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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1. Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та 

управлінські засади функціонування Навчально-наукового 

інституту заочної та післядипломної освіти (далі - Інститут). 

2. Інститут створено згідно Наказу ректора університету за №70 від 1 

вересня 2014 року на базі Факультету заочної освіти та Інституту 

післядипломного навчання. 

3. Інститут є структурним підрозділом Львівського національного 

аграрного університету без права юридичної особи. 

4. Інститут діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту 

та положень Університету і цього Положення, Правил 

внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень Ректора, ухвал 

Вченої ради університету. 

5. Інститут має печатку, штамп, бланки з назвою Університету і своєю 

назвою та реквізитами. 

 

1. ПРЕДМЕТ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ 

1.1. Предметом діяльності Інституту заочної форми навчання є підготовка 

фахівців з вищою освітою за відповідними освітніми програмами відповідно до 

ліцензованих обсягів університету на таких рівнях вищої освіти: 

 перший (бакалавр) рівень; 

 другий (спеціаліст, магістр) рівень. 

Перший (бакалавр) рівень вищої освіти відповідає шостому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для 

успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Другий (спеціаліст, магістр) рівень вищої освіти відповідає сьомому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

особою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за 

обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології 

наукової або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності. 

1.2. Предметом діяльності Інституту є: 

- здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки 

(спеціальності) на основі здобутої базової або повної вищої освіти в 

межах вакантних місць ліцензованого обсягу заочної форми навчання. 

- здобуття рівня спеціаліста іншої спеціальності на основі здобутої 

раніше повної вищої освіти за спеціальностями Оа, Мо, ЗВ відповідно 

наявної ліцензії університету. 

спеціалізація - профільна спеціалізована підготовка з метою набуття 

особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають 

особливості в межах спеціальності; 

підвищення кваліфікації - підвищення рівня готовності особи до 

виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності 
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виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і 

вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань; 

стажування - набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків 

певної професійної діяльності або галузі знань; 

1.3. Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає 

успішне виконання особою відповідної освітньої програми, що є підставою для 

присудження відповідного ступеня вищої освіти. 

Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої 

становить 240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для 

здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра 

визначається вищим навчальним закладом. Особа має право здобувати ступінь 

бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. 

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь 

магістра здобувається за освітньо-професійною спеціаліст-тепер (90) або за 

освітньо-науковою програмою магістр – тепер 120. Обсяг освітньо-професійної 

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

наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо - наукова програма магістра 

обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 

відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 

ступеня бакалавра. 

Університет визначає відповідно до спеціалізації обсяг кредиту за обраною 

освітньо-професійної чи освітньо-науковою програмами. 

Інститут забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, 

науково-педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із 

збереженням середньої заробітної плати. 

Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування 

враховуються : 

1) під час проведення атестації педагогічних працівників; 

2) під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового 

договору з науково-педагогічними працівниками. 

Посади педагогічних і науково-педагічних працівників, які підвищують 

кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, на цей 

період можуть заміщуватися іншими особами без проведення конкурсу на 

умовах строкового договору (контракту). 

1.4. Навчальний процес підготовки фахівців за всіма освітньо-

кваліфікаційними рівнями та перепідготовки спеціалістів повністю 

забезпечують кафедри Львівського національного аграрного університету та 

висококваліфіковані спеціалісти наукових установ, підприємств, організацій 

Західного регіону. 

1.5. Основні напрями діяльності Інституту: 

 освітня діяльність пов’язана з підготовкою фахівців освітніх 

ступенів заочної форми навчання «Бакалавр», «Магістр» рівня 
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«Спеціаліст» акредитованими та ліцензованими напрямами 

підготовки та спеціальностями; 

 освітня діяльність пов’язана із спеціалізацією, підвищенням 

кваліфікації, стажуванням, іншими формами післядипломної 

освіти; 

 освітня діяльність пов’язана із здобуттям ступеня «Бакалавра» за 

іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на основі здобутої 

базової, або повної вищої освіти та рівня «Спеціаліста» на основі 

здобутої повної вищої освіти і практичного досвіду спеціальності 

«Облік і аудит», «Менеджмент організацій», «Землевпорядкування 

та кадастр». 

 навчально-наукове та методичне забезпечення навчального 

процесу в Інституті. 

 Застосування сучасних інформаційних технологій для підвищення 

якості освіти та створення окремих елементів відкритого 

освітнього простору дистанційного навчання). 

 Робота з упровадження досягнень науково-технічного прогресу за 

відповідними видами економічної діяльності для здійснення 

заочної та післядипломної освіти. 

1.6. Основними завданнями Інституту є: 

 провадження на високому рівні фундаментальної, теоретичної та 

професійно-орієтованої підготовки студентів заочної форми 

навчання, слухачів післядипломної освіти з метою забезпечення їх 

здатності до роботи в умовах змін соціально-економічних 

відносин; 

 забезпечення творчої діяльності учасників навчального процесу та 

використання наукових досліджень в освітньому процесі інституту; 

 розробка та впровадження навчально-тематичних програм 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

агропромислової галузі, педагогічних, науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації; 

 організація моніторингу якості навчально-виховного процесу та 

розробка спільно із відповідними структурними підрозділами 

Університету заходів щодо вдосконалення підготовки фахівців; 

 організація атестації студентів і слухачів за освітньо-

професійними програмами підготовки і перепідготовки фахівців 

ступенів «Бакалавр» та «Магістр» і рівня «Спеціаліст» за 

акредитованими та ліцензованими напрямами підготовки 

(спеціальностями); 

 забезпечення студентів та слухачів інституту житлово-побутовими 

умовами під час навчального процесу. 

1.7. Університет на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) 

програмами за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який 

визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, 

послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх 

обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. 
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Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік 

складається робочий навчальний план, що затверджується керівником вищого 

навчального закладу. 

1.8. Університет у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати 

спеціалізації, перелік яких визначається вищим навчальним закладом. 

1.9. Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє 

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

 

2. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ 

2.1. Керівництво всією діяльністю Інституту здійснює директор, який 

призначається на посаду ректором Львівського національного аграрного 

університету шляхом укладання з ним контракту (договору), а також 

безпосередньо підпорядковується йому.  

2.2. На посаду директора призначається особа, котра має повну вищу 

освіту, науковий ступінь, вчене звання та досвід науково-педагогічної роботи у 

ВНЗ не менше п’яти років. 

2.3. У своїй діяльності директор послуговується законодавством України, 

державними освітніми стандартами вищої освіти, нормативними документами 

державного органу управління освітою, Статутом університету, колективним 

договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку університету, 

наказами ректора, цією посадовою інструкцією. 

2.4. Директор Інституту: 

1. Здійснює загальне керівництво Інституту; 

2. Організовує навчальну, наукову, виховну та методичну роботу, діяльність 

Інституту;  

3. Представляє Інститут у всіх органах державної влади, місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах, організація всіх форм 

власності; 

4. Бере участь у роботі Вченої ради Університету, ректорату, приймальної 

комісії Університету, членом яких він є; 

5. Визначає функціональні обов'язки та подає Ректору для затвердження 

посадові інструкції працівників Інституту; 

6. Контролює виконання робочих навчальних планів, програм та іншої 

навчально-методичної документації щодо заочної та післядипломної освіти; 

7. Проводить заходи з удосконалення навчального процесу, дотримання 

державних стандартів освіти, що стосуються діяльності інституту; 

8. Контролює роботу кафедр і якість проведення ними занять студентів та 

слухачів Інституту; 

9. Подає ректору пропозиції щодо формування складу Інституту; 

10. Здійснює контроль за дотриманням в Інституті трудової дисципліни, правил 

охорони праці та внутрішнього розпорядку; 

11. У межах своїх повноважень дає розпорядження і доручення, обов'язкові до 

виконання працівниками університету і студентами Інституту; 
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12. Готує та подає ректору проекти наказів з питань навчальної роботи, 

переведення на старші курси, допуску до атестації, надання академічних 

відпусток, відрахування з числа студентів Інституту тощо; 

13. Проводить збори зі студентами і працівниками Інституту;  

14. Подає ректору проекти угод про спільну діяльність з організаціями, 

підприємствами, установами, навчальними та науковими закладами; 

15. Співпрацює зі структурними підрозділами університету. 

2.5. Директор Інституту має право: 

1. Видавати в межах своїх повноважень розпорядження, що регламентують 

роботу Інституту, обов’язкові до виконання всіма працівниками ЛНАУ, 

його структурними підрозділами і студентами; 

2. Обирати та бути обраним до вченої ради університету та факультету; 

3. Відвідувати і контролювати всі види навчальних занять, а також іспити і 

заліки, які проводять викладачі університету зі студентами Інституту, 

вносити, у разі потреби, свої пропозиції щодо поліпшення проведення 

занять; 

4. Вимагати від керівників усіх структурних підрозділів ЛНАУ вирішення 

питань, пов’язаних з організацією та забезпеченням навчального процесу в 

Інституті; 

5. Віддавати розпорядження і доручення керівникам підрозділів ЛНАУ з 

питань забезпечення планування навчальної роботи, організаційного та 

методичного забезпечення навчального процесу, атестації кадрів і контролю 

якості навчальної роботи Інституту; 

6. Делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. 

2.6. Директор Інституту відповідальний за: 

1. Дотримання чинного законодавства та положень державних актів, що 

регламентують освітню діяльність Інституту; 

2. Виконання навчальних планів, програм і підготовку фахівців відповідних 

кваліфікаційних рівнів та ступенів згідно з державним і відомчим 

замовленнями; 

3. Дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавчої 

дисципліни працівників Інституту; 

4. Своєчасне формування планів підготовки фахівців, правильної статистичної 

та функціонально-організаційної звітності, що стосуються роботи 

Інституту; 

5. Виконання обов’язків та використання прав, передбачених посадовою 

інструкцією. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІНСТИТУТУ 

3.1. Інститут має право: 

1. щодо навчальної діяльності: 

 брати участь у формуванні пропозицій Університету стосовно 

відкриття та закриття напрямів, спеціальностей та спеціалізацій 

підготовки фахівців, а також у формуванні контингенту студентів і 

слухачів, які навчаються за кошти державного та місцевих 
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бюджетів, кошти юридичних і фізичних осіб, за умови 

обов'язкового виконання державного замовлення 

2. щодо організаційної діяльності: 

 пропонувати зміни у структурі Інституту; 

 за дорученням Університету брати участь у діяльності міжнародних 

організацій. 

3. щодо господарської діяльності: 

 розвивати навчально-наукову, інформаційну, виробничу 

інфраструктури; 

 користуватися майном Університету, закріпленим за Інститутом. 

 Інститут може мати інші права, надані Ректором Університету. 

3.2. Обов'язки Інституту: 

 дотримання норм чинного законодавства, Державних стандартів 

України, вимог Статуту Університету та даного Положення, Правил 

внутрішнього розпорядку, виконання наказів та розпоряджень 

Ректора Університету; 

 виконання покладених Університетом на Інститут державних 

замовлень і зобов'язань за договорами з юридичними і фізичними 

особами, зокрема щодо навчально-наукової роботи зі студентами; 

 збереження та раціональне використання майна і коштів 

Університету забезпечення своєчасного та якісного проведення 

інвентаризації матеріальних цінностей Інституту. 

 

4. МЕТОДИЧНА РАДА ІНСТИТУТУ 

Методична рада Інституту – дорадчий орган при Інституті, що розглядає 

найважливіші питання навчальної, методичної та видавничої діяльності в 

Інституті. 

Методичну раду Інституту очолює директор Інституту. Формування 

складу та робота методичної ради здійснюється згідно з Положенням про 

методичну раду Інституту, затвердженим Ректором університету. 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ПРАЦІВНИКІВ 

ІНСТИТУТУ 

Навчальну, наукову та методичну роботу Інституту забезпечують 

науково-педагогічні працівники кафедр, навчально-методичні кабінети, 

лабораторії та бібліотека ЛНАУ. За Інститутом закріплені наступні кабінети 

241, 132, 123, 130б та аудиторії 134, 309. Навчальний процес забезпечують 37 

кафедр університету. 

Штатний розпис Інституту затверджує Ректор університету, який в 

своєму складі передбачає: директора, 2-ох заступників директора, 8 методистів 

та спеціаліста.  

Директора Інституту приймає на посаду і звільняє з посади Ректор 

Університету відповідно до чинного законодавства. Заступників Директора 

Інституту наймає на роботу і звільняє Ректор за поданням Директора. 

Відповідно до чинного законодавства науково-педагогічних, наукових та інших 
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працівників Інституту наймає на роботу і звільняє Ректор за поданням 

Директора Інституту. 

Обов'язки та права працівників Інституту визначаються чинним 

законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки 

України, Статутом університету, Положенням про Інститут, Правилами 

внутрішнього розпорядку Університету, посадовими інструкціями, іншими 

нормативними та інструктивними документами. 

 

6. ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА СЛУХАЧІ ІНСТИТУТУ 

Студентами Інституту є особи, зараховані наказом Ректора для навчання 

в Університеті з метою здобуття вищої освіти за напрямами і спеціальностями, 

за якими здійснюється підготовка фахівців в Інституті. Права та обов'язки 

студентів Інституту визначаються чинним законодавством і Статутом 

Університету. 

Здобувачі вищої освіти навчаються за освітньо-професійними 

програмами та навчальними планами напрямів і спеціальностей закріплених за 

Інститутом, і затверджених в установленому порядку. 

До інших осіб, які навчаються в Інституті, належать слухачі – особи, які 

отримують додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами 

післядипломної освіти. 

Формування контингенту здобувачів вищої освіти та інших осіб 

Інституту здійснюється на підставі правил прийому до ЛНАУ і організовується 

приймальною комісією у межах вакантних місць ліцензованого обсягу а також 

на підставі договорів з підприємствами, установами, організаціями та іншими 

юридичними, фізичними особами і державним замовленням яке доводиться 

Інституту Центральними органами виконавчої влади у випадках, передбачених 

законодавством України для забезпечення реалізації державної політики у 

сфері освіти і науки.  

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Організація освітнього процесу в Інституті здійснюється відповідно до 

вимог чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і 

науки України, Статуту і нормативних документів Університету та Інституту. 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти 

і науки, що провадиться в університеті через систему науково-методичних і 

педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 

використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а 

також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

Однією із форм здобуття вищої освіти є заочне навчання. Здобувати 

освіту за заочною формою навчання мають право громадяни України 

незалежно від роду і характеру їх занять та віку. Іноземні громадяни, особи без 

громадянства здобувають заочну освіту відповідно до чинного законодавства та 

міжнародних договорів. 

Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами 

прийому до вищих навчальних закладів України. Особи, які навчаються в 

університеті за заочною формою, мають статус студента, і на них 

поширюються права та обов'язки, що визначені чинним законодавством. 
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Тривалість навчання за заочною формою для здобуття певного освітньо-

кваліфікаційного рівня визначається університетом і не може перевищувати 

нормативний термін навчання, визначений державним стандартом освіти 

більше, ніж на 20 відсотків. Обсяг, структура, якість знань, умінь та навичок 

студента, який навчається за заочною формою, мають відповідати вимогам 

державного стандарту освіти, встановленого для відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня. 

 

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ 

 

Напрями підготовки, спеціальності 
Терміни навчання 

(роки, місяці) 

ОС “Бакалавр” 

за повною програмою навчання  

(усі напрями) 
4 роки  8 місяців 

за скороченою програмою навчання (усі напрями) 2 роки  6 місяців 

ОКР “Спеціаліст” 

усі спеціальності 1 рік  3 місяці 

ОС “Магістр” 

усі спеціальності 1 рік  9 місяці 

ОКР “Спеціаліст” (перепідготовка) 

усі спеціальності 2 роки  6 місяців 

 

Студенту заочної форми навчання, який виконав всі вимоги навчального 

плану, склав державні екзамени, захистив дипломний проект (роботу), 

рішенням екзаменаційної комісії присвоюється відповідний ступень вищої 

освіти та видається державний документ про освіту встановленого зразка. 

Навчання за заочною формою здійснюється за кошти державного 

бюджету, а також на підставі договорів між університетом та підприємствами, 

установами, організаціями, юридичними або фізичними особами. 

Оплата за перший курс навчання за освітніми ступенями «бакалавр», 

«спеціаліст» та «магістр» проводиться згідно кошторису, після рекомендації 

приймальної комісії (підписання наказу про зарахування).  

За навчання студент здійснює оплату посеместрово згідно укладеного 

договору після успішного завершення попередньої екзаменаційної сесії. 

Студент має право здійснювати оплату за весь термін навчання або за декілька 

семестрів. 

За неоплату студент відраховується з навчального закладу. 

Організація навчального процесу студентів здійснюється Інститутом, 

який проводить наступну роботу: 
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- складає навчальні та робочі навчальні плани в розрізі напрямів 

підготовки та спеціальностей за всіма освітніми ступенями на весь період 

навчання студента в університеті і контролює його виконання; 

- складає графіки та розклади занять в розрізі спеціальностей та освітніх 

ступенів; 

- забезпечує через навчальну та наукову бібліотеку студентів необхідною 

літературою, тощо; 

- веде облік відвідування студентами занять і облік успішності студентів; 

- організовує через загальноосвітні, загальнотехнічні і спеціальні кафедри 

навчання студентів під час їх самостійної роботи; 

- призначає студентам терміни і місце складання і перескладання  іспитів 

і заліків; 

- звертається до керівників підприємств і організацій за місцем роботи 

студентів про надання їм навчальних відпусток на час лабораторно-

екзаменаційних сесій, складання державних іспитів, дипломного проектування 

та захисту дипломного проекту (роботи); 

- переводить студентів з курсу на курс; 

- видає студентам, зарахованим до університету залікові книжки, 

індивідуальні навчальні плани і веде особові студентські справи. 

Навчальну роботу зі студентами ведуть методисти інституту за якими 

закріплено відповідні напрями підготовки і спеціальності за освітніми 

ступенями. Робота ними виконується згідно посадових інструкцій. 

Навчання проводиться безпосередньо в університеті. Викладачі 

університету читають лекції, проводять лабораторні і практичні заняття 

застосовуючи наявну лабораторну базу, рецензують контрольні роботи, 

здійснюють керівництво курсовим і дипломним проектуванням, проводять 

поточний та підсумковий контроль та атестацію студентів.. Інститут контролює 

своєчасне виконання студентами навчального плану під час лабораторно-

екзаменаційних сесій, і встановлює зв’язок з підприємствами, організаціями для 

своєчасного прибуття на заняття шляхом розсилання викликів. 

Всі питання організації навчального процесу студентів заочної форми 

навчання забезпечує Інститут. 
7.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ ЗА ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

Організація навчального процесу заочної освіти університету базується 

на Законі України "Про вищу освіту", державних стандартах освіти, інших 

актах законодавства України  з питань освіти. 

Стандарти освітньої діяльності - це сукупність норм, які визначають 

вимоги до освітнього процесу для кожного рівня вищої освіти в межах кожної 

спеціальності. 

Складові стандарту вищої освіти: 

- освітня (кваліфікаційна) характеристика; 

- нормативна частина змісту освіти; 

- тести. 

Освітня характеристика - це основні вимоги до якостей і знань особи, яка 

здобула певний освітній рівень. 
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Кваліфікаційна характеристика - це основні вимоги до професійних 

якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання 

професійних обов'язків.  

Тест - це система формалізованих завдань, призначених для встановлення 

відповідності освітнього (кваліфікаційного) рівня особи до вимог освітніх 

(кваліфікаційних) характеристик.  

7.1.1. Організація навчального процесу здійснюється кафедрами 

університету. Основним нормативним документом, що визначає організацію 

навчального процесу в конкретному напрямі освітньої або кваліфікаційної 

підготовки, є навчальний план. 

Навчальний план - це нормативний документ університету, який 

складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної 

схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових 

навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення 

навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби 

проведення поточного і підсумкового контролю. 

Навчальний план розглядається Вченою радою університету та 

затверджується Наказом ректора.. 

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний 

навчальний рік складається робочий навчальний план. 

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним 

стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для 

університету. 

Інститут організовує навчальну роботу у відповідності з навчальними 

планами і програмами. На основі навчальних планів спеціальностей Інститут 

розробляє робочі навчальні плани. На підставі робочих навчальних планів 

складаються графіки лабораторно-екзаменаційних сесій. В графіках вказують: 

перелік дисциплін на кожному курсі і їх послідовність; кількість курсових 

проектів (робіт), перелік заліків та іспитів; кількість годин, які відведено на 

аудиторні заняття та самостійну роботу. Графік екзаменаційних сесій є 

основним документом, що регламентує навчання студента. 

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

знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. 

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного 

стандарту освіти. Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється 

університетом. 

7.1.2. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-

професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни 

та навчального плану університетом складається робоча програма навчальної 

дисципліни, яка є нормативним документом університету. Разом з 

методичними вказівками для самостійного вивчення, виконання контрольних 

чи розрахунково-графічних, курсових і дипломних робіт (проектів), проведення 

аудиторних занять (семінарських або практичних), робоча програма навчальної 

дисципліни входить у структуру навчально-методичного комплексу 

дисципліни. 
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Робоча програма навчальної дисципліни містить виклад конкретного 

змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення 

та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю. 

Структурні складові робочої програми навчальної дисципліни: 

Опис навчальної дисципліни 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2. Короткий зміст навчальної дисципліни.  

3. Структура навчальної дисципліни 

4. Теми семінарських занять 

5. Теми практичних занять 

6. Теми лабораторних занять 

7. Самостійна робота 

8. Індивідуальні завдання 

9. Методи навчання 

10. Методи контролю 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

12. Методичне забезпечення 

13. Рекомендована література (базова, допоміжна) 

14. Інформаційні ресурси 

Ведучий викладач курсу на початку навчального року розробляє або 

доповнює розроблений навчально-методичний комплекс дисципліни для 

заочної форми навчання, на основі аналогічного навчально-методичного 

комплексу денної форми навчання. 

Навчальна дисципліна складається з одного чи декількох залікових 

кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації 

навчального процесу. 

Заліковий кредит – це завершена задукоментована частина змісту 

навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів, як правило, завершується 

підсумковим оцінюванням (тестування, підсумкова контрольна робота). Для 

заочної форми навчання заліковий кредит розподіляють на двіскладові – 

самостійне вивчення матеріалу та навчально-аудиторна робота. 

Самостійне вивчення матеріалу – частина змісту дисципліни, що може 

бути освоєна студентом самостійно і виноситься на вивчення в міжсесійний 

період. Навчально-аудиторна робота – матеріал, що виноситься на вивчення під 

час лабораторно-екзаменаційних сесій за участі викладача на аудиторних 

заняттях. 

7.1.3. Університет за певних умов (хвороба, службові відрядження, 

складні сімейні обставини, зокрема, необхідність догляду за членами сім’ї 

тощо) для окремих студентів може встановлювати індивідуальний графік 

вивчення дисциплін. 

У разі несвоєчасного прибуття на заліково-екзаменаційну сесію студент 

зобов’язаний повідомити про це Інститут протягом трьох днів з початку сесії. 

Після завершення сесійного періоду студент зобов’язаний подати документ, що 

підтверджує причини неявки. Якщо студент не попередив про причину 

відсутності на сесії, його відраховують з числа студентів. 
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Індивідуальний графік вивчення дисциплін складається на підставі 

робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та 

частину вибіркових навчальних дисциплін, вибраних студентом з обов'язковим 

урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний графік 

вивчення дисциплін складається на кожну сесію і затверджується в порядку, 

встановленому університетом. 

7.1.4. Університет надає студентам заочної форми навчання можливість 

користування навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, 

навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням 

та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього 

розпорядку. 

7.1.5. За відповідність рівня підготовки студента вимогам державних 

стандартів освіти відповідає керівник навчального структурного підрозділу 

(Інституту, відділення, кафедри тощо). За виконання навчального плану або 

індивідуального графіку вивчення дисциплін відповідає здобувач вищої освіти. 
7.2. ФОРМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

В Інституті використовується кредитно-трансферна система навчання. 

Кожен навчальний семестр студент завершує складанням іспитів з предметів 

навчального плану відповідного курсу і за їх результатами переводиться на 

наступний курс, залишається на повторне навчання, або відраховується з 

університету. 

У навчальних планах заочної форми навчання з кожної дисципліни 

відводиться певна кількість годин на аудиторні заняття в університеті під час 

екзаменаційних сесій. Після зарахування студентів з ними проводиться 

організаційна робота, під час якої студентам видають залікові книжки, 

знайомлять їх з правилами поведінки в університеті, розташуванням аудиторій, 

проводять поселення в гуртожиток (по мірі наявності вільних місць), 

оформляють бібліотечний абонемент, картку студента тощо. 

Двічі на рік для студентів Інституту проводяться екзаменаційні сесії. Явка 

студента на сесію обов’язкова. Сесія – це складова навчального процесу, 

впродовж якої здійснюються аудиторне навчання студентів (шляхом 

проведення лекцій, лабораторних, практичних, семінарських та індивідуальних 

занять, консультацій, виконання індивідуальних завдань) та проводиться 

поточний і підсумковий контроль рівня знань студентів. Після успішного 

завершення сесії та проплати за навчання (для осіб, що навчаються за кошти 

юридичних чи фізичних осіб), студент особисто або поштою отримує довідку-

виклик на наступну сесію. 

Лекція - основна форма проведення навчальних занять в університеті, 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. 

Лекції проводяться викладачами університету, а також провідними 

науковцями або спеціалістами, запрошеними для читання лекцій. Лекції 

проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях - аудиторіях для однієї або 

більше академічних груп студентів. 

Практичне заняття - форма навчального заняття, при якому викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 



14 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих 

завдань. 

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних 

лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, 

обчислювальною технікою. Практичне заняття проводиться зі студентами, 

кількість яких не перевищує академічної групи. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на 

попередньо підготовленому методичному матеріалі - тестах для виявлення 

ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, 

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

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. 

Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якому викладач 

організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти 

готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). 

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах 

з однією академічною групою.Перелік тем семінарських занять визначається 

робочою програмою навчальної дисципліни.На кожному семінарському занятті 

викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у 

дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Кількість 

балів за кожне семінарське заняття вноситься у відповідний журнал. 

Індивідуальне навчальне заняття приводиться з окремими студентами 

з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих 

здібностей. 

Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з 

урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть 

охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних 

дисциплін, а в окремих випадках - повний обсяг навчальних занять для 

конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи 

проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім 

атестації) визначаються індивідуальним навчальним планом студента.  

Консультація - форма навчального заняття, при якій студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

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

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

навчальної дисципліни. 

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, 

графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) видаються студентам в 

терміни, передбачені вищим навчальним закладом. Індивідуальні завдання 

виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачем. 
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дисципліни і оцінюється (визначається рейтинг) як самостійний вид навчальної 

діяльності студента. 

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням 

навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами 

конкретного фаху. 

Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі 

двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсового проекту 

(роботи). Результати захисту курсового проекту (роботи) оцінюються за 

стобальною системою згідно ECTS. Одночасно оцінювання дублюється за 

національною, чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", 

"незадовільно"). Курсові проекти (роботи) зберігаються на кафедрі впродовж 

одного року, потім списуються в установленому порядку. 

Дипломні роботи (проекти) виконуються на завершальному етапі 

навчання студентів у вищому навчальному закладі і передбачають: 

систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 

знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, 

технічних, економічних, виробничих й інших завдань; 

розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою 

дослідження та експерименту, пов'язаних з темою проекту (роботи). 

У роботі особлива увага звертається на вміння студента застосовувати 

сучасні методики експериментальних досліджень для вирішення практичних 

задач виробництва.  

Студенту надається право обрати тему дипломної роботи (проекту), 

визначену випускаючими кафедрами або запропонувати свою з обґрунтуванням 

доцільності її розробки. 

Керівниками дипломних робіт (проектів) призначаються професори і 

доценти, викладачі з вченими ступенями, висококваліфіковані спеціалісти 

виробництва. 

Дипломні роботи (проекти) зберігаються в архіві університету впродовж 

п'яти років, потім списуються в установленому порядку. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

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

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 

визначається навчальною програмою 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, робочий зошит, контрольні завдання, тощо. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального 

закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також на 

виробництві та в домашніх умовах у міжсесійний період. 

Завдання на виконання контрольних чи розрахунково-графічних робіт, а 

також курсових проектів та робіт студент отримує самостійно на кафедрах 
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університету, як правило на попередній лабораторно-екзаменаційній сесії або 

впродовж міжсесійного періоду, але не пізніше одного місяця до початку сесії. 

Контрольні роботи виконуються студентом самостійно впродовж 

міжсесійного періоду та повинні бути представлені викладачам до початку 

заліково-екзаменаційної сесії. Реєстрація контрольних робіт проводиться на 

кафедрах університету в Журналі реєстрації контрольних робіт. 

Відповідальність за це покладена на завідувачів кафедри. Після перевірки 

викладачем контрольні роботи подаються в Інститут для реєстрації. Після 

завершення заліково-екзаменаційної сесії контрольні роботи списуються 

«Актом списання контрольних робіт», який підписується завідуючим кафедри, 

ведучим викладачем та методистом інституту. 

Навчальний матеріал з дисципліни, передбачений робочим навчальним 

планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні навчальних занять. 
 

 

7.3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  

Система оцінювання знань студентів може проводитись за допомогою 

бальної системи. 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійно вивчений матеріал передбачає виконання контрольної роботи 

(індивідуального завдання), що реєструється на кафедрі та в кінці сесії 

списується по акту (додаток). 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його 

завершених етапах. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне та підсумкове опитування рівня засвоєності теоретичного 

матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи. 

Питома вага оцінки кожного з видів навчальної роботи студента у 

підсумковій (загальній) оцінці визначається виходячи із їх вагомості у 

ЗАЛІКОВИЙ КРЕДИТ З ДИСЦИПЛІНИ 

(100 балів) 

Практична підготовка  

(50 балів) 

Теоретична підготовка  

(50 балів) 

Навчально-

аудиторна 

робота  

Самостійне 

вивчення 

матеріалу  
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теоретичній та практичній підготовці фахівця, структури та змісту навчальної 

дисципліни. До академічної довідки студента вноситься підсумкова оцінка за 

вивчення навчальної дисципліни. 

При складанні іспиту студент подає залікову книжку, в якій викладач 

записує кількість годин виділених для вивчення дисципліни, назву дисципліни, 

оцінку за шкалою ECTS та національною, дату проведення контролю знань і 

своє прізвище. Одночасно викладач робить відповідні записи щодо 

підсумкового контролю у навчальному плані студента, заповнює екзаменаційну 

відомість та здає її в Інститут у день проведення підсумкового контролю.  

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

відраховуються з університету. Академічну заборгованість дозволяється 

ліквідувати у двотижневий термін після сесії. Повторне складання 

підсумкового контролю допускається не більше двох разів з кожної дисципліни 

за участі комісії, яка створюється Інститутом. Студенти, що не ліквідували 

академічну заборгованість відраховуються з числа студентів за неуспішність. 

Шкала оцінювання студентів 

Сума балів Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

75-81 C 

64-74 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Незадовільно з 

дозволом на перездачу 

Незадовільно з 

повторним вивченням 

курсу 

не зараховано 1-34 F 

 

Атестація студента здійснюється екзаменаційною комісією (далі - 

екзаменаційна комісія) після завершення навчання - на певному освітньому 

(кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної 

відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої 

(кваліфікаційної) характеристики. 

Для підготовки до здачі іспиту чи підготовки до захисту дипломної 

роботи чи проекту студенту видається довідка-виклик на атестацію. 

Екзаменаційна комісія створюється з кожної спеціальності та перевіряє 

науково-теоретичну, практичну підготовку випускників, вирішує питання про 

присвоєння їм відповідного освітнього ступеня, видання державного документа 

про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості 

освітньо-професійної підготовки спеціалістів в університеті. 
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Екзаменаційна комісія організовується щорічно і діє впродовж 

календарного року. До складу комісії входять голова, заступники голови і 

члени комісії. Голова комісії затверджується вченою радою університету. 

Робота екзаменаційних комісій проводиться у терміни, передбачені 

навчальними планами та наказом ректора університету. Графік роботи комісії 

затверджує ректор університету своїм наказом. 

Розклад роботи екзаменаційної комісії, узгоджений з головою комісії, 

затверджується директором Інституту і доводиться до загального відома не 

пізніше, як за місяць до початку складання екзаменів або захисту дипломних 

проектів (робіт). 

До складання екзаменів та до захисту дипломних робіт (проектів) 

допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.  

Захист дипломних проектів (робіт) може проводитися як у вищому 

навчальному закладі, так і на підприємствах, в закладах та організаціях, для 

яких тематика проектів (робіт), що захищаються, становить науково-

теоретичний або практичний інтерес. 

Екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з 

дисциплін, передбачених навчальним планом. 

Екзамени проводяться за білетами або тестами складеними у повній 

відповідності до навчальних програм за методикою визначеною Положенням 

про організацію освітнього процесу університету. Тривалість екзаменів не 

повинна перевищувати 6 академічних годин на день. 

Дипломне проектування здійснюється на кафедрах університету в розрізі  

спеціальностей згідно наказу на теми дипломних робіт (проектів). Керівник 

видає студентові завдання на дипломний проект (роботу), в якому вказує: тему, 

початкові дані для проектування, перелік рекомендованої літератури, обсяг 

графічних і розрахункових робіт і календарний графік виконання проекту. Крім 

основного керівника, в завданні вказуються консультанти з окремих розділів. 

Згідно розпорядження Інституту проводяться на кафедрах попередні 

захисти  дипломних робіт. Протоколи про їх проведення подаються в Інститут. 

Для проведення захистів екзаменаційній комісії подається: 

– зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про 

отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і 

робіт, з екзаменів; 

– дипломний проект (робота). 

Дипломний проект (робота) повинен бути виконаний згідно із вимогами, 

які передбачені методичними рекомендаціями кафедр з напряму підготовки 

(спеціальності). До дипломного проекту (роботи) обов’язково додається: 

– подання керівника про дипломний проект (роботу); 

– рецензія на дипломний проект (роботу). 

Рецензію на дипломний проект (роботу) може подати кваліфікований 

фахівець з підприємства чи установи по якому виконувалась робота або інший 

кваліфікований спеціаліст з відповідної галузі діяльності. 

Примітка. Екзаменаційній комісії можуть бути подані також інші 

матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаного 

проекту (роботи) - друковані статті за темою проекту (роботи), документи, які 
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вказують на практичне застосування проекту (роботи), макети, зразки 

матеріалів, виробів тощо. 

Результати захисту дипломного проекту (роботи) та складання державних 

екзаменів визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" і 

"незадовільно". Результати захисту дипломних проектів (робіт), а також 

складання державних екзаменів, оголошуються у цей же день після оформлення 

протоколів засідання державної комісії. Студенту, який захистив дипломний 

проект (роботу), склав екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної 

програми підготовки, рішенням екзаменаційної комісії присвоюється 

відповідно освітній ступінь. 

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з 75 

відсотків дисциплін навчального плану, а з інших навчальних дисциплін – 

оцінки "добре", склав державні екзамени з оцінками "відмінно", захистив 

дипломний проект (роботу) з оцінкою "відмінно" видається документ про 

освіту (кваліфікацію) з відзнакою. Студент який претендує на диплом з 

відзнакою та має менше 75% відмінних оцінок має право перездати одну 

дисципліну. Оцінка “Добре” перездачі не підлягає. 

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні екзамену, захисті дипломного проекту (роботи), а також про 

присвоєння студенту-випускнику відповідного освітнього ступеня 

(кваліфікації) приймається екзаменаційною комісією на закритому засіданні 

відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі 

брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є 

вирішальним. Студент, який при складанні екзаменів та захисту дипломного 

проекту отримав незадовільну оцінку, відраховується університету і йому 

видається академічна довідка. 

Таким студентам надається право пройти атестацію в даному 

навчальному році в терміни роботи екзаменаційної комісії певної спеціальності. 

Всі засідання екзаменаційної комісії протоколюються. У протоколи 

вносяться оцінки, одержані на екзаменах або при захисті дипломного проекту 

(роботи), записуються питання, що стосуються особливі думки членів комісії, 

вказується здобутий освітньо-професійний ступінь (кваліфікація), а також, який 

державний документ про освіту (кваліфікацію) (з відзнакою чи без відзнаки) 

рекомендується до видачі студенту-випускнику, що закінчив університет. 

Протоколи підписують голова та члени екзаменаційної комісії, які брали 

участь у засіданні. Після закінчення роботи екзаменаційної комісії голова 

комісії складає звіт і подає його ректору університету. 
 

 

7.4. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ВІДОМОСТЕЙ ТА 

АРКУШІВ УСПІШНОСТІ (ТАЛОНІВ) ДЛЯ ЛІКВІДУВАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Заліково-екзаменаційна відомість встановленого зразка реєструється та 

візується в Інституті і видається на руки викладачеві в день складання 

підсумкового контролюючи курсової роботи (проекту). 

У заліково-екзаменаційну відомість вносяться прізвища всіх студентів 

групи. 
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Студенти, які не прибули на сесію, а також не виконали самостійної 

роботи не допускаються до складання підсумкового контролю. 

Викладач після приймання повертає заповнену належним чином заліково-

екзаменаційну відомість в Інститут у день проведення контролю. 

У випадку, коли студент не виконав навчальний план (при цьому набрав 

1-34 балів (оцінка FX) із дисципліни), дирекцією Інституту після закінчення 

сесії складається графік відпрацювання занять. Аркуш успішності студента 

(талон) на ліквідацію заборгованості з дисципліни видається тільки після 

відпрацювання всіх видів робіт. 

Для ліквідації заборгованості видаються талони двох зразків:  

- аркуш успішності студента (талон) № 2 для першої спроби, коли 

заборгованість приймає один викладач, який приймав відповідний підсумковий 

контроль чи курсову роботу (проект) під час сесії (у випадку відсутності цього 

викладача з дозволу завідувача кафедри заборгованість приймає інший 

викладач, котрий веде цей предмет); 

- аркуш успішності студента (талон) “К”  для повторної ліквідації 

заборгованості перед комісією, яка призначається завідувачем кафедри у складі 

не менше 3-х викладачів. 

Студенту можуть бути видані аркуші успішності студента (талони) з 

однієї дисципліни одночасно з різних форм контролю (підсумковий контроль, 

курсовий проект (робота). 

Термін ліквідування заборгованості за аркушем успішності студента 

(талоном) № 2 обмежується п’ятьма днями. Термін дії аркуш успішності 

студента (талон) “К” обмежується одним днем.У разі нескладання впродовж 

цього терміну аркуш успішності студента (талон) стає недійсним і повертається 

в Інститут. Результати успішності студента переносяться у журнал обліку 

успішності та електронну базу даних. 

Аркуш успішності студента (талон) на ліквідування заборгованості 

реєструється на кафедрі, де читається дисципліна, зберігаються, підшиваються 

(підклеюються) до екзаменаційної відомості обліку успішності академічної 

групи. Відповідальність за оформлення та збереження несе методист і 

адміністрація Інституту. 
7.5. НАУКОВО-НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

Науково-методичне забезпечення включає: 

- державні стандарти освіти; 

- навчальні плани; 

- навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін; 

- підручники і навчальні посібники; 

- конспекти лекцій; 

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських і практичних занять; 

- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з 

навчальних дисциплін; 

- контрольні завдання до семінарських і практичних занять; 
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- підсумкові контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки 

рівня засвоєння студентами навчального матеріалу; 

- методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання 

фахової літератури, написання курсових, дипломних робіт і проектів; 

- електронні бази даних. 

Інші характеристики освітнього процесу визначає викладач, кафедра, 

вищий навчальний заклад. 

Література, якою повинен користуватися студент, вказується в програмі і 

методичних рекомендаціях. Вона, як правило, поділяється на основну – 

обов’язкову і додаткову. 

В університеті діє бібліотека для студентів усіх форм навчання.  

Студент, який з якої-небудь причини відрахований з університету, 

зобов’язаний  в двотижневий термін повернути в бібліотеку університету всі 

взяті підручники, навчальні посібники, журнали тощо. До погашення 

заборгованості  перед бібліотекою відрахованим студентам документи не 

видаються. Аналогічною є процедура і для студентів, які завершують навчання 

в університеті. 
7.6. ПОРЯДОК ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПОНОВЛЕННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Питання відрахування,  переривання навчання, поновлення і переведення 

студентів які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр, 

спеціаліст в університеті регулюються «Положенням про порядок переведення, 

відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженим 

наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.96 р. та Законом 

України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року та Положенням 

про ЛНАУ. 

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути 

переведені з: 

- одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального 

закладу; 

- одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї 

галузі знань, або з однієї форми навчання на іншу. 

Переведення студентів, які навчаються за освітніми ступенями - 

спеціаліст та магістр, з однієї спеціальності на іншу не допускаються. 

Ректор університету має право розглядати, як виняток, питання 

переведення з одного вищого закладу освіти до іншого, або з однієї форми 

навчання на іншу студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями - спеціаліст та магістр, тільки за умови переведення на ті ж самі 

спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка. 

7.6.1. Переведення студентів 

1. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого 

незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, 

спеціальності здійснюється за погодженням ректорів обох вищих закладів 

освіти. Вищезазначені особи переводяться на навчання з оплатою за рахунок 

коштів юридичних та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць 

ліцензованого обсягу. 
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2. Переведення студентів з одного напряму підготовки фахівців з вищою 

освітою на інший, з однієї форми навчання на іншу в межах Львівського НАУ 

здійснює ректор університету. 

3. Переведення студентів, здійснюється, як правило, у міжсесійний 

період. 

4. Особи, які навчаються у ЛНАУ за рахунок коштів державного 

бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні на місця 

державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць. 

За відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені 

на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих 

міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за 

умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. 

5. Особи, які навчаються у ЛНАУ на договірній основі з оплатою за 

рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, 

підприємств, організацій, установ та фізичних осіб можуть бути переведені на 

навчання на таких же умовах до інших державних вищих закладів освіти при 

наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. Такі переведення можуть бути 

здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди 

замовників, що фінансують підготовку. 

Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця 

державного замовлення в даному чи іншому вищому закладі освіти на 

конкурсній основі і за умови згоди замовників. 

6. Особи, які навчаються в акредитованому недержавному вищому 

закладі освіти, можуть бути переведені до Львівського НАУ на умовах, що 

передбачені для осіб, які навчаються в державному вищому закладі освіти на 

договірній основі. 

7. Особи, які навчаються в неакредитованих недержавних вищих закладах 

освіти, не користуються правом переведення до державних вищих закладів. 

8. При існуванні двосторонніх угод (студент і підприємство, організація, 

установа), або тристоронніх угод (студент, заклад освіти і підприємство, 

організація, установа) переведення студентів з одного напряму підготовки на 

інший, з однієї форми на іншу, або з одного вищого закладу до іншого 

здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод. 

9. Переведення студентів на наступний курс оформляється наказом по 

університету після завершення навчального року за умови повного виконання 

навчального плану. 

10. Переведення студентів на перший курс університету забороняється. За 

умови виключних обставин ці питання можуть розглядатись Міністерством 

освіти і науки України. 

11. Студент, який бажає перевестися з іншого навчального закладу, подає 

на ім’я ректора вищого навчального закладу, в якому навчається, заяву про 

переведення і, одержавши його письмову згоду, звертається з цією ж заявою, до 

якої додається академічна довідка, до ректора Львівського національного 

аграрного університету.  
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12. При позитивному розгляді заяви студента допускають до ліквідації 

різниці в навчальних планах згідно індивідуального графіку. 

13. Ліквідація різниці в навчальних планах повинна завершитись за два 

тижні до початку сесії на відповідному курсі. 

14. За умови ліквідації академічної різниці ректор університету видає 

наказ, згідно якого студент допускається до занять. 

15. Переведення здійснюється, як правило, в канікулярний період. 

7.6.2. Відрахування студентів 

Студент відраховується з університету за наказом ректора у наступних 

випадках: 

- завершення навчання за відповідною освітньою програмою; 

- за власним бажанням; 

- у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти; 

- невиконання навчального плану; 

- за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього розпорядку 

університету; 

- за заборгованість по оплаті за навчання; 

- інші випадки, передбачені законодавством. 

Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення 

навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить 

інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і 

здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

2. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з 

обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми 

(за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права 

на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається 

академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в 

освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути 

підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними 

актами чи договорами між вищими навчальними закладами. 

Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з 

оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання. 

Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, 

протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому 

вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її 

межами гарантується збереження місця навчання відповідно до положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не 

відраховуються із складу здобувачів вищої освіти. 

3. Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення 

навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на 

навчання в межах ліцензованого обсягу вищого навчального закладу. 

4. Поновлення на навчання осіб, відрахованих з вищих навчальних закладів 

або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої 

освіти здійснюються, як правило, під час канікул. 
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5. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 

осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також порядок надання їм 

академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

6. У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої 

програми та неотримання вищим навчальним закладом нового сертифіката про 

акредитацію здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів 

державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до іншого 

вищого навчального закладу, в якому відповідна освітня програма 

акредитована, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) 

бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. 

7.6.3. Поновлення до складу студентів 

Поновлення на навчання осіб, які були відраховані з університету 

здійснюється ректором при наявності вакантних місць у відповідності до 

ліцензійного обсягу, незалежно від тривалості перерви в навчанні, причин 

відрахування, трудового стажу та форми навчання і з врахуванням здатності 

претендента успішно виконувати графік навчального процесу. Поновлення 

студентів проводиться у міжсесійний період завчасно, не пізніше як за 45 днів 

до початку екзаменаційної сесії або після перевідного наказу. 

Студенти, які навчались у неакредитованих недержавних вищих закладах 

освіти, не користуються правом поновлення до державних вищих закладів 

освіти. 

Заява про поновлення має бути розглянута в університеті впродовж двох 

тижнів, і заявникові повідомлені умови зарахування на навчання або причина 

відмови. Поновленому на навчання студенту пере зараховуються з 

відповідними оцінками предмети , які він встиг вивчити до відрахування з 

університету.  

Поновлення студентів на перший курс вищих закладів освіти 

забороняється. Ректор університету має право поновити на другий курс 

студентів, які були відраховані з першого курсу при частковому невиконанні 

навчального плану за умови ліквідації академічної заборгованості до початку 

навчальних занять. 

Студенту, який відрахований з вищого закладу освіти, видається 

академічна довідка встановленої форми, яка затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.11.97 р. № 1260 "Про документи про освіту та вчені 

звання". 

Відомості про вивчені предмети та складені заліки і екзамени вносяться 

до академічної довідки окремо за кожний семестр. 

При заповненні академічної довідки студентам, які навчались без відриву 

від виробництва, в графі "Кількість годин за навчальним планом" ставиться 

кількість годин, які передбачені навчальним планом для денної форми 

навчання. 

Студенту, який навчався в кількох вищих закладах освіти, видається 

академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним під час навчання в 

цих закладах освіти. В цьому випадку до академічної довідки перед переліком 

предметів, складених у вищому закладі освіти, який видає довідку, вносяться 
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предмети, складені в інших вищих закладах освіти та вказується назва цих 

закладів освіти. 

До академічної довідки не вносяться предмети, з яких студент одержав 

незадовільні оцінки. Студентам, які вибули з першого курсу університету і не 

складали екзамени і заліки видається академічна довідка з записом,  що студент 

заліків та екзаменів не складав. 

Студенту, який поновлений до університету, видається залікова книжка з 

проставленими перезарахованими предметами з відповідними оцінками, 

одержаними в іншому навчальному закладі. 

Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі, до якої 

вносяться такі дані: 

- порядковий реєстраційний номер; 

- прізвище, ім'я, по батькові особи, яка одержала академічну довідку; 

- номер академічної довідки; 

- дата видачі; 

- підпис особи, яка одержала довідку; 

- підстава видачі академічної довідки. 
7.7. ПОРЯДОК НАДАННЯ СТУДЕНТАМ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ 

Академічна відпустка - це перерва у навчанні, право на яку студент 

отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій 

організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого 

відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або 

частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними 

дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час 

навчання. Академічна відпустка надається також у випадку призову на 

строкову військову службу, навчання та стажування у освітніх і наукових 

установах іноземних держав. 

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного 

року. За необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжена 

ще на один рік. 

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

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

домашнього догляду, до досягнення дитиною 6-річного віку, надаються 

відповідно до Кодексу законів про працю України. 

Академічна відпустка студентам заочної форми навчання надається 

ректором університету за медичними показаннями на підставі висновку 

лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) територіальних лікувально-

профілактичних установ (ЛПУ), свідоцтва про народження дитини, документа, 

який підтверджує призов на строкову військову службу або факт навчання чи 

проходження стажування у освітніх і наукових установах іноземних держав. 

Висновки лікарів відомчих і територіальних лікувально-профілактичних 

установ про необхідність надання студентам академічної відпустки за 

медичними показаннями вважаються недійсними, якщо нема рішення 

лікарсько-консультативної комісії та візи головного лікаря (завідувача) 

лікувально-профілактичної установи. 
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На підставі розгляду виписки із історії хвороби і даних медичного 

обстеження лікарсько-консультативна комісія робить висновок про 

необхідність надання студенту академічної. У висновку ЛКК зазначається 

рекомендована тривалість академічної відпустки. 

Надання академічної відпустки оформляється відповідним наказом 

ректора університету із зазначенням підстави надання відпустки та її термінів. 

При сприятливому прогнозі хвороби студентам надається академічна 

відпустка терміном не більше одного року. Питання про продовження терміну 

академічної відпустки вирішується в індивідуальному порядку. 

Допуск до навчання студентів, у яких завершився термін академічної 

відпустки, здійснюється наказом ректора університету на підставі заяви 

студента та наступних документів (в залежності від причини надання 

академічної відпустки): 

- висновку лікарсько-консультативної комісії про стан здоров'я; 

- документа, який підтверджує факт завершення строкової військової 

служби (військовий квиток з відміткою про демобілізацію внаслідок 

завершення терміну служби або за станом здоров’я, довідка з військомату); 

- документа, який підтверджує факт завершення стажування або навчання 

у освітніх і наукових установах іноземних держав.  

Зазначені документи або документи щодо продовження академічної 

відпустки подаються у двотижневий термін після завершення академічної 

відпустки. 

Студенти, які не подали документи в установлений термін, 

відраховуються з університету. 

Студентам, в яких згідно графіку навчального процесу у семестрі, на який 

припадає термін завершення академічної відпустки вже відбулась заліково-

екзаменаційна сесія, надається право доздати сесію (ліквідувати академічну 

заборгованість) за індивідуальним графіком. Індивідуальний графік видається 

студенту у випадку, якщо до завершення відповідного семестру, згідно графіку 

навчального процесу затвердженого Ректором університету для ОКР 

«Бакалавр», залишилось не менше одного місяця. У разі неможливості 

виконати навчальний план за відповідний курс до завершення другого семестру 

в поточному навчальному році повернення з академічної відпустки проводиться 

в наступному навчальному році. 

За весь період навчання студент може скористатися правом на отримання 

академічної відпустки, як правило, один раз. 

Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки 

розглядаються безпосередньо керівництвом університету разом з лікувально-

профілактичними установами. 
7.8. ПОРЯДОК НАДАННЯ СТУДЕНТАМ ПРАВА НА ПОВТОРНЕ НАВЧАННЯ 

Повторне навчання - це повторне проходження працездатним студентом 

(який не має права на отримання академічної відпустки за медичними 

показаннями) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого 

студент не виконав у повному обсязі з поважних причин: через тривалі 

захворювання, пов'язані, зокрема, з епідеміями, часті захворювання (понад один 
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місяць за семестр); службові відрядження; складні сімейні обставини, зокрема, 

необхідність догляду за членами сім'ї тощо. 

Студенти першого курсу вищих закладів освіти правом на повторне 

навчання не користуються. 

Підставою для надання студентам права на повторне навчання може бути 

невиконання ним до початку екзаменаційної сесії навчального плану поточного 

семестру з поважних причин, підтверджених відповідними документами.  

Довідки про захворювання студента під час семестру завіряються в 

лікувально-профілактичній установі, яка його обслуговує, і подаються до 

вищого закладу освіти протягом тижня після закінчення лікування. 

Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується 

ректором університету за поданням адміністрації Інституту заочної освіти до 

початку відповідного семестру і оформляється відповідним наказом. 

Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план 

якого студент не виконав. 

Студентам, які залишені на повторне навчання, можуть бути 

перезараховані дисципліни, з яких виконано самостійну роботу та в сумі з 

результатами підсумкового контролю вони отримали 60 балів і більше. 

Перезарахування здійснюється на підставі заяви студента і за згодою 

дирекції Інституту. 

За весь період навчання студент може скористатися правом на 

проходження повторного курсу навчання не більше двох разів. 
7.9. ПІЛЬГИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ , ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ БЕЗ 

ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА  

1. Відповідно до “Кодексу Законів про працю” і Закону України “Про 

відпустки” та Постанови Кабінету Міністрів України від “28” червня 1997 року 

№ 634 “Про порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток 

працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та 

заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості” для 

працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, 

установами, організаціями, незалежно від їх форми власності, виду діяльності 

та галузевої належності, а також працюють за трудовою угодою у фізичної  

особи і навчаються  у вищих закладах освіти за заочною формою, передбачені 

пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток і відпусток без збереження 

заробітної плати. 

Зазначені пільги поширюються як для громадян України, так і для 

іноземних громадян, а також осіб без громадянства, які працюють в Україні. 

2. Додаткові оплачувані відпустки надаються на період: 

- сесій для осіб, які успішно навчаються в університеті (на першому та 

другому курсах – 30 календарних днів щорічно; на третьому і наступних курсах 

– 40 календарних днів щорічно); 

- складання державних іспитів в університеті– 30 календарних днів; 

- підготовки та захисту дипломного проекту (роботи)в університеті – 

чотири місяці. 

3. В університеті в разі потреби (з урахуванням особливостей організації 

навчального процесу та умов праці студента тощо) можна здійснювати 
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перерозподіл додаткових відпусток між навчальними курсами в межах їх 

загальної тривалості на весь термін навчання. 

4. Додаткова відпустка без збереження заробітної платні надається в 

обов’язковому порядку працівникам, допущеним до вступних випробувань в 

університеті тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного 

для проїзду до місцезнаходження закладу освіти  та назад. 

5. Студентам, які не виконали навчальний план у повному обсязі, 

додаткові відпустки надаються без збереження заробітної плати. 

6. Тривалість додаткових відпусток працівникам, які здобувають освіту в 

університеті на базі освітньо-професійного ступеня “молодший спеціаліст” 

(“молодший бакалавр”) за відповідними навчальними планами та тим, які 

здобувають другу спеціальність відповідного освітнього ступеня визначається 

як і для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах університету. 

7. Працівникам, які навчаються у вищих закладах освіти за заочною 

формою, щорічні відпустки можуть за їх бажанням приєднуватися  до  

додаткових відпусток. 
7.10. ВИМОГИ ДО ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Здобувач вищої освіти заочної форми навчання зобов’язаний: 

- виконувати навчальний план відповідно до навчального графіка; 

- виконувати вимоги щодо організації навчального процесу; вчасно 

повертати книги, отримані у бібліотеці; подавати за вимогою університету 

необхідні довідки і документи; за викликом керівництва прибувати в 

університет; давати відповіді на запити Інституту і повідомляти про причини 

вимушених перерв у навчанні; 

- вчасно виконувати вимоги викладачів-рецензентів щодо доопрацювання 

контрольних робіт (курсових проектів), виправлення їх і виконання додаткових 

завдань; 

- слідкувати за тим, щоби в екзаменаційних відомостях і залікових 

книжках викладачі вчасно робили записи про складені заліки та іспити, а також 

за тим, щоб кожна заповнена сторінка залікової книжки була засвідчена 

директором Інституту; 

- своєчасно повідомляти Інститут про зміну місця проживання, місця 

праці або службового становища; 

- за погодженням з дирекцією Інституту належним чином вести 

«Індивідуальний навчальний план студента». 

Студенти, яких викликають на лабораторно-екзаменаційну сесію, повинні 

дотримуватись вимог, виконання яких сприяє раціональному використанню 

часу на сесії та успішному складанню заліків та іспитів. 

Прибуваючи на сесію, студент повинен взяти зі собою всі виконані 

контрольні (самостійне вивчення матеріалу), курсові проекти (роботи), 

програми і методичні рекомендації з дисциплін. Контрольні роботи і курсові 

проекти реєструються та здаються на кафедрі, а методична література, 

підручники – повертаються на кафедру чи в бібліотеку. 

Студент, який прибув на сесію, повинен у перший сесійний день 

зареєструватися в Інституті у методиста (відповідної спеціальності). Тут він 

уточнює план своїх занять під час сесії, отримує розклад і рекомендації 
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навчального та організаційного характеру. Зв’язок з Інститутом студент 

підтримує протягом усієї сесії. 

Під час екзаменаційної сесії працівники Інституту (методисти, 

заступники директора) проводить збори зі студентами і наради з викладачами. 

На нарадах обговорюють питання і заходи щодо поліпшення навчальної роботи 

зі студентами як у сесійний, так і в міжсесійний періоди. Студент під час 

лабораторно-екзаменаційної сесії зобов’язаний відвідувати всі види занять з 

усіх дисциплін згідно розкладу. 

 

8. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників. 
Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників за відповідними спеціальностями (напрямами 

підготовки) здійснюється за планом-графіком, у тому числі на підставі 

договорів, що укладаються вищим навчальним закладом-замовником з 

установою, в якій здійснюватиметься підвищення кваліфікації та стажування. 

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників відбувається за такими видами: 

- короткострокове підвищення кваліфікації; 

- довгострокове підвищення кваліфікації. 

Також можуть застосовуватись інші види підвищення кваліфікації 

(семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги, 

семінари, круглі столи тощо). 

Стажування може бути самостійною складовою післядипломної освіти 

або складовою програми довгострокового підвищення кваліфікації. 

Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників здійснюється за денною, вечірньою, заочною, 

дистанційною, екстернатною та представницькою формами навчання. Форми 

навчання можуть поєднуватись. 

Перелік напрямів, за якими здійснюється підвищення кваліфікації та 

стажування, визначається відповідно до спеціальностей (напрямів підготовки), 

за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 

відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників здійснюється за навчальними планами та програмами. 

Навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації та 

постійно діючих семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-

тренінгів, тренінгів, вебінарів, круглих столів тощо передбачає комплексне 

вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, зокрема 

педагогічних, нових актів законодавства, кращого вітчизняного та 

закордонного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо. 

Тривалість короткотермінового підвищення кваліфікації (до двох 

тижнів)за обсягом годин навчальної програми складає не більше 108 

академічних годин (два національних кредити або три кредити ЕСТS): 72 

години аудиторних і 36 годин самостійної навчальної роботи, або в іншому 
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співвідношенні у межах від однієї третини до двох третин загального обсягу 

академічних годин. 

Навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації 

спрямоване на оволодіння, оновлення та поглиблення педагогічними і науково-

педагогічними працівниками спеціальних фахових, науково-методичних, 

педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних 

та управлінських компетенцій і компетентностей, у тому числі й вивчення 

кращого вітчизняного та закордонного досвіду, що сприяє якісному виконанню 

ними своїх безпосередніх обов’язків, розширенню зони їх компетенції тощо. 

Тривалість довготермінового підвищення кваліфікації (два і більше 

тижнів) за обсягом годин навчальної програми складає не менше 108 

академічних годин (два національних кредити або три кредити ЕСТS) з 

розподілом загального обсягу годин на аудиторні і самостійну навчальну 

роботу у співвідношеннях у межах від однієї третини до двох третин загального 

обсягу академічних годин. 

Стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці 

професійних компетенцій і компетентностей, здобутих у результаті теоретичної 

підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді 

вищого рівня, засвоєння кращого вітчизняного та закордонного досвіду, 

формування особистісних здібностей для виконання професійних завдань на 

новому, більш високому якісному рівні у межах певної спеціальності. 

Зміст навчальних планів та програм підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників формується з 

урахуванням галузевої специфіки та специфіки освітньо-кваліфікаційних рівнів 

фахівців і визначається: 

- вимогами суспільства щодо забезпечення вищих навчальних закладів 

висококваліфікованими фахівцями; 

- сучасними вимогами щодо засобів, форм і методів професійної 

діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

- державними та галузевими стандартами вищої освіти; 

- досягненнями у напрямах соціальної, психологічної, управлінської, 

економічної, правової, технологічної підготовки тощо. 

Навчання забезпечує поєднання теоретичного матеріалу з практичним 

спрямуванням для розв’язання конкретних завдань і проблем розвитку вищих 

навчальних закладів. 

Скерування на підвищення кваліфікації та стажування до установи 

здійснюється за наказом керівника вищого навчального закладу-замовника 

відповідно до плану-графіка після укладення договору, погодження 

навчального плану і програми. 

Педагогічні і науково-педагогічні працівники, які відповідно до плану-

графіка проходитимуть підвищення кваліфікації та стажування, подають до 

відповідного структурного підрозділу документи: 

- заяву з проханням про скерування на підвищення кваліфікації або 

стажування; 
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- витяг з протоколу засідання предметної (циклової) комісії, кафедри, 

іншого структурного підрозділу вищого навчального закладу з рекомендацією 

про підвищення кваліфікації або стажування; 

- довідку-подання педагогічного і науково-педагогічного працівника; 

- погодження установи на підвищення кваліфікації або стажування 

педагогічного і науково-педагогічного працівника (на офіційному бланку із 

зазначенням прізвища, імені, по-батькові педагогічного або науково-

педагогічного працівника, скерованого на навчання, термін навчання та назва 

структурного підрозділу установи, в якому здійснюватиметься навчання); 

- проект індивідуального плану підвищення кваліфікації або стажування, 

що містить інформацію про мету, завдання, доцільність та термін підвищення 

кваліфікації або стажування, зміст навчання, очікувані результати, вимоги щодо 

виконання запланованих навчальних заходів. 

Завершення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників на окремому етапі засвідчує підсумковий 

контроль знань і відповідний документ про освіту. 

Для здійснення підсумкового контролю знань за програмами 

довготермінового підвищення кваліфікації створюють атестаційну комісію, 

голову якої в установленому порядку затверджує керівник установи, в якій 

відбувається таке навчання. 

На підставі рішення атестаційної комісії установа, в якій здійснено 

довготривале підвищення кваліфікації, видає педагогічним, науково-

педагогічним працівникам, які завершили навчання і захистили випускну 

роботу, свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка. 

Педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які пройшли 

стажування, короткотермінове підвищення кваліфікації або брали участь у 

роботі семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, 

тренінгів, вебінарів, круглих столів тощо, видають відповідний документ про 

післядипломну освіту (посвідчення, сертифікат або довідка) встановленого 

зразка. 

 

9. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Наукові дослідження і розробки, створення науково-технічної продукції 

та інші види творчої діяльності в Університеті (надалі - наукова діяльність) є 

невід'ємними складовими освітньої діяльності Інституту, Наукова діяльність 

здійснюється згідно з Законами України "Про освіту", "Про основи державної 

політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" та іншими чинними 

нормативними актами, Статутом Університету, цим Положенням, програмами і 

планами наукової діяльності Університету та Інституту. 

 

10. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ  

 

Інститут бере участь у встановленні міжнародних зв'язків та у 

зовнішньоекономічній діяльності відповідно до Статуту Університету в межах 

повноважень, наданих Ректором. 
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11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 

 

Фінансування діяльності Інституту здійснюється за рахунок коштів 

загального та спеціального фондів, передбачених кошторисом Університету, 

відповідно до виконання державного замовлення та укладених договорів про 

надання платних послуг. 

Інститут бере участь у визначенні перспектив розвитку своєї матеріально-

технічної бази, виходячи з потреб навчального процесу і наукових досліджень. 

Додатковими джерелами фінансування діяльності Інституту є: 

- кошти, одержані відповідно до укладених договорів за навчання та 

підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації кадрів, за надання 

додаткових освітніх послуг; 

- кошти, одержані за науково-дослідні та інші роботи й послуги, виконані 

Інститутом на замовлення юридичних та фізичних осіб. 

 

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ІНСТИТУТУ 

 

Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та ліквідація 

Інституту здійснюється на підставі наказу ректора або ініціативою (ухвалою) 

Вченої ради університету, погодженою з Ректором. 

У разі реорганізації чи ліквідації Інституту працівникам, студентам, 

слухачам Інституту гарантуються їх права відповідно до чинного законодавства 

України. 

 

13. ПРОЦЕДУРА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ТА 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО 

 

Це Положення запроваджується наказом Ректора, виданим на підставі 

ухвали Вченої ради Університету. 

Зміни до Положення вносяться наказом Ректора. 

 


