есе, 

виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз 

практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів із фахових 

публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо. 

Складовою індивідуальних завдань є підготовка курсових і дипломних 

робіт, яка здійснюється відповідно до робочого навчального плану і вимог до їх 

змісту. Види індивідуальних завдань з певних навчальних дисциплін 

визначаються робочим навчальним планом. Терміни видачі, виконання і захисту 

індивідуальних завдань визначаються графіком, що розробляється цикловою 

комісією на кожний семестр. Індивідуальні завдання виконуються здобувачами 

фахової передвищої освіти самостійно із забезпеченням необхідних 

консультацій з окремих питань з боку  викладача. 

4.3.3. Курсова робота (курсовий проект) з навчальної дисципліни - 

це індивідуальне завдання, яке передбачає розробку сукупності документів 

(пояснювальної записки, при необхідності - графічного, ілюстративного 

матеріалу), та є творчим або репродуктивним рішенням конкретної задачі 

щодо об’єктів діяльності фахівця, виконаним здобувачем фахової передвищої 

освіти самостійно під керівництвом викладача згідно із завданням, на основі 

набутих з даної та суміжних дисциплін/предметів знань та умінь. 

Курсові роботи (курсові проекти) сприяють розширенню і поглибленню 

теоретичних знань, розвитку навичок їх практичного використання, 

самостійного розв’язання конкретних завдань. 
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Тематика курсових робіт (курсових проектів) повинна відповідати 

завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними 

потребами конкретного фаху. Тематика курсових робіт (курсових проектів) 

щорічно актуалізуються і затверджується на засіданнях циклових комісій 

(кафедр).  

Мета, завдання та порядок виконання курсових робіт (курсових проектів), 

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

наводяться у методичних вказівках, які розробляються викладачами та 

затверджуються цикловими комісіями (кафедрами), що ведуть курсові роботи 

(курсові проекти). Здобувачам освіти надається право вибору теми курсової 

роботи (курсового проекту) або пропонується висунути власну тему. 

Керівництво курсовими роботами (проектами) здійснюється 

кваліфікованими науково-педагогічними працівниками, які є викладачами 

відповідної дисципліни. Захист курсової роботи (курсового проекту) 

проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів, в тому числі й 

керівника курсової роботи (курсового проекту). 

Результати захисту курсової роботи (курсового проекту) оцінюються за 

чотирибальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, ”незадовільно”). 

Здобувач освіти, який без поважної причини не підготував курсову 

роботу (курсовий проект) в зазначений термін або не захистив її, вважається 

таким, що має академічну заборгованість. При отриманні незадовільної оцінки 

студент за рішенням комісії виконує курсову роботу (курсовий проект) за 

новою темою або доопрацьовує попередню роботу в зазначений термін. 

Курсові роботи (курсові проекти) зберігаються протягом одного року, 

потім списуються та утилізуються в установленому порядку. 

Підсумки курсових робіт (курсових проектів) обговорюються на 

засіданнях циклових комісій (кафедр). 

4.4. Практична підготовка – обов’язковий компонент освітньої 

програми, який має за мету набуття здобувачем фахової перевищої освіти 

професійних навичок і вмінь для подальшого використання їх у реальних 

виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання 

і творчо їх застосовувати в практичній діяльності.  

Метою практики є оволодіння здобувачами фахової передвищої освіти 

сучасними методами, формами організації роботи за майбутньою професією; 

формування на базі одержаних в Коледжу знань, професійних умінь і навичок 

для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних 

ринкових і виробничих умовах; виховання потреби систематично поновлювати 

свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності; стажування і 

практичне, творче застосування набутих знань і вмінь для здійснення 

економічної діяльності, розвиток навичок науково-дослідної роботи і вирішення 

прикладних завдань. 

4.4.1. Практична підготовка здобувачів освіти, які навчаються в СП 

«Фаховий коледж економіки та інформаційних технологій» Приватного 

акціонерного товариства  «Приватний вищий навчальний  заклад 

«Запорізький  інститут економіки та інформаційних технологій», 

здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в 

установах та організаціях згідно з укладеними договорами або у структурних 
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підрозділах Коледжу та Інституту, що забезпечують практичну підготовку. 

4.4.2. Практична підготовка проводиться під організаційно-

методичним керівництвом науково-педагогічного працівника коледжу 

(аудиторна практика), який бере безпосередню участь в освітньому процесі 

підготовки фахівців.  

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх форми, 

тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом. 

Зміст і послідовність практики регламентується наскрізною програмою, 

яка розробляється відповідною цикловою комісією (кафедрою) і 

затверджується в установленому порядку. 

Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про 

організацію та проведення практики студентів». 

       

      В коледжі може здійснюватися змішане навчання з використанням 

технологій дистанційного навчання.  

       Змішане навчання – форма здобуття освіти, яка поєднує ефективність та 

оперативність електронних форм навчання, соціальну комунікацію і фахове 

консультування. 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. Змішана форма навчання може застосовуватися  за об’єктивних 

обставин (під час пандемії, карантину, стихійних лих, тощо) або суб’єктивних 

обставин, що виникають у здобувачів освіти (під час хвороби, сімейних 

обставин, тощо) 

    Для реалізації дистанційної та змішаної форм навчання застосовується 

платформа Центру дистанційної освіти  (ЦДО) ЗІЕІТ. 

 

4.5.  Контрольні заходи – це форма організації освітнього процесу, що 

визначає відповідність рівня набутих здобувачами фахової передвищої освіти 

знань, умінь та компетентностей вимогам нормативних документів  фахової 

передвищої освіти. 

Основними видами контрольних заходів в коледжі є: 

- вхідний  контроль; 

- поточний  контроль; 

- модульний контроль; 

- підсумковий (семестровий контроль, підсумкова атестація). 

4.5.1. Вхідний контроль знань і умінь здобувачів фахової 

передвищої освіти проводиться з метою діагностики готовності їх до 

сприйняття нової дисципліни/предмету або її нового розділу у перші години 

навчальних занять, відведених на її вивчення. 

На підставі одержаних результатів розробляються заходи індивідуальної 

роботи із здобувачами фахової передвищої освіти і при необхідності вносяться 

зміни в освітній процес. 

Форми, методи і порядок проведення вхідного контролю визначаються 
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викладачами. 

4.5.2. Поточний контроль навчальних досягнень здобувачів фахової 

передвищої освіти проводиться протягом семестру на всіх видах навчальних 

занять з метою оперативного отримання об’єктивних даних про рівень знань, 

умінь та практичних навичок з навчальної дисципліни/предмету. 

Основними завданнями поточного контролю є: забезпечення зворотного 

зв’язку між здобувачами фахової передвищої освіти і викладачами, 

підвищення інтересу та творчої самостійності здобувачів освіти до засвоєння 

знань та набуття вмінь. 

Форми і методи проведення поточного контролю з кожної 

дисципліни/предмету визначаються цикловими комісіями (кафедрами) та 

систематично розглядаються на засіданні циклової комісії (кафедри) для 

оперативного управління освітнім процесом. 

Результати поточного контролю виставляються в журнал обліку роботи 

академічної групи і враховуються при виставленні проміжної атестаційної та 

семестрової оцінки з даної навчальної дисципліни/предмету.  

Поточний контроль включає традиційні форми контролю: опитування на 

заняттях, контроль виконання домашніх завдань,  самостійної роботи (ІДЗ, 

підготовки рефератів, розробки комп'ютерних програм, виконання практичних 

завдань або  лабораторних робіт, звітів з практики тощо) для здобувачів фахової 

передвищої освіти всіх форм навчання; 

 

4.5.3. Модульний контроль для здобувачів фахової передвищої освіти  

проводиться  у вигляді письмової контрольної роботи  згідно графіку 

навчального процесу. 

Для здобувачів освіти денної форми навчання модульний контроль 

проводиться : 

- в осінньому семестрі – на 9 тижні та на 18 тижні; 

- у весняному семестрі – на 9 тижні та на 17 тижні. 

          З дисциплін, обсяг яких не перевищує 30-40 годин аудиторних занять, 

проводиться один модульний контроль. 

           Обсяг модульної контрольної роботи повинен бути розрахований на одну 

пару занять і включати найбільш важливі питання робочої програми навчальної 

дисципліни. 

          До модульного контролю допускаються всі здобувачі фахової передвищої 

освіти. 

           Результати модульних контролів не перескладаються. 

   4.5.4. Підсумковий контроль проводиться для оцінки результатів навчання на 

його окремих завершених етапах. Підсумковий контроль включає екзамен, 

диференційований залік, залік і підумкову атестацію. 

Екзамен - це форма оцінки підсумкового засвоєння здобувачами фахової 

передвищої  освіти теоретичного і практичного матеріалу з окремої дисципліни, 

що проводиться як контрольний захід у письмовій чи усній формах, за 

екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і 

затвердженими цикловою комісією (кафедрою). 
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Завданням екзамену є перевірка розуміння здобувачем фахової 

передвищої освіти програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, 

уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми дисципліни та ін.  

Диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці засвоєння здобувачем фахової передвищої освіти навчального матеріалу з 

певної дисципліни (предмету) і на підставі результатів виконаних 

індивідуальних завдань. 

Залік - це форма контролю, що передбачає оцінку засвоєння здобувачем 

фахової передвищої освіти навчального матеріалу винятково на підставі 

результатів поточної успішності студентів. 

Атестація студента - це встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами фахової передвищої освіти рівня й обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей до вимог стандартів фахової передвищої освіти. 

У Коледжі атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться у 

формі публічного захисту кваліфікаційної роботи або кваліфікаційного іспиту. 

(згідно Стандарту фахової передвищої освіти).  

 

     Атестація студента здійснюється Екзаменаційною комісією, в повноваження 

якої входить перевірка теоретичної і практичної підготовки випускників. 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. Екзаменаційна комісія організовується 

щорічно, затверджується ректором і діє протягом календарного року. До її 

складу входять голова, члени комісії, секретар. До складау комісії можуть 

включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Робота Екзаменаційних 

комісій проводиться у терміни, передбачені навчальними планами коледжу та 

регламентується «Положенням про екзаменаційну комісію». 

 

   До підсумкової атестації допускаються здобувачі фахової передвищої 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. 

Державна підсумкова атестація (ДПА) - атестація здобувачів освіти з 

предметів загальноосвітньої підготовки, яка здійснюється для осіб, що 

здобувають ступінь фахового молодшого бакалавра на основі профільної 

середньої освіти. 
 

       Державна підсумкова атестація (ДПА) в коледжі - форма контролю 

відповідності освітнього рівня здобувачів освіти, що завершили здобуття повної 

загальної середньої освіти, відповідним державним вимогам, і проводиться у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО). Перелік навчальних 

предметів, з яких проводиться ДПА, а також форма, у строки проведення 
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атестації щороку встановлюються Міністерством освіти і науки України. 

Атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється 

відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 2004 року № 1095 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533).  

     Наказом призначається відповідальна особа за реєстрацію та формування 

комплектів реєстраційних документі здобувачів освіти, які складатимуть ДПА у 

формі ЗНО. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою 

відповіднодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у 

системі повної загальної середньої освіти. 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 фахової передвищої осіти, які пройшли державну підсумкову 

атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання за курс профільної 

середньої осіти і отримали 1-3 бали за її результатами, мають право на її 

повторне проходження.  

    Здобувачі освіти, які одержали під час повторної атестації 1, 2, 3 бали, 

відраховуються з коледжу.  

     Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного 

оцінювання та пройти атестацію в коледжі, якщо вони:  

- мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку 

захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 

29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до закладу 

освіти одного з документів або копії документів, зазначених у підпункті 1 

пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні 

захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837), та не 

реєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів);  

- за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості 

освіти отримали відмову в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за 

умови подання до закладу освіти копії медичного висновку за формою 

первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про 

створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього 

незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 

1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за 

№ 1707/29837, та відповідного витягу із протоколу засідання регламентної 

комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).  
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     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 та переносяться в електронний журнал в колонку з надписом 

«ДПА». 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).  

Предмети загальноосвітньої підготовки вивчаються одночасно із 

дисциплінами/предметами освітньо-професійної програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра під час перших двох курсів. Свідоцтва про 

здобуття повної загальної середньої освіти  замовляються і одержуються в 

уповноваженого Міністерством освіти і науки України органу після 

закінчення здобувачем освіти другого курсу (після повного опрацювання 

програми загальноосвітньої підготовки) і зберігаються в особовій справі 

здобувача освіти до закінчення ним навчання. 

4.6 Контроль та оцінювання знань здобувачів фахової передвищої 

освіти 

4.6.1. З метою дотримання єдиного підходу до оцінювання навчальних 

досягнень студентів у відповідності до Положення про порядок організації та 

проведення оцінювання успішності здобувачів вищої освіти ПрАТ «ПВНЗ 

«ЗІЕІТ» знання в коледжі  оцінюються як з теоретичної, так і з практичної 

підготовки відповідно до національної шкали. 

    При вивченні предметів загальноосвітнього циклу - за 12-бальною шкалою: 

Початковий рівень : 

1 бал - здобувач освіти володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного 

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

позначаються здобувачем освіти окремими словами чи реченнями. 

2 бали - здобувач освіти володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, 

викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на 

елементарному рівні.  

3 бали - здобувач освіти володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу.  

Середній рівень: 

4 бали - здобувач освіти володіє матеріалом на початковому рівні, значну 

частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.  

5 балів - здобувач освіти володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, 

здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його частину.  

6 балів - здобувач освіти може відтворити значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити 

висновки, виправляти допущені помилки.  

 

 Достатній рівень: 

7 балів - здобувач освіти здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні 

стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити 

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

інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати 

її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і 

добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом 

викладача.  

9 балів - здобувай освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому 

числі і застосовує його на практиці; вільно розв'язує задачі в стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі 

аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. 

 Високий рівень: 

10 балів – здобувач освіти виявляє початкові творчі здібності, самостійно 

визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, 

явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використоує їх 

відповідно до цілей, поставлених викладачем.  

11 балів - здобувач освіти вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає 

програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні 

життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; без допомоги 

викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості 

відпоідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності. Використовує 

набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях.  

12 балів - здобувач освіти виявляє особливі творчі здібності, самостійно 

розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання.  

     Семестровий контроль здобувачів освіти за освітньою програмою профільної 

середньої освіти здійснюється на підставі поточного оцінювання для предметів 

за освітньою програмою профільної середньої освіти.  

 

            Семестрова оцінка виставляється в журнал обліку роботи академічної 

групи в колонку з написом «Семестрова». Якщо здобувач освіти був відсутній 

на заняттях протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за 

«Семестр» виставляється «н/а» (не атестований). Річне оцінювання здійснюється 

на основі семестрових оцінок. Річна оцінка виставляється із предметів за 

освітньою програмою профільної середньої освіти в журналі обліку роботи 

академічної групи і електронного журналу в колонку з написом «Річна» після 

виставлення оцінки за другий семестр. У випадку неатестації здобувача освіти 

за підсумками двох семестрів у колонці «Річна» робиться запис «н/а» (не 

атестований). 

 

     4.6.2. При вивченні предметів освітньо-професійної програми фахової 

передвищої освіти- за чотирибальною:  

«відмінно» – здобувач освіти міцно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових 

першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, 

вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного 

матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє 

високий рівень засвоєння практичних навичок;  

«добре» – здобувач освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої 
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міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі 

практичного матеріалу;  

«задовільно» – здобувач освіти в основному опанував теоретичними знаннями 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на 

запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє 

оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою діяльністю; 

«незадовільно» – здобувач освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, 

не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 

сформовані. 

4.6.3 Підсумкова семестрова оцінка засвоєння здобувачем фахової 

передвищої освіти дисципліни визначається як сума рейтингових балів, 

набраних студентом протягом семестру за усіма формами контролю. 

 4.6.4 Максимальна кількість балів, яку здобувач фахової передвищої 

освіти може отримати за семестр, становить 100 балів.  

4.6.5 Результати модульних контролів не перескладаються. 

4.6.6 Перерахунок “балів” в “оцінки”, здійснюється за наведеною нижче 

шкалою: 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно                         

з можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано                 

з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно                        

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано                   

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

4.6.7. Здобувач фахової передвищої освіти, який набрав протягом  

семестру необхідну кількість балів, має право:  

- не складати іспит (залік); 
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- складати іспит (залік) з метою підвищення свого рейтингу з даної 

навчальної дисципліни. При цьому бали, отримані за модульні контролі, 

скасовуються, а бали, отримані за виконання конкретних завдань поточного 

контролю (ІДЗ, розрахункові, розрахунково-графічні завдання, і лабораторні 

роботи, тощо), зберігаються.  

    

    Якщо навчальна дисципліна вивчалася упродовж двох або більше семестрів, 

то підсумкова оцінка з неї у додаток до диплома про освіту  виставляється 

 за результатами останніх семестрових контролів (екзаменів або заліків). 

           4.6.8 Здобувачі фахової передвищої освіти, які одержали під час 

екзаменаційної сесії більше трьох підсумкових незадовільних оцінок (F, FX) 

незалежно від виду контролю (екзамен, залік) відраховуються з коледжу за 

академічну неуспішність.  

            4.6.9. Здобувачам фахової передвищої освіти, які одержали під час 

екзаменаційної сесії одну-три незадовільні оцінки (F, FX), дозволяється 

ліквідувати академічну заборгованість у встановлені графіком навчального 

процесу терміни.  

          4.6.10. Здобувача фахової передвищої освіти, який не ліквідував 

академічну заборгованість у встановлені терміни без поважної причини, 

відраховують з коледжу за академічну неуспішність.  

          4.6.11. Здобувачі фахової передвищої освіти мають право на повторне 

складання екзаменів (заліків). Повторне складання екзаменів допускається не 

більше двох разів з кожної дисципліни. Якщо здобувач фахової передвищої 

освіти під час складання другої перездачі  отримав незадовільну оцінку (F, FX), 

то його відраховують з коледжу за академічну неуспішність.  

          4.6.12. Здобувачі фахової передвищої освіти, які не з’явились на екзамени 

без поважної причини, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку. 

          4.6.13 Здобувачі фахової передвищої освіти мають право на повторне 

вивчення дисциплін в наступному семестрі (але не більш ніж з 3предметів). 

4.6.14 Здобувачів фахової передвищої освіти, які протягом семестру 

пропустили більше 30% занять, і за результатами поточного та  модульного 

контролю не набрали необхідної кількості балів для отримання «заліку», 

складають залік у письмовій формі під час екзаменаційної сесії у повній 

відповідності до «Правил проведення письмових іспитів». 

4.6.15 З найбільш важливих дисциплін загальної та професійної 

підготовки  здобувачі фахової передвищої освіти, крім модульного контролю, 

складають також обов’язкові іспити (заліки),  перелік яких визначається 

окремим наказом перед початком нового навчального року (семестру).                                                                              

При цьому, всі бали, отримані за поточний та модульний контролі - 

зберігаються.  

4.6.16 Максимальна кількість балів, яку здобувач перевищої освіти у 

підсумку може отримати з дисциплін, за якими передбачається обов’язків іспит 

(залік) становить 200 балів, у тому числі: за модулі - 100 балів;  за іспдит(залік) - 

100 балів. 

 4.6.17 Особливості навчання здобувачів освіти за індивідуальним 

графіком . 
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     Здобувачі освіти коледжу в межах установленого загального терміну 

навчання можуть бути переведені на навчання за індивідуальним графіком 

згідно з Положенням про порядок навчання студентів за індивідуальним 

графіком у ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ . 

  Індивідуальний графік навчання становить форму організації навчання 

здобувача освіти, при якій частина дисциплін навчального плану вивчається 

самостійно, у тому числі з використанням ІТ-технологій і засобів дистанційного 

навчання. Надання індивідуального графіка навчання повинно бути 

спрямованим на індивідуалізацію навчання, посилення самостійної роботи, 

підвищення рівня підготовки майбутніх фахівців та розкриття їхніх 

індивідуальних творчих здібностей. Контроль за виконанням індивідуального 

графіка навчання здійснює директор коледжу.  

 

5. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

5.1 Учасниками освітнього процесу в Коледжі є: 

- здобувачі фахової передвищої освіти; 

- педагогічні та науково-педагогічні працівники; 

- батьки здобувачів освіти; 

- фізичні особи, які провадять освітню діяльність (лаборант, бібліотекар, 

безпосередні керівники практики); 

- роботодавці та інші стейкхолдери, передбачені спеціальними 

законами та залучені до освітнього процесу у порядку, що встановлюється 

закладом освіти . 

5.2 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. 

5.3  Права та обов’язки здобувачів фахової передвищої освіти Коледжу 

Здобувачі освіти мають право на: 

- навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 

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

запропонованих ними освітньо-професійних програм, навчальних 

дисциплін/предметів та рівня їх складності, методів і засобів навчання; 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, 

просвітницької, наукової діяльності тощо; 

- безпечні та нешкідливі умови навчання; 

- 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; 

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу 

освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому 

закладом освіти відповідно до спеціальних законів; 
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- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі; 

- трудову діяльність у позанавчальний час; 

- збереження місця навчання на період проходження військової 

служби за призовом та/або під час мобілізації на особливий період; 

- особисту, або через своїх законних представників, участь у 

громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та для соціально незахищених верств 

населення; 

- на час виробничого навчання і практики здобувачам освіти 

забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до 

освітньо-професійних програм і угод між закладами освіти та закладами, 

установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого 

навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики 

забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не 

передбачених освітньо-професійною  програмою; 

- академічну відпустку, поновлення, переведення в інший заклад 

освіти у порядку, встановленому Положенням, затвердженим Міністерством 

освіти і науки України; 

- участь у формуванні індивідуального робочого плану; 

- отримання інших прав, передбачених законодавством. 

Здобувачі освіти Коледжу зобов’язані: 

- виконувати графік освітнього процесу, вимоги освітньо-

професійної програми, навчального плану, дотримуючись принципу 

академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених 

стандартом фахової передвищої освіти; 

- вчасно інформувати керівництво закладу у разі неможливості з 

поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та 

екзаменів, виконання контрольних робіт; 

- 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; 

- дотримуватися умов договору про надання освітніх послуг. 

За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку 

директор Коледжу може накласти дисциплінарне стягнення на здобувача 

фахової передвищої освіти  або відрахувати його з Коледжу. 

Здобувач фахової передвищої освіти може бути відрахований з Коледжу: 

- за власним бажанням; 

- за невиконання навчального плану; 

- за академічну неуспішність; 

- за порушення умов контракту; 

- за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці в 

нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; 

- за рішенням суду, що вступає в законну силу, чи постановою 

органу, до компетенції якої належить накладення адміністративного стягнення 

або застосування заходів громадського впливу; 
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- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил 

внутрішнього розпорядку Коледжу; 

- в інших випадках, передбачених законодавством України. 

Особи, які навчаються у Коледжі, можуть переривати навчання у зв’язку 

з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану, а саме: 

- за станом здоров’я; 

- призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 

відстрочку від неї; 

- навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах 

іноземних держав тощо. 

Особам, які перервали навчання у Коледжі, надається академічна 

відпустка. 

Порядок переведення осіб, які навчаються у Коледжі, визначаються 

відповідним Положенням. 

5.4 Педагогічні та науково-педагогічні працівники - це особи, які у 

Коледжі провадять навчальну, наукову, методичну та організаційну діяльність. 

Посади педагогічних та науково-педагогічних працівників можуть 

обіймати особи з повною вищою освітою.  

Педагогічні та науково-педагогічні працівники Коледжу проходять 

атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

Відповідно до результатів атестації визначається відповідність 

працівника займаній посаді, присвоюються категорії, педагогічні звання. 

Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для 

підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного 

та науково-педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому 

законодавством. 

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних та 

науково-педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються 

постановою Кабінету Міністрів України. 

Відволікання педагогічних та науково-педагогічних працівників від 

виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, 

передбачених законодавством. 

5.5 Права та обов’язки педагогічних та науково-педагогічних 

працівників. 

Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники мають право: 

- на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства і 

людства загалом; 

- на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 

- на захист професійної честі та гідності; 

- брати участь в управлінні Інститутом та Коледжем, у тому числі 

обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, 

Вченої ради Інституту, його структурного підрозділу; 

- на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 

професійного рівня, встановлених законодавством, нормативними актами 

Інституту та Коледжу, умовами індивідуального трудового договору;  

- безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 

послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів 

Інституту та Кодеджу; 
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- на захист права інтелектуальної власності; 

- захист професійної честі та гідності; 

- вільний вибір методів і засобів навчання у межах затверджених 

навчальних планів і робочих навчальних програм з дисциплін; 

- участь в обговоренні питань навчальної, методичної, наукової і 

виробничої діяльності; 

- підвищення кваліфікації та стажування не рідше від одного разу на п’ять 

років; 

- здійснення науково-дослідної роботи; 

- індивідуальну педагогічну діяльність; 

- участь в об’єднаннях громадян; 

- користування подовженою оплачуваною відпусткою; 

- інші права та свободи, передбачені чинним законодавством України,  

Статутом Інституту. 

Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Інституту та 

Коледжу зобов’язані: 

- забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 

методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньо-професійної 

програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність; 

- підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 

кваліфікацію; 

- дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, 

які навчаються в Коледжу; 

-            дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

- дотримуватися Статуту Інституту, законів, інших нормативно-правових 

актів; 

- забезпечувати рівні умови для демонстрації здобувачами фахової 

передвищої освіти знань під час контрольних заходів, не дозволяти 

користуватися забороненими джерелами інформації; 

- суворо дотримуватися встановлених критеріїв визначення оцінок на 

екзаменах і під час інших контрольних заходів; 

- готувати здобувачів фахової передвищої освіти до свідомого життя в 

дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами; 

- сприяти збереженню майна Інституту. 

Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами Коледжу. 

 
 

6. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

6.1 Кредити ЄКТС та їх встановлення ЄКТС - це орієнтована на особу, 

яка навчається, система накопичення і трансферу кредитів, що ґрунтується на 

прозорості результатів навчання та освітнього процесу. Її метою є сприяння 

плануванню, наданню, оцінюванню, визнанню та підтвердженню кваліфікацій 

та навчальних модулів, а також сприяння мобільності здобувачів освіти. 
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Використання ЄКТС є обов’язковою вимогою при розробленні та 

акредитації освітньо-професійних програм. 

Основними поняттями, на яких ґрунтується ЄКТС, є кредити ЄКТС, 

навчальне навантаження здобувача фахової передвищої освіти, результати 

навчання та компетентності. 

Кредити ЄКТС ґрунтуються на навчальному навантаженні, необхідному 

здобувачам освіти для досягнення очікуваних результатів навчання. Результати 

навчання описують те, що має знати, розуміти чи вміти робити здобувач освіти 

після успішного закінчення процесу навчання. 

У навчальному навантаженні зазначається час, зазвичай потрібний 

здобувачу фахової передвищої освіти для завершення всіх видів навчальної 

діяльності (таких як лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота, 

заліки, екзамени), необхідних для досягнення очікуваних результатів 

навчання. 

60 кредитів ЄКТС, як правило,  відповідають навчальному 

навантаженню повного року формального навчання (навчального року) і 

асоційованим результатам навчання. Навантаження здобувача освіти складає 

1800 годин на навчальний рік, один кредит відповідає 30 годинам роботи. Для 

семестрів встановлюється , як правило,  30 кредитів (відхилення може 

складати не більш 1 кредиту). 

Кількість кредитів, що призначається кожному освітньому компоненту, 

визначається на основі його вагомості в обчисленні навантаження здобувачів 

фахової передвищої освіти, необхідного для досягнення результатів навчання 

у формальному контексті. 

При розробленні навчального плану кредити встановлюються складовим 

навчального плану (дисциплінам, предметам, циклам дисциплін, практикам, 

екзаменам, курсовим роботам). 

Максимально дозволений обсяг академічної різниці при поновленні, 

переведенні здобувача фахової передвищої освіти або зарахуванні на другий-

третій курси встановлюється Коледжем, але не може перевищувати 20 

кредитів (10 кредитів  при зарахуванні на останній курс чи рік навчання). 

 

6.2  Планування графіка освітнього процесу та розкладу занять 

Тривалість теоретичного навчання протягом періоду навчання 

визначається як різниця його загальної тривалості та тривалості екзаменаційної 

сесії. 

Тривалість екзаменаційної сесії визначається з розрахунку: три дні на 

один екзамен. 

Розподіл контактних годин між лекціями, практичними, семінарськими, 

лабораторними заняттями та консультаціями, а також між тижнями 

теоретичного навчання встановлюється навчальними (робочими) планами. 

При цьому максимальне тижневе навантаження не повинно перевищувати для 

здобувачів фахової передвищої освіти 45 год. (1,5 кредити ЄКТС). 

6.3  Навчальний час здобувача фахової передвищої освіти 

Обліковими одиницями навчального часу здобувача фахової передвищої 

освіти є академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс. 

Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. 
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Служить основою для планування і обліку таких видів занять як лекція, 

семінарське, практичне, лабораторне заняття. Тривалість однієї академічної 

години становить 45 хвилин. Дві академічні години утворюють „пару”. „Пара” 

може бути тривалістю 80 хвилин і проводитись без перерви. 

Навчальний день - складова частина навчального часу здобувача фахової 

передвищої освіти тривалістю не більше 9 академічних годин. 

Навчальний тиждень - складова частина навчального часу тривалістю не 

більше 45 академічних годин (1,5 кредити ЄКТС). 

Навчальний семестр - складова частина навчального часу здобувача 

фахової передвищої освіти, що закінчується підсумковим семестровим 

контролем. 

Тривалість навчального семестру в Коледжі визначається навчальним 

планом. Під час семестрового контролю проводяться екзамени з тих 

навчальних дисциплін/предметів, що були вивчені протягом поточного 

семестру.  

У разі неможливості виконання здобувачем фахової передвищої освіти 

чинного графіка освітнього процесу (у зв’язку зі складними сімейними 

обставинами, підтвердженими документально, стажуванням в установах, 

організаціях за профілем навчання з перспективою майбутнього 

працевлаштування, за умови надання відповідних документів тощо), може 

бути встановлений           індивідуальний графік навчання. 

 Навчальний курс - завершальний період навчання здобувача освіти 

протягом навчального року. Навчальний рік триває 52 тижні, з яких теоретичне 

навчання, обов’язкова практична підготовка, семестровий контроль та 

виконання індивідуальних завдань становить 40 тижнів, решта - не менше 

восьми тижнів - сумарна тривалість канікул. 

Сумарна тривалість канікул в Коледжі знаходиться в межах від 10 до 13 

тижнів. Тривалість перебування здобувача фахової передвищої освіти на 

навчальному курсі включає час навчальних семестрів та канікул (окрім 

останього курсу). 

6.4  Планування навчального навантаження здобувача освіти 

Навантаження здобувача освіти з дисципліни/предмету складається з 

навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять, 

консультацій), самостійної роботи та проходження контрольних заходів, на які 

розподіляються кредити, встановлені для навчальних дисциплін/предметів. 

Кількість встановлених для дисципліни/предмету кредитів 

перераховується в години, які розподіляються на аудиторні години та 

самостійну роботу. 

Кількість аудиторних годин на один кредит, як правило, становить: для 

здобувачів фахової передвищої освіти 10 год. (0,3 кредитів ЄКТС). Решта часу 

відводиться для самостійної роботи. 

Курсова робота є, на рівні із окремою навчальною 

дисципліною/предметом, елементом освітньо-професійної програми. Курсова 

робота оцінюється окремо, для її виконання передбачається відповідна 

кількість кредитів ЄКТС, які мають бути відображені у навчальному  плані. 

Навчання здобувача освіти здійснюється на підставі робочого 

навчального плану. 



22 
 

Обсяг обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін, запланованих 

для вивчення, становить становить, як правило,  не більше 60 кредитів на 

навчальний рік. 

Протягом перших двох місяців здобувачів фахової передвищої освіти 

першого року навчання куратори ознайомлюють з відповідним навчальним 

планом, структурно-логічною схемою підготовки фахівця обраної 

спеціальності, з правилами та принципами організації освітнього процесу в 

Коледжі. 

За власним бажанням кожний здобувач фахової передвищої освіти має 

право ознайомитись із робочими навчальними програмами будь-якої 

дисципліни/предмету, включеної до навчального плану, а також навчальними 

планами підготовки фахівців інших  напрямів. 

Навчальні групи для вивчення вибіркових дисциплін, формуються за 

умови наявності не менше 10-15 здобувачів освіти. 

Результати підсумкового контролю вносяться до навчальної картки 

здобувача освіти. Нормативний термін навчання визначається навчальним 

планом. 

6.5 Робочий час викладача 

Планування робочого часу викладачів здійснюється на поточний 

навчальний рік і відображається в індивідуальному робочому плані. 

Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, 

методичних, наукових, організаційних та інших трудових обов’язків у 

поточному навчальному році, відображених в індивідуальному робочому плані. 

Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків, перелік видів 

навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково- 

педагогічних і педагогічних працівників встановлюється згідно чинного 

законодавства. 

Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних 

навчальних занять, консультацій та іншими видами робіт, передбаченими 

індивідуальним робочим планом викладача. Консультації та відпрацювання 

занять проводяться протягом робочого часу викладача. 

Викладач зобов’язаний дотримуватись встановленого йому графіка 

робочого часу. Відволікати викладачів від виконання професійних обов’язків 

не допускається. Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників 

до роботи, не передбаченої трудовим договором та посадовими обов’язками,  

може здійснюватися лише за їх згодою або у випадках, передбачених 

законодавством. 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники кожні п’ять років 

проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність 

працівника посаді, що обіймає присвоюються категорії та педагогічні звання.  

Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення 

за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з 

посади у порядку, встановленому законодавством. 

Обсяг навчального навантаження визначається кількістю часу, 

необхідного для проведення всіх видів навчальної роботи. Він розраховується 

на підставі та з урахуванням робочих навчальних планів і робочих навчальних 

програм; кількості здобувачів освіти, академічних груп (підгруп); обов’язкових 
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норм навчального навантаження педагогічних та науково-педагогічних 

працівників. 

Методична, наукова та організаційна робота викладачів планується у 

відповідних розділах індивідуального робочого плану на навчальний рік із 

зазначенням конкретних підсумкових результатів. 

На підставі затвердженого обсягу навчального навантаження, завдань з 

методичної, наукової та організаційної роботи, на циклових комісій (кафедр) 

здійснюють розподіл загального навантаження між педагогічними та науково- 

педагогічними працівниками циклової комісії (кафедри), що є підставою для 

розроблення індивідуальних планів роботи на навчальний рік педагогічними та 

науково-педагогічними працівниками. Індивідуальний план роботи є основним 

документом з планування та обліку діяльності педагогічних та науково- 

педагогічних працівників Коледжу. 

 

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

  

7.1 Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в Коледжу 

визначається стандартами фахової передвищої освіти, нормативно-правовими 

актами, нормативними документами ЗІЕІТ (Стандартами підприємства) щодо 

забезпечення освітнього процесу. 

7.2 Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу кожної 

спеціальності включає такі документи: 

- освітня програма профільної середньої освіти; 

-  освітньо-професійна програма; 

- навчальний план; 

- робочий навчальний план; 

- наскрізна навчальна програма практик; 

- робочі програми навчальних дисциплін, в тому числі робочий тематичний 

план або силабус, з усіх обов’язкових і вибіркових дисциплін згідно з робочим 

навчальним планом на поточний навчальний рік; 

- комплексні контрольні роботи; 

- методичні матеріали та тематика курсових робіт спеціальності; 

- програма кваліфікаційних екзаменів; 

- методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти. 

   7.3. Освітня програма профільної середньої освіти коледжу, що здійснює 

підготовку фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої 

освіти, забезпечує виконання Державного стандарту, а також визначає засади 

розроблення та впровадження закладами освіти освітніх програм профільної 

середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на її основі. 

   Загальний обсяг навчального навантаження для студентів І-ІІ курсів у частині 

профільної середньої освіти, складає 2550 годин.  

   Гранично допустиме тижневе навантаження на студента І-II курсів у частині 

профільної середньої освіти складає 30 годин. Граничне тижневе навантаження 

студента може бути збільшено до 36 год. у межах санітарно-гігієнічних норм.        

Освітня програма та відповідний навчальний план профільної середньої освіти 

розробляються відповідно до статті 15 Закону України «Про загальну середню 
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освіту» та Державного стандарту. Вони повинні передбачати години на 

вивчення базових предметів, вибірково-обов'язкових предметів, профільних 

предметів і спеціальних курсів. При складанні навчального плану перелік 

предметів з блоку вибірково-обов'язкових, профільних та спеціальних курсів 

формується коледжем з урахуванням галузі знань та спеціальності, з яких 

здійснюється підготовка за ступенем фахового молодшого бакалавра.  

    До навчального плану профільної середньої освіти можуть бути включені  

інтегровані курси з освятньої програми фахової передвищої освіти залежно від 

профілю навчання, кадрового потенціалу та матеріальної бази. Це має 

забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання здобувачів 

освіти згідно з вимогами Державного стандарту.  

   Профіль навчання формується відповідно до спеціальності, за якою 

здійснюється підготовка здобувачів ступеня фахового молодшого бакалавра: 

інформаційний, економічний, туристичний.  

     Специфіку та сутність конкретного профілю навчання визначають профільні 

дисциплині та спеціальні курси.  

      На підставі затвердженої освітньої програми профільної середньої освіти для 

підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти 

розробляється навчальний план, що конкретизує організацію освітнього 

процесу. 

7.4. У межах ліцензованої спеціальності коледж розробляє освітньо-професійну 

програму підготовки фахового молодшого бакалавра. Основою для розроблення 

освітньо-професійної програми є стандарт фахової передвищої освіти за 

відповідною спеціальністю. 

7.5. Стандартизований пакет методичного забезпечення з кожної дисципліни 

(НМКД)  розробляється викладачами циклової комісії (кафедри) і включає: 

-            програму навчальної дисципліни; 

- робочу навчальну програму дисципліни (силабус); 

- конспекти лекцій з дисципліни; 

- методичні рекомендації (вказівки) до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

- методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи 

студентів; 

- методичні матеріали для написання курсових робіт (проектів); 

- матеріали щодо контролю  успішності здобувачів освіти (комплекс 

контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з науки 

(дисципліни), завдань для обов’язкових контрольних робіт, екзаменаційні 

білети; 

- підручники і навчальні посібники, інші інформаційні ресурси. 

  

8. ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, 

ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

8.1 Підставами для відрахування осіб, які навчаються в  Структурному 

підрозділі «Фаховий коледж економіки та інформаційних технологій» Приватного 

акціонерного товариства  «Приватний вищий навчальний  заклад «Запорізький  

інститут економіки та інформаційних технологій»  є: 

- завершення навчання за відповідною освітньо-професійною  
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програмою; 

- власне бажання; 

- 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); 

- стан здоров’я на підставі медичного висновку; 

- невиконання індивідуального навчального плану. Пропуски 

навчальних занять, що не призводять до отримання здобувачем фахової 

передвищої освіти незадовільної оцінки за результатами семестрового 

контролю, не можуть вважатися невиконанням індивідуального навчального 

плану; 

- порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку Коледжу; 

- порушення умов договору (контракту), укладеного між Структурним 

підрозділом «Фаховий коледж економіки та інформаційних технологій» 

Приватного акціонерного товариства  «Приватний вищий навчальний  заклад 

«Запорізький  інститут економіки та інформаційних технологій»  та особою, яка 

навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання; 

- інші випадки, передбачені законодавством. 

Особа, відрахована з Коледжу до завершення навчання за освітньо- 

професійною  програмою, отримує академічну довідку, що містить  

інформацію про результати навчання, назви дисциплін/предметів, отримані 

оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки 

встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

8.2  Здобувач  фахової передвищої освіти має право на перерву у 

навчання 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). 

Здобувачам  фахової передвищої освіти, призваним на військову службу 

у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання 

та стипендії. 

Здобувачам фахової передвищої освіти Структурного підрозділу 

«Фаховий коледж економіки та інформаційних технологій» Приватного 

акціонерного товариства  «Приватний вищий навчальний  заклад «Запорізький  

інститут економіки та інформаційних технологій», які реалізують право на 

академічну мобільність, протягом навчання в іншому закладі освіти на 

території України чи поза її межами гарантується збереження попереднього 

місця навчання та виплата стипендії відповідно до законодавства. Такі особи не 

відраховуються із закладу вищої, фахової передвищої освіти. 

8.3  Особи, відраховані зі Структурного підрозділу «Фаховий коледж 

економіки та інформаційних технологій» Приватного акціонерного товариства  

«Приватний вищий навчальний  заклад «Запорізький  інститут економіки та 

інформаційних технологій», мають право на поновлення на навчання в межах 

ліцензованого обсягу. 

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з Коледжу або яким надано 

академічну відпустку, а також переведення осіб, які здобувають фахову 

передвищу освіту, здійснюється, як правило, під час канікул у межах 
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ліцензованого обсягу. 

Поновлення здійснюється незалежно від причин відрахування, тривалості 

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

фінансування з урахуванням здатності претендента успішно виконувати 

навчальний план. 

Поновлення до складу здобувачів  фахової передвищої освіти 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 органами студентського самоврядування. 

Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

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

також порядок надання їм академічної відпустки затверджується центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

8.4 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 здобувачів  

фахової передвищої освіти, 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 галузі знань і для завершення   навчання.  

8.5 Особам, які навчаються у Структурному підрозділі «Фаховий 

коледж економіки та інформаційних технологій» Приватного акціонерного 

товариства  «Приватний вищий навчальний  заклад «Запорізький  інститут 

економіки та інформаційних технологій», можуть надаватись такі види 

академічних відпусток: 

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

на яку здобувач фахової передвищої освіти 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 фахової передвищої освіти отримує у разі 

його мобілізації, призиву 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 



27 
 

законів про працю України. 

 

 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ПОТОЧНОГО ТА 

СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 

    9.1. Дистанційні технології навчання передбачають здійснення взаємодії 

між учасниками освітнього процесу як асинхронно, так і синхронно у часі.  

    9.2. 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 університету 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).  

    9.3. Метою використання дистанційних технологій навчання в освітньому 

процесу коледжу є забезпечення здобувачами фахової передвищої освіти 

можливості реалізації конституційного права громадян на освіту.  

     9.4. Застосування дистанційних технологій навчання реалізується у таких 

формах: - викладання окремих освітніх компонентів освітніх програм для 

здобувачів у формі потоку, 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.         

9.5. Використання дистанційних технологій навчання для реалізації 

викладання окремих компонентів освітньої програми для здобувачів фахової 

передвищої освіти здійснюється відповідно до наказів ректора. 

    9.6. 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 фахової передищої освіти здійснюється педагогічними, 

науково-педагогічним працівником самостійно відповідно до права на 

академічну свободу.  

     9.7. Освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання 

організовується відповідно до графіків освітнього процесу та затвердженого 

електронного розкладу занять.  

    9.8. Освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання 

здійснюється в таких формах: навчальні заняття, самостійна робота, 

контрольні заходи.  

     9.9. 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.  

   9.10. Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу може 

здійснюватися через засоби комунікації на платформі ЦДО ЗІЕІТ, електронну 
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пошту, месенджери (Viber, Telegram та ін.), відеоконференції (Google Meet, 

Zoom, Skype та ін.), форуми, чати тощо.  

   9.11. Контрольні заходи освітнього процесу ізи застосуванням 

дистанційних технологій навчання повинні відповідати таким вимогам: - 

авторизований доступ до інформаційнокомунікаційних інструментів 

організації навчання у дистанційному режимі; - можливість визначення часу 

початку і завершення доступу, тривалості виконання завдань; - об’єктивність 

критеріїв перевірки результатів виконання.  

   9.12. Поточний контроль результатів навчання здобувачів фахової 

передвищої освіти.  

   9.12.1. Поточний контроль результатів навчання здобувачіввищої освіти за 

допомогою дистанційних технологій навчання здійснюється під час 

проведення дистанційних занять у синхронному (асинхронному)  режимі, а 

також шляхом оцінювання індивідуальних і груповихзавдань, що 

виконуються здобувачами вищої освіти в електронній формі.  

   9.12.2. 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 здобувачівфахової 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-

педагогічним працівником результатів виконання здобувачем фахової 

передвищої освіти групових завдань;  

- завдання, що потребують розгорнутої, творчої відповіді;  

- інші інструменти.  

    9.12.3. У випадках, якщо для засвоєння окремих тем, модулів, 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.  

     9.13. Семестровий контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти 

(залік, екзамен) у дистанційній формі може здійснюватися шляхом виконання 

здобувачем фахової передвищої  освіти тесту, контрольних завдань або 

усного опитування. Тестові та контрольні завдання можуть виконуватись в 

синхронному або асинхронному режимі з встановленням терміну та часу 

виконання роботи. Усне опитування проходить в синхронному режимі за 

домопогою відеоконференції. 

   9.13.1. Захист курсових робіт (проектів) та звітів про проходження практик 

виконується шляхом використання засобів проведення відеоконференцій. 

   9.14. Підсумкова атестація в формі кваліфікаційного екзамену (далі 

екзамен) з використанням дистанційних технологій навчання.  
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  9.14.1. Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти (екзамен) у 

дистанційній формі може здійснюватися шляхом виконання здобувачем 

фахової передвищої  освіти тесту, контрольних завдань або усного 

опитування за відповідними білетами. 

  9.14.2. На тижні, що передує екзамену, здобувачі фахової передвищої ї 

освіти, які складатимуть екзамен, підключаються до відеоконференції та 

тестують власні засоби аудіо- та відеозв’язку. 

   9.14.3. За 30 хвилин до проведення екзамену здобувачі фахової передвищої 

освіти підключаються до відеоконференції з використанням аудіо та 

відеозв’язку.  

   9.14.4. Відеоконференція підлягає запису. На початку екзамену кожний 

здобувач фахової передвищої освіти пред’являє документ, що посвідчує 

особу. Після ідентифікації усіх здобувачів вищої освіти відкривається доступ 

до проходження контрольних завдань.  

   9.14.5. По завершенню екзамену здобувачі фахової передвищої освіти 

отримують інформацію про отримані оцінки.  

   9.14.6. Здобувачі фахової передвищої освіти, які допущені до складання 

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

використанням необхідних технічних засобів, мають надати деканату та 

екзаменатору підтверджуючі документи до початку екзамену. У такому 

випадку має бути обраний альтернативний варіант складання екзамену, який 

би забезпечував ідентифікацію особи здобувача фахової передвищої освіти, 

дотримання академічної доброчесності та можливість перевірки результатів 

навчання здобувача фахової передвищої освіти.  

   9.14.7. У разі виникнення під час складання екзамену обставин 

непереборної сили, здобувач фахової передвищої освіти повинен негайно 

повідомити екзаменатора або деканат 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 екзамену визначається в індивідуальному порядку.  

   9.15. Захист кваліфікаційних робіт здобувачів фахової передвищої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання.  

  9.15.1. Організація захисту кваліфікаційних робіт здобувачів фахової 

передвищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання 

покладається на відповідні Екзаменаційні комісії.  

  9.15.2. Захист кваліфікаційних робіт здобувачів фахової передвищої освіти з 

використанням технологій дистанційного навчання передбачає забезпечення 

надійної ідентифікації осіб здобувачів фахової передвищої освіти.  

   9.15.3. Паперовий примірник кваліфікаційної роботи з власноручним 

підписом здобувача фахової передвищої ї освіти має бути присутнім в 

Екзаменаційній комісії до початку захисту кваліфікаційної роботи.  

    9.15.4. Якщо до захисту не отримано підписаний здобувачем фахової 

передвищої освіти паперовий примірник кваліфікаційної роботи, то 

Екзаменаційна комісія має право розглядати електронний примірник 

кваліфікаційної роботи. Тоді на початку захисту секретар Екзаменаційної 

комісії має оголосити перед виступом здобувача фахової передвищої освіти 

фразу «Чи підтверджуєте Ви, ПІБ здобувача фахової передвищої освіти, 

надсилання кваліфікаційної роботи на тему «Тема» загальним обсягом (повна 



30 
 

кількість сторінок разом з додатками) сторінок на електронну пошту коледжу 

(або циклової комісії)?». Відповідь здобувача має бути зафіксована на 

відеозапису захисту. Рішення екзаменаційної комісії про результат захисту 

кваліфікаційної роботи набирає чинності після одержання Екзаменаційною 

комісією паперового примірника роботи, підписаного здобувачем фахової 

передвищої освіти.  

  9.15.5. Оскарження результатів захисту кваліфікаційних робіт та результатів 

кваліфікаційного екзамену здійснюється шляхом надсилання заяви в 

електронній формі на офіційну електронну коледжу і формування 

апеляційної комісії наказом ректора. 

 

10.ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

10.1 У Коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною 

частиною громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти та 

входить до складу студентське самоврядування Інституту. 

10.2 Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів коледжу, у 

тому числі неповнолітніх. Усі студенти коледжу, які у ньому навчаються, 

мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть 

обиратися та бути обраними до його органів. 

10.3 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, установчими документами закладу фахової передвищої освіти 

та положенням про студентське самоврядування закладу фахової передвищої 

освіти. 

10.4 Органи студентського самоврядування: 

1) беруть участь в управлінні закладом фахової передвищої освіти у 

порядку, встановленому Законом та установчими документами Коледжу; 

2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, 

побуту та харчування; 

3) проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, 

оздоровчі, культурно-мистецькі та інші заходи; 

4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

5) захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти; 

6) делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних 

органів; 

7) ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов 

проживання здобувачів у гуртожитках та організації харчування; 

9) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм; 

10) виконують інші функції, передбачені  Законодавством та положенням 

про студентське самоврядування закладу фахової передвищої освіти. 

10.5 За погодженням з відповідним органом студентського 

самоврядування фахової передвищої освіти приймаються рішення про: 

1) відрахування студентів Коледжу та їх поновлення на навчання (крім 

випадків, передбачених пунктами 1-3, 7 частини першої статті 44 Закону); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n737
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n743
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