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 Положення про організацію освітнього процесу 

в Мукачівському державному університеті 

 
1. Загальні положення 

1.1. Положення про організацію освітнього процесу в Мукачівському державному 

університеті (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Законів 

України "Про освіту", "Про вищу освіту",  Статуту Мукачівського державного університету 

(далі - Університет) та інших нормативно-правових актів. 

1.2. Мовою викладання в Університеті є державна мова. 

2. Освітній процес 

2.1. Освітній процес в Університеті - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться 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. 

2.2. Мета освітнього процесу полягає у підготовці компетентних та 

висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на національному та міжнародному ринку 

праці. 

2.3. Освітній процес базується на таких принципах: 

- відкритості (освітній процес в Університеті здійснюється відкрито для усіх 

зацікавлених сторін); 

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

можливостям і рівню підготовки здобувача вищої освіти); 

- єдності і наступності освітнього процесу (забезпечення єдності структури освіти та 

узгодженості ступенів і етапів навчально-виховного процесу); 

- безперервності (реалізація концепції «Навчання впродовж усього життя» через 

організацію самостійного навчання і самоосвіти здобувачів вищої освіти з метою забезпечення 

високої якості життя); 

- науковості (інтеграція навчання з наукою і практикою, професійна спрямованість 

освітнього процесу); 

- гнучкості і прогностичності (забезпечення варіативності, саморегуляції та 

безперервного оновлення змісту вищої освіти, його адаптацію до вимог суспільства); 

- гуманізму, демократизму та пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей 

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

- національної спрямованості (забезпечення органічного зв'язку освіти з національною 

історією, культурою, традиціями); 

- міжнародної інтеграції (забезпечення інтеграції системи вищої освіти України у 

Європейський простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних 

традицій національної вищої школи); 

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

організацій (забезпечується вимогою Конституції України про недопустимість втручання у 

освітньо-виховний процес закладу вищої освіти політичних партій, громадських і релігійних 

організацій). 

2.4. Освітній процес організовується з урахуванням наявного науково-педагогічного 

потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази Університету, з урахуванням 

можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування 

освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, 

академічної та професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-

культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в 

умовах ринкової економіки. 

2.5. Основними завданнями освітнього процесу є: 

- продовження реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої неперервної 
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системи відбору і підготовки студентів за схемою «загальноосвітній навчальний заклад (ліцей, 

гімназія) - коледж - Університет»; 

- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами 

вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями; 

- забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та наукових 

ресурсів через мережу Інтернет в  приміщеннях Університету; 

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності; 

- індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, створення 

можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної освітньої траєкторії; 

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх 

здібностей і талантів; 

- збереження та примноження моральних, культурних, патріотичних, наукових цінностей 

і досягнень суспільства; 

- поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня 

громадян; 

- створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування. 

2.6. Зміст навчання визначається освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-

науковою) програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними планами, 

робочими навчальними планами, індивідуальним навчальним планом студента, програмами 

навчальних дисциплін, робочими програмами дисциплін нормативними документами органів 

державного управління вищою освітою та Університету і відображається у відповідних 

підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також 

при проведенні навчальних занять та інших видів освітньої діяльності. 

2.7. Структурно-логічна схема підготовки - це наукове і методичне обґрунтування 

процесу реалізації освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки та основа для 

створення навчального та робочого навчального планів. 

Освітні програми 

2.8. Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма - система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти (освітньо-кваліфікаційному рівні - ОКР) в 

межах спеціальності (спеціалізації) чи напряму підготовки), що визначає вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (далі - ЄКТС), необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані компетентності (результати навчання), якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти (ОКР). 

2.9. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 

2) перелік компетентностей випускника; 

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання; 

4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

2.10. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, навантаження одного 

навчального року за денною формою навчання - 60 кредитів ЄКТС. 

2.11. Обсяг освітньої програми підготовки складає: 

- бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС; 

- бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста - 120 кредитів ЄКТС; 

- магістра за освітньо-професійною програмою підготовки - 90 кредитів ЄКТС. 

2.12. Тривалість навчання за освітніми програмами підготовки: 

- бакалаврів: 

 за денною формою навчання - 3 роки 10 місяців, за скороченою програмою - 1 рік 
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10 місяців; 

 за заочною формою навчання - може перевищувати термін навчання за денною 

формою не більш, як на 25 %; 

- магістрів: 

 за денною формою навчання за освітньо-професійною програмою – 1,5 роки; 

 за заочною формою навчання - може перевищувати термін навчання за денною 

формою не більш, як на 25 %. 

Графік освітнього процесу 

2.13. Графік освітнього процесу за денною формою навчання розробляється із 

врахуванням того, що навчальний рік в Університеті розпочинається 1 вересня і включає 

осінній та весняний семестри, зимову та літню екзаменаційні сесії, практичне навчання, 

канікулярну відпустку. 

2.14. Графік освітнього процесу на навчальний рік для студентів денної форми 

навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів 

встановлюється тривалістю: 

- осіннього та весняного семестрів – 16-17 тижнів; 

- зимової і літньої екзаменаційних сесій – 3-4 тижнів (4-5 екзаменів, на підготовку до 

кожного екзамену передбачається не менше ніж 2/3 тижня); 

- практичного навчання (навчальні та виробничі практики) - 4-8 тижнів; 

- канікули (крім випускового курсу) – не менше 8 тижнів. 

2.15. Тривалість екзаменаційних сесій за заочною формою навчання: 

- до 30 календарних днів на рік - для студентів бакалаврату 1-2 курсів; 

- до 40 календарних днів на рік - для студентів бакалаврату 3-5 курсів та студентів 

магістратури (спеціалістів) 1-2 року навчання. 

2.16. У графіку освітнього процесу час на виконання курсових робіт (проектів) не 

планується. Кількість курсових робіт (проектів) не повинна перевищувати 1 на семестр 

(рекомендовано - не більш, як 1 на навчальний рік). 

Студентам 1-го курсу навчання курсові роботи (проекти) не плануються, у випусковому 

семестрі вони можуть плануватися лише за умови відсутності в навчальному плані випускної 

кваліфікаційної роботи бакалавра (дипломної роботи (проекту)). 

2.17. Курсова робота (проект), що має міждисциплінарний характер, може виділятися 

окремою позицією в навчальному плані (орієнтований обсяг – 3 кредити ЄКТС) та 

враховуватися в число 16 дисциплін на навчальний рік. 

2.18. Вивчення всіх навчальних дисциплін завершується диференційованим заліком 

або екзаменом. Диференціація заліків з дисциплін відповідає шкалі оцінювання навчальних 

досягнень студентів університету. 

2.19. Для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти за освітніми 

програмами «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» у формі державного екзамену (комплексного 

державного екзамену) у графіку освітнього процесу призначається 1-2 тижні (не більше 12 осіб 

в день). 

Навчальний план 

2.20. На підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною 

спеціальністю (напрямом підготовки) і спеціалізацію (за наявністю) в Університеті 

розробляється навчальний план, який містить відомості про галузь знань, спеціальність (напрям 

підготовки) і спеціалізацію (за наявністю), освітній або освітньо-науковий рівень, кваліфікацію, 

нормативний термін навчання, графік освітнього процесу, розділи теоретичної, практичної 

підготовки, блок обов'язкових навчальних дисциплін (навчальні курси, практики із вказаними 

кредитами ЄКТС і навчальними годинами), дані про кількість і форми семестрового контролю, 

атестації в екзаменаційній комісії, загальний бюджет навчального часу за весь нормативний 

термін навчання та його поділ на аудиторний навчальний час та час, відведений на самостійну 

навчальну роботу, а також поділ бюджету аудиторного навчального часу за окремими формами 

занять з кожної навчальної дисципліни та за весь термін навчання загалом. 

2.21. Навчальний план розробляється на весь нормативний термін навчання завідувачем 
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випусковою кафедрою із залученням провідних фахівців кафедри. Розроблений навчальний 

план розглядається на засіданні випускової кафедри, схвалюється на засіданні науково-

методичної ради та затверджується Вченою радою Університету. 

2.22. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік 

складається робочий навчальний план, який розглядається вченою радою факультету та 

затверджується науково-методичною радою Університету. 

2.23. Навчальний план за заочною формою навчання містить перелік дисциплін, 

аналогічний навчальному плану за денною формою навчання, має меншу тривалість 

аудиторних занять, за рахунок збільшення кількості самостійної роботи. Перелік дисциплін, їх 

обсяг у кредитах ЄКТС, вид навчальних занять і форми підсумкового контролю повинні 

співпадати з планом денної форми. 

2.24. Відсоток скорочення обсягу аудиторних занять (порівняно з навчальним планом 

денної форми навчання) повинен бути пропорційним для всіх дисциплін навчального плану. 

Розподіл дисциплін у навчальних планах 

2.25. У навчальних планах підготовки фахівців обсяги навчальних дисциплін 

розподіляються так: 

- обов'язкові – максимально 75 % загального обсягу навчального навантаження студента 

(їх перелік, обсяги та форми атестації визначаються стандартами вищої освіти, вимогами МОН 

України у межах відповідного напряму підготовки (спеціальності) і включається у навчальний 

план підготовки фахівців у повному обсязі); 

- вибіркові – не менше 25 % . 

 за вибором Університету (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) 

та атестації визначає вчена рада Університету). 

 за вибором студента (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та 

атестації визначаються фаховими комісіями на розширених засіданнях із залученням 

представників студентського самоврядування), рекомендуються вченими радами факультетів, 

ухвалюються науково-методичною радою Університету та затверджуються Вченою радою 

Університету. Вони включаються до робочого навчального плану підготовки фахівців залежно 

від вибору студентів). 

2.26. Обсяги навчальних дисциплін мають бути кратними цілому числу кредитів ЄКТС, 

мінімальний обсяг навчальної дисципліни - 3 кредити ЄКТС, максимальна кількість дисциплін 

на навчальний рік - не більше 16. 

2.27. Перелік обов'язкових дисциплін навчального плану підготовки фахівців та 

вибіркові дисципліни за вибором Університету є однаковими для всіх студентів, що навчаються 

за одним навчальним планом, незалежно від обраної студентом спеціалізації. 

Порядок відбору студентів для вивчення вибіркових дисциплін. 

2.28. До кінця жовтня розширені засідання фахових комісій аналізують наявну 

інформацію з метою забезпечення організації освітнього процесу високої якості щодо вивчення 

студентами дисциплін вільного вибору. 

2.29. Основними критеріями забезпечення кафедри, що спроможна забезпечити високу 

якість викладання вибіркової дисципліни, є: 

- кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання НПП, досвід викладання 

дисципліни, особистий рейтинг); 

- навчально-методичне забезпечення (навчально-методичний комплекс, підручники, 

навчальні посібники, методичні рекомендації); 

- матеріально-технічна база (лабораторне забезпечення, бази практичного навчання); 

- інформаційне забезпечення; 

- відгуки студентів про якість викладання дисциплін на кафедрах; 

- результати ректорського, деканського контролю знань студентів. 

2.30. На підставі аналізу зазначеної вище інформації фахові комісії формують перелік 

вибіркових дисциплін (спеціалізації) та подають їх для розгляду на засіданні вченої ради 

факультету. Витяги з протоколів  вчених рад факультетів із зазначеним переліком вибіркових 

дисциплін  подаються на схвалення науково-методичною радою Університету.  Витяг з 

протоколу засідання науково-методичної ради про схвалення вибіркових дисциплін подають на 
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затвердження Вченою радою Університету. 

2.31. З метою формування контингенту студентів для вивчення вибіркових дисциплін на 

наступний навчальний рік декани факультетів: 

- ознайомлюють у осінньому семестрі студентів із переліками вибіркових дисциплін 

(спеціалізаціями) за вибором студента; 

- організовують процедуру вибору студентами дисциплін спеціалізацій зазначених 

переліків (реєстрацію в списках) до 20 листопада; 

- студентам, які вибрали дисципліни спеціалізації, навколо яких не згрупувалась 

необхідна кількість осіб, надають можливість здійснити повторний вибір дисциплін інших 

спеціалізацій, для вивчення яких сформувалися повноцінні групи; 

- за результатами проведених заходів до 1 грудня поточного року формують групи 

студентів для вивчення дисциплін спеціалізацій на наступний навчальний рік; 

- проводять корегування робочих навчальних планів підготовки фахівців відповідних 

років вступу та передають їх електронні варіанти до навчального відділу для формування 

навчального навантаження кафедр. 

Навчальна та робоча навчальна програма дисципліни 

2.32. Навчальна програма дисципліни, що входить до освітньої програми, визначає 

місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст, послідовність і організацію форм 

вивчення, вимоги до знань і вмінь. Навчальні програми дисциплін, що викладаються в 

Університеті, розробляються провідними науково-педагогічними працівниками (НПП) 

Університету та затверджуються в установленому порядку. 

2.33. На підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану на кожний 

навчальний рік складається робоча навчальна програма дисципліни, яка містить виклад 

конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх 

обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю. 

2.34. Робочі навчальні програми дисциплін розробляються провідними НПП кафедри 

до початку навчального року (семестру). Робочі навчальні програми розглядаються на засіданні 

кафедри, яка забезпечує викладання дисциплін, схвалюються науково-методичною радою 

Університету, затверджуються проректором з науково-педагогічної роботи.   

2.35. Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін розроблюються за формою 

встановленого зразка. 

2.36. Навчальні та робочі навчальні програми є частиною навчально-методичного 

комплексу (НМК) кожної навчальної дисципліни. 

Навчально-методичний комплекс дисципліни зберігається на кафедрі.  

Індивідуальний навчальний план студента 

2.37. Індивідуальний навчальний план є робочим документом студента, що складається 

на підставі робочого навчального плану і містить інформацію про перелік та послідовність 

вивчення навчальних дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види 

навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (поточний та 

підсумковий контроль знань, атестацію здобувача вищої освіти). 

Вибіркові навчальні дисципліни, введені Університетом в освітньо-професійну програму 

підготовки і включені до індивідуального навчального плану студента, є обов'язковими для 

вивчення. 

2.38. Індивідуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік і 

затверджується деканом факультету. 

Реалізація індивідуального навчального плану студента здійснюється протягом часу, 

який не перевищує терміну його навчання. 

За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент. Контроль за 

реалізацією індивідуального навчального плану студента здійснює декан факультету. 

3. Форми навчання 

3.1. Навчання в Університеті здійснюється за такими формами: 

- очна (денна); 

- заочна. 

3.2. Очна (денна) форма навчання є основною формою здобуття певного ступеня 
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вищої освіти та кваліфікації з відривом від виробництва. 

Організація освітнього процесу за очною (денною) формою навчання здійснюється в 

Університеті згідно з цим Положенням. 

3.3. Заочна форма навчання є формою здобуття певного ступеня вищої освіти та 

кваліфікації без відриву від виробництва. 

3.4. Освітній процес за заочною формою навчання організовується протягом 

календарного року - під час екзаменаційних сесій і в міжсесійний період, з урахуванням 

передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням. 

3.5. Настановча та екзаменаційна сесія для студентів заочної форми навчання - це 

частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми освітнього процесу, 

передбачені робочим навчальним планом: навчальні заняття; самостійна робота; практична 

підготовка; контрольні заходи. 

3.6. Міжсесійний період для заочної форми навчання - це частина навчального року, 

протягом якої здійснюється робота студента щодо засвоєнням навчального матеріалу як 

самостійно, так і під керівництвом НПП згідно із затвердженим графіком консультацій. 

 

4. Форми організації освітнього процесу 

4.1. Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами: 

- навчальні заняття; 

- самостійна робота; 

- практична підготовка; 

- контрольні заходи. 

4.2. Основними видами навчальних занять в Університеті є: 

- лекція; 

- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

- консультація. 

4.3. Університет має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види 

навчальних занять. 

Лекція 

4.4. Лекція - основний вид навчальних занять в Університеті, призначених для 

засвоєння теоретичного матеріалу. 

Лекція, як правило, є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний 

матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається 

робочою навчальною програмою дисципліни. 

4.5. Лекційні заняття проводяться лекторами – професорами,  доцентами та старшими 

викладачами Університету. 

Лекційні заняття проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях - аудиторіях для 

однієї або більше академічних груп студентів. 

4.6. Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед початком 

відповідного семестру подати на кафедру складений ним конспект лекцій (авторський 

підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, 

передбаченого робочим навчальним планом і робочою навчальною програмою дисципліни. 

4.7. Лектор зобов'язаний дотримуватися робочої навчальної програми дисципліни 

щодо тем лекційних занять, але не обмежуватися в питаннях трактування навчального 

матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів. 

Лабораторне заняття 

4.8. Лабораторне заняття - вид навчального заняття, на якому студент під 

керівництвом НПП особисто проводить експерименти чи досліди з метою практичного 

підтвердження окремих теоретичних положень конкретної навчальної дисципліни, набуває 

практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною 

технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у 

конкретній предметній галузі. 

4.9. Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу 
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(хімічні реактиви, лабораторні прилади, установки, механізми тощо). В окремих випадках 

лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища 

(наприклад, на виробництві, в наукових лабораторіях тощо). 

4.10. Лабораторне заняття зі студентами академічної групи (чисельністю студентів 25-

30 осіб) проводиться двома НПП.  

4.11. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою 

дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять,  як правило, не 

дозволяється. 

4.12. Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості 

студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття, 

оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед НПП. 

4.13. Виконання лабораторної роботи оцінюється НПП, який проводив лабораторне 

заняття. Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку роботи науково-педагогічного 

працівника. Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт, 

враховуються при виставленні семестрової оцінки з навчальної дисципліни. 

Практичне заняття 

4.14. Практичне заняття - вид навчального заняття, на якому НПП організовує 

детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання 

студентом відповідно сформульованих завдань. 

4.15. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, 

оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Практичне 

заняття проводиться зі студентами академічної групи. 

4.16. Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою 

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. 

Зазначені методичні засоби готуються НПП, який проводить практичне заняття, за 

погодженням з лектором навчальної дисципліни. 

4.17. Практичне заняття включає проведення поточного контролю знань, умінь і 

навичок студентів, постановку загальної проблеми НПП та її обговорення за участю студентів, 

розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, 

оцінювання. 

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні 

семестрової оцінки з навчальної дисципліни. 

Семінарське заняття 

4.18. Семінарське заняття - вид навчального заняття, на якому НПП організовує 

дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). 

4.19. Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах зі 

студентами однієї академічної групи. Перелік тем семінарських занять визначається робочою 

навчальною програмою дисципліни. 

4.20. На кожному семінарському занятті НПП оцінює підготовлені студентами 

реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію 

тощо. 

4.21. Підсумкові оцінки за семінарське заняття вносяться у журнал обліку роботи 

науково-педагогічного працівника. 

Отримані студентом оцінки за семінарські заняття враховуються при виставленні 

семестрової оцінки з навчальної дисципліни. 

Індивідуальне заняття 

4.22. Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою 

підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. 

4.23. Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з 
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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 ступеня вищої освіти. 

4.24. Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, 

форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім державної атестації) визначаються 

індивідуальним навчальним планом студента. 

Консультація 

4.25. Консультація - вид навчального заняття, на якому студент отримує відповіді від 

НПП на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх 

практичного застосування. 

4.26. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, 

залежно від того, чи НПП консультує студентів з питань, пов'язаних із виконанням 

індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни. 

Індивідуальні завдання 

4.27. Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, графічні, 

розрахунково-графічні, курсові роботи (проекти), дипломні роботи (проекти), магістерські 

роботи(проекти)) видаються студентам в терміни, передбачені робочим навчальним планом. 

Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні НПП. 

4.28. Курсові роботи (проекти) виконуються з метою закріплення, поглиблення і 

узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного 

вирішення конкретного фахового завдання. Час на виконання курсових робіт (проектів) не 

планується. Кількість курсових робіт (проектів) не повинна перевищувати 1 на семестр 

(рекомендовано - не більш, як 1 на навчальний рік). 

4.29. Тематика курсових робіт (проектів) повинна відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. 

Тематика курсових робіт (проектів) визначається кафедрою, яка забезпечує викладання 

навчальної дисципліни, і затверджується деканом факультету. 

4.30. Керівництво курсовими роботами (проектами) здійснюється, як правило, 

найбільш кваліфікованими НПП. 

4.31. Захист курсової роботи (проекту) проводиться у формі диференційованого заліку 

перед комісією у складі двох-трьох НПП кафедри (склад визначає завідувач кафедри) за участю 

керівника курсової роботи (проектів). 

4.32. Дипломні роботи (проекти) виконуються на завершальному етапі навчання 

студентів за освітніми програмами підготовки бакалаврів і спеціалістів та передбачають: 

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з напряму 

підготовки, спеціальності (спеціалізації) 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 роботи (проекту). 

4.33. Студенту надається право обрати тему дипломної роботи (проекту), визначену 

випусковими кафедрами, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. 

4.34. Керівниками дипломних робіт (проектів) призначаються професори і доценти 

(старші викладачі) Університету. 

4.35. Дипломні роботи (проекти) після їх захисту випускові кафедри передають в архів 

Університету, де вони зберігаються відповідно до вимог чинного законодавства. 

4.36. Магістерська робота - це самостійна індивідуальна кваліфікаційна робота, з 

елементами дослідництва та інновацій, яка є підсумком теоретичної та практичної підготовки в 

рамках нормативної та вибіркової складових освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів. 

4.37. Виконання і захист магістерської роботи є завершальним етапом навчання 

студентів за освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою підготовки магістрів та 

формою державної атестації здобувачів вищої освіти. 

4.38. Метою магістерської роботи є проведення теоретичних та практичних 

досліджень, поглиблене осмислення професійної проблеми, розробка інноваційних пропозицій 
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у певній сфері виробництва або наукової діяльності та рекомендацій щодо їх упровадження. 

4.39. Практичне виконання магістерської роботи за освітньо-професійною програмою 

підготовки проводиться у формі наукових досліджень в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом науково-педагогічного працівника університету. 

4.40. Основними етапами підготовки й виконання магістерської роботи є: 

- вибір теми та її затвердження; 

- розробка завдання та складання поетапного плану виконання магістерської роботи; 

- опрацювання літературних джерел; 

- збирання фактичного матеріалу під час переддипломної практики; 

- обробка матеріалу із застосуванням сучасних методів наукового дослідження; 

- написання першого варіанту тексту, подання його на ознайомлення керівнику; 

- усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, оформлення магістерської 

роботи; 

- подання зброшурованої у твердій палітурці завершеної магістерської роботи на 

кафедру; 

- отримання відгуку керівника магістерської роботи; 

- рецензування магістерської роботи; 

- захист магістерської роботи на засіданні екзаменаційної комісії. 

Самостійна робота студента 

4.41. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

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

4.42. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується 

робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального 

обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. 

4.43. Зміст самостійної роботи студента щодо вивчення конкретної дисципліни 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та 

вказівками НПП. 

4.44. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально- методичних 

засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручники, навчальні 

посібники та методичні матеріали, конспекти лекцій НПП, практикуми тощо. 

4.45. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати 

можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студенту також 

рекомендується відповідна наукова та фахова література. 

4.46. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної 

дисципліни може виконуватися у читальному залі бібліотеки Університету, навчальних 

лабораторіях, комп'ютерних класах, а також в домашніх умовах. 

4.47. У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь 

складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних 

дидактичних засобів.  

4.48. При організації самостійної роботи студентів з використанням складного 

обладнання чи устаткування передбачається можливість отримання необхідної консультації або 

допомоги з боку фахівця. 

4.49. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою 

для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 

поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять. 

Практична підготовка студентів 

4.50. Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття певного ступеню вищої освіти (ОКР). 

4.51. Метою практичної підготовки студентів Університету є узагальнення набутих 

теоретичних і практичних знань, одержання професійних навичок і умінь, що формують 

фахівців з вищою освітою відповідного ступеню (ОКР) та сприяють підвищенню якості 

підготовки фахівців. 

4.52. Завданням практичної підготовки є: 

- підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних 
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ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій; 

- набуття навичок: 

 прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації; 

 впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових 

досліджень; 

 співпраці з трудовим коллективом. 

4.53. Практична підготовка студентів передбачає безперервність і послідовність її 

проведення протягом навчання, що сприяє закріпленню відповідних компетентностей у 

майбутніх фахівців. 

4.54. Практична підготовка студентів передбачає проведення лабораторних і 

практичних занять, навчальних і виробничих практик. 

4.55. Організація практичної підготовки в Університеті регламентується «Положенням 

про проведення практики студентів МДУ».  

Контрольні заходи 

4.56. Видами контролю знань студентів є поточний контроль, проміжний контроль  та 

підсумкова атестація. 

4.57. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних 

та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. 

4.58. Проміжний контроль проводиться після вивчення програмового матеріалу, на які 

лектором дисципліни поділено її навчальний матеріал. 

4.59. Проміжний контроль має визначити рівень знань студента з програмового 

матеріалу, отриманих під час усіх видів занять і самостійної роботи. 

4.60. Форми та методи проведення проміжного контролю засвоєння програмового 

матеріалу розробляється лектором дисципліни і затверджується відповідною кафедрою у 

вигляді тестування, письмової контрольної роботи, колоквіуму, розрахункової чи 

розрахунково-графічної роботи тощо. 

4.61. Засвоєння студентом програмового матеріалу дисципліни вважається успішним, 

якщо рейтингова оцінка його становить не менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою. 

4.62. Підсумкова атестація включає семестрову та державну атестацію студента. 

4.63. Семестрова атестація проводиться у формах семестрового екзамену або 

семестрового заліку з конкретної навчальної дисципліни. 

4.64. Семестровий екзамен (далі - екзамен) - це форма підсумкової атестації засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. 

Кількість екзаменів в екзаменаційній сесії як правило не перевищує 4-5. 

4.65. Семестровий залік (далі - залік) - це форма підсумкової атестації, що полягає в 

оцінці засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним певних 

видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях та під час самостійної 

роботи) з навчальної дисципліни за семестр. 

Диференційований залік – це форма підсумкової атестації, що полягає в оцінці засвоєння 

студентом навчального матеріалу з певної дисципліни в тому числі на підставі результатів 

виконаних індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо). 

4.66. Студенти зобов'язані складати екзамени і заліки відповідно до вимог робочого 

навчального плану у терміни, передбачені графіком навчального процесу. Зміст екзаменів і 

заліків визначається робочими навчальними програмами дисциплін. 

4.67. Студенти денної форми навчання допускаються до екзаменаційної сесії, якщо 

вони виконали всі вимоги робочого навчального плану за поточний семестр. 

4.68. Студент допускається до складання екзамену або заліку з дисципліни, якщо з цієї 

дисципліни ним повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим навчальним планом та 

робочою навчальною програмою. 

4.69. Студенти заочної форми навчання допускаються до екзаменаційної сесії, якщо 

вони не мають академічної заборгованості за попередній семестр та своєчасно виконали 

завдання із самостійної роботи з навчальних дисциплін. 
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4.71. Розклад екзаменів складається деканатом факультету погоджується з керівником 

навчального відділу та затверджується проректором з науково-педагогічної роботи не пізніше, 

як за місяць до початку екзаменаційної сесії і доводиться до відома науково-педагогічних 

працівників і студентів. 

4.72. У розкладі екзаменаційної сесії передбачається час для підготовки до кожного 

екзамену тривалістю не менше 2/3 тижня для студентів денної форми навчання. 

4.73. Складання заліків завершується до початку екзаменаційної сесії. Студенти, які не 

склали заліки без поважних причин, до екзаменаційної сесії не допускаються. 

4.74. Курсові проекти (роботи) оцінюються за результатами їх захисту перед комісією, 

до складу якої входять не менше трьох науково-педагогічні працівників, а також керівник(и) 

проекту або роботи, до початку екзаменаційної сесії. 

4.75. Екзамени у студентів денної та заочної форм навчання приймає  лектор потоку 

відповідно до розкладу екзаменів. 

4.76. Заліки у студентів денної та заочної форм навчання приймає  лектор потоку або 

науково-педагогічні працівники, які проводили лабораторні, практичні (семінарські) заняття.  

4.77. Екзамени для студентів денної та заочної форм навчання проводяться у письмовій 

та усній формі за екзаменаційними білетами. 

4.78. У екзаменаційному білеті передбачається комбінація з теоретичних питань, 

тестових та практичних завдань різних типів. 

4.79. Кількість екзаменаційних запитань і тестових завдань різних типів у 

екзаменаційному білеті та критерії оцінювання відповідей на них визначає науково-

педагогічний працівник, який відповідає за викладання навчальної дисципліни. 

4.80. Після завершення підсумкової атестації з дисципліни середньозважений бал 

студента із засвоєння дисципліни  переводиться у національну оцінку ("Відмінно", "Добре", 

"Задовільно", "Незадовільно"), 100-бальну шкалу та оцінки ЄКТС («А», «В», «С», «D», «E», 

«FX», «F»). 

4.81. Результати складання заліків оцінюються за національною двобальною шкалою: 

"Зараховано" чи "Незараховано" та відповідними оцінками  ЄКТС.  

4.82.  Диференційований залік з практики виставляється за результатами захисту 

студентом письмового звіту перед комісією кафедри, склад якої формує її завідувач (не більше 

трьох осіб), у терміни, визначені відповідно до "Положення про проведення практики студентів 

МДУ". Участь у роботі комісії керівника виробничої практики є обов'язкою.  

Дисципліни, які включають у себе практику як окремий змістовий модуль завершуються 

диференційованим заліком з оцінкою за національною шкалою, шкалою ЄКТС та 100-бальною 

шкалою. 

4.83. Екзамени та заліки мають право відвідувати і перевіряти на відповідність вимогам 

Закону України «Про вищу освіту» ректор Університету, проректор з науково-педагогічної 

роботи, декани факультетів, завідувач кафедри та працівники, уповноважені на це наказом 

ректора Університету. 

4.84. Спірні питання з проведення екзаменаційних сесій розглядає апеляційна комісія, 

персональний склад якої визначаються наказом ректора Університету. 

4.85. Студентам, які за результатами заліково-екзаменаційної сесії мають 

заборгованість з 1-2 дисциплін, розпорядженням декана факультету може бути надано право на 

їх ліквідацію. 

4.86. Графік ліквідації академічної заборгованості складається деканом факультету за 

погодженням із завідувачами кафедр і доводиться до екзаменаторів та студентів не пізніше 

одного тижня після закінчення терміну екзаменаційної сесії. 

4.87. Студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану поточного курсу, 

наказом ректора Університету переводяться на наступний курс. 

4.88. Студенти, які за наслідками екзаменаційної сесії мають академічну заборгованість 

з трьох і більше дисциплін без поважних причин, підлягають відрахуванню із числа студентів 

Університету. Відрахування студентів з Університету та їх поновлення на навчання 

здійснюється за погодженням з органом студентського самоврядування Університету та 

первинною профспілковою організацією. 
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4.89. За наявності поважних підстав студенту може бути надана академічна відпустка 

або можливість повторного проходження курсу навчання. 

 

Атестація здобувачів вищої освіти 

4. 90. Атестацію здобувачів вищої освіти здійснюють екзаменаційні комісії (далі - ЕК). 

4.91. Строк повноважень ЕК становить один календарний рік. 

4.92. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю ЕК здійснює ректор 

Університету. 

4.93. Порядок формування, організацію роботи та підбиття підсумків роботи ЕК в 

Університеті регламентує «Положення про екзаменаційні комісії в МДУ». 

4.94. Завданнями екзаменаційних комісій є: 

- проведення атестацій студентів Університету - встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

вимогам стандартів вищої освіти; 

- прийняття рішення про присудження особі, яка успішно виконала освітню 

програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-

кваліфікаційний рівень - ОКР) та присвоєння відповідної кваліфікації; 

- розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з 

відповідного напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації). 

4.95. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, 

присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації. 

4.96.  Екзаменаційна комісія створюється щороку як єдина для усіх форм навчання у 

складі голови та членів ЕК з кожного напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації) та 

певних ступенів вищої освіти (ОКР).  

4.97. Для створення екзаменаційної комісії завідувачі випускових кафедр щорічно 

готують на ім’я ректора подання до затвердження голів екзаменаційних комісій, які подаються 

для розгляду науково-методичною радою Університету. Після схвалення Вченою радою 

Університету подання голів екзаменаційних комісій затверджуються ректором Університету.  

4.98. Головою ЕК призначається фахівець у відповідній галузі або провідний науковець 

відповідного напряму наукової діяльності. Головою ЕК призначається науково-педагогічний 

(педагогічний) працівник з напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації), який не є 

працівником Університету. 

Одна й та сама особа може бути головою ЕК не більше трьох років поспіль. 

4.99. Заступником голови ЕК (за необхідності) можуть призначатися: проректор з 

науково-педагогічної роботи, декан факультету, завідувач випускової кафедри та їхні 

заступники або один із членів ЕК. 

4.100. До складу ЕК можуть входити: 

- ректор Університету або проректор з науково-педагогічної роботи; 

- декан факультету або його заступник; 

- завідувачі кафедр, професори, доценти профілюючих кафедр, науково-педагогічні 

(наукові) працівники; 

4.101. Персональний склад членів ЕК затверджується наказом ректора Університету не 

пізніше ніж за місяць до початку роботи ЕК. 

Кількість членів ЕК становить не більше чотирьох осіб. 

4.102. Засідання ЕК оформлюються протоколами. У протоколах відображаються оцінка, 

отримана студентом під час державної атестації, рішення ЕК про присудження студенту 

відповідного ступеня вищої освіти (ОКР), присвоєння кваліфікації за відповідним напрямом 

підготовки, спеціальністю (спеціалізацією), а також інформація про видачу йому диплома 

(диплома з відзнакою). 

4.103. Секретар ЕК призначається наказом ректора Університету  з числа працівників 

випускової кафедри і не є членом ЕК. Секретар ЕК забезпечує правильне і своєчасне 

оформлення документів. 

4.104. Екзаменаційні комісії працюють у строки, визначені графіком навчального 

процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчальних планів напрямів 
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підготовки, спеціальностей (спеціалізацій), затверджується наказом ректора Університету і 

доводяться до відома випускових кафедр до початку навчального року. 

4.105. Розклад роботи кожної ЕК, узгоджений з головою ЕК, готується секретарем 

екзаменаційної комісії за погодженням із деканом факультету та подається до навчального 

відділу. 

4.106. Складання державних екзаменів чи захист дипломного проекту (роботи) чи 

магістерської роботи (проекту) проводиться на відкритому засіданні ЕК за участю не менше 

двох третин її складу за обов'язкової присутності голови ЕК. 

4.107. Рішення ЕК про оцінку результатів складання державних екзаменів або (та) 

захисту дипломних проектів (робіт) чи магістерських робіт (проектів), а також про видачу 

випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення Університету, присудження 

відповідного ступеня вищої освіти (ОКР) та присвоєння відповідної кваліфікації приймається 

на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів ЕК, які 

брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів голова ЕК має вирішальний голос. 

Оцінки виставляє кожен член ЕК, а голова підсумовує їх результати по кожному студенту. За 

теоретичну і практичну частини екзамену виставляється одна оцінка. 

4.108. Студентам, які успішно склали державні екзамени, а також захистили дипломний 

проект (роботу) чи магістерську роботу (проект) відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки, рішенням ЕК присуджується відповідний ступінь вищої освіти (ОКР) та 

присвоюється відповідна кваліфікація. 

4.109. Студенти, які мають не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних 

дисциплін та практичної підготовки, за умови оцінок "добре" з інших навчальних дисциплін та 

відмінних оцінок за результатами державної атестації (складання державного екзамену або 

захисту дипломного проекту (роботи) чи магістерської роботи) отримують відповідні 

документи про освіту державного зразка з відзнакою. 

4.110. На підставі рішень ЕК в Університеті видається наказ про завершення навчання, у 

якому зазначаються напрям підготовки, спеціальність (спеціалізація), рівень вищої освіти 

(перший (бакалаврський), другий (магістерський)), ступінь вищої освіти (для вступників 

попередніх років - ОКР) (бакалавр, магістр), кваліфікація, тип диплома (звичайного зразка чи з 

відзнакою). 

4.111. Студент, який при складанні державного екзамену, захисті дипломної роботи 

(проекту) чи магістерської роботи (проекту) отримав незадовільну оцінку, відраховується з 

Університету і йому видається академічна довідка. 

4.112. Результати державних екзаменів та захисту дипломних проектів (робіт) чи 

магістерських робіт (проектів) оголошуються головою ЕК в день їх складання (захисту). 

4.113. За підсумками діяльності екзаменаційної комісії голова ЕК складає звіт, який 

затверджується на її заключному засіданні. 

4.114. Звіт про роботу ЕК після обговорення на її заключному засіданні ЕК та вченій 

раді факультету подається проректору з науково-педагогічної роботи Університету в двох 

примірниках у двотижневий строк після закінчення роботи ЕК. 

4.115. Результати роботи, пропозиції і рекомендації ЕК обговорюються на засіданнях 

випускових кафедр, вчених рад факультетів, засіданні Вченої ради Університету. 

4.116. Протоколи засідання ЕК навчальний відділ передає в архів Університету після 

закінчення роботи ЕК, де вони зберігаються відповідно до вимог чинного законодавства. 

4.117. Дипломні роботи (проекти) чи магістерські роботи (проекти) випускові кафедри 

передають в архів Університету після закінчення роботи ЕК, де вони зберігаються відповідно 

до вимог чинного законодавства. 

 

5. Навчальний час студента 

5.1. Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, 

призначених для засвоєння освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) програми 

підготовки на певному рівні вищої освіти (початковому, першому, другому) для здобуття 

відповідного ступеня вищої освіти (ОКР). 

5.2. Обліковими одиницями навчального часу студента є кредит ЄКТС, академічна 
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година, навчальні день, тиждень, семестр, курс, рік. 

5.3. Кредит ЄКТС - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження студента, 

необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання (обсяг одного 

кредиту ЄКТС становить 30 год.). 

5.4. Академічна година - мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість 

академічної години становить, як правило, 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару 

академічних годин (надалі - "пара"). 

5.5. Навчальний день - складова частина навчального часу студента тривалістю не 

більше 9 академічних годин. 

5.6. Навчальний семестр (як правило, 17 тижнів) - складова частина навчального часу 

студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем. 

5.7. Навчальний курс - завершений період навчання студента протягом навчального 

року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних 

семестрів, підсумкового контролю та канікул. 

Початок i закінчення навчання студента на конкретному курсі оформлюється 

відповідними (перевідними) наказами. 

5.8. Навчальний рік триває 12 місяців (окрім випускових курсів), розпочинається, як 

правило, 1 вересня i складається з осіннього та весняного семестрів, зимової і літньої 

екзаменаційних сесій, практичного навчання (навчальні та виробничі практики) i канікул (окрім 

випускового курсу). 

5.9. Терміни та час проведення різних видів навчальної роботи регламентуються 

розкладами занять, екзаменів, роботи екзаменаційних комісій, графіками консультацій. 

5.10. Розклади занять та екзаменів на кожний семестр складаються відповідними 

деканатами і координуються диспетчерською навчального відділу відповідно до графіку 

освітнього процесу за кожним напрямом підготовки, спеціальністю (спеціалізацією). Складені 

розклади занять та екзаменів погоджуються з керівником навчального відділу і затверджуються 

проректором з науково-педагогічної роботи. 

Розклади занять оприлюднюються та доводяться до відома НПП і студентів не пізніше, 

як за три дні до початку семестру. 

Розклади екзаменів оприлюднюється не пізніше, як за місяць до початку екзаменаційної 

сесії. 

5.11. Екзаменаційні комісії (ЕК) працюють у строки, визначені графіком освітнього 

процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчальних планів напрямів 

підготовки, спеціальностей (спеціалізацій), затверджується наказом ректора Університету і 

доводяться до відома випускових кафедр до початку навчального року. 

Розклад роботи кожної ЕК, узгоджений з головою ЕК, готується секретарем ЕК, 

погоджується з деканатом факультету, подається до навчального відділу, де складається 

загальний розклад роботи ЕК, який затверджується проректором з науково-педагогічної роботи 

не пізніше, ніж за місяць до початку проведення державного екзамену або захисту дипломного 

проекту (роботи) чи магістерської роботи (проекту). 

5.12. Графіки консультацій НПП складаються на кафедрах і затверджуються 

завідувачами кафедр. 

5.13. Відвідування навчальних занять - лекційних, семінарських, практичних, 

лабораторних є обов'язковим для студентів. 

5.14. Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях та 

контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством. 

6. Робочий час науково-педагогічних працівників 

6.1. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень 

(скорочена тривалість робочого часу). 

6.2. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним 

навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов'язків. Робочий 

час наукового працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, 

консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов'язків. Робочий час 
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педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної 

роботи та інших трудових обов'язків. 

6.3. Норми часу навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи 

визначаються щорічно наказом ректора про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників Університету. 

6.4. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного 

працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. 

6.5. Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної 

роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників встановлюється 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

6.6. Види навчальної роботи науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад 

встановлюються наказом за погодженням з профкомом Університету. 

6.7. Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, 

не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у 

випадках, передбачених законодавством. 

7. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу 

7.1. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу складають: 

- стандарти освітньої діяльності; 

- стандарти вищої освіти; 

- навчальні та робочі навчальні плани; 

- навчальні та робочі програми усіх обов'язкових і вибіркових навчальних дисциплін; 

- програми навчальної, виробничої та інших видів практик; 

- підручники і навчальні посібники, у т.ч. в електронній формі; 

- електронні навчальні курси дисциплін; 

- методичні матеріали до лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять, у 

т.ч. в електронній формі; 

- методичні матеріали для самостійного опрацювання фахової літератури, підготовки 

курсових і дипломних проектів (робіт), магістерських робіт, у т.ч. в електронній формі; 

-тестові завдання з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу. 

8. Заключні положення 

 

8.1. Доповнення та пропозиції щодо удосконалення даного Положення розглядаються на 

засіданнях кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Вченої ради Університету для 

обговорення та внесення змін до діючого Положення. 
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Положення про формування основних документів з організації навчального 

процесу  Мукачівського державного університету 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про формування основних документів з організації навчального 

процесу у МДУ(далі - положення) розроблене відповідно до ЗУ "Про освіту", "Про вищу 

освіту", постанови КМУ від 29.04.2015 р. № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", наказу МОН 

України від 26.01.2015 р.  № 47 "Про особливості формування навчальних планів на 2015-2016 

навчальний рік" та листа від 13.03.2015 р. № 1/9-126, інших чинних нормативних документів і 

"Положення про організацію освітнього процесу у Мукачівському державному університеті". 

1.2. До основних документів, які регламентують організацію навчального процесу в 

університеті і є складовими стандартів вищого навчального закладу, відносяться: 

- навчальний план; 

- робочий навчальний план; 

- робоча програма навчальної дисципліни; 

- індивідуальний навчальний план студента; 

-          план-графік самостійної роботи студента. 

1.3. Навчальний план - це нормативний документ вищого навчального закладу, який 

складається для кожної спеціальності різних рівнів вищої освіти на підставі відповідної 

освітньої програми підготовки фахівців і затверджується ректором. 

Навчальний план спеціальності визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у 

кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - кредит ЄКТС), 

послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік 

навчального процесу, форми підсумкового контролю. 

Кредит ЄКТС- одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача 

вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання. Обсяг одного 

кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою 

навчання становить 60 кредитів ЄКТС.  

Загальний навчальний час підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра з чотирьохрічним терміном навчання складає 240 кредитів ЄКTС. При цьому 

загальний навчальний час підготовки не враховує канікули та складається з навчального часу 

засвоєння нормативної частини змісту ОПП та вибіркової частини. Відповідно для освітнього 

ступеня магістра з 1,5-річним терміном навчання (на базі освітнього ступеня бакалавр) 

загальний навчальний час підготовки становить 90 кредитів ЄКTС. 

 Нормативна тривалість навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра - 

(обсяг програми 240 кредитів ЄКТС) - 3 роки 10 місяців (за скороченою програмою на основі 

ступеня молодшого бакалавра – 1 рік 10 місяців); магістра - (обсяг програми 90 кредитів ЄКТС) 

-1 рік 5 місяців, (обсяг програми 120 кредитів) - 1 рік 10 місяців. Тривалість навчання за 

заочною формою за освітнім ступенем бакалавра може перевищувати термін навчання за 

денною формою не більше як на 25 % і  становить 4 роки 10 місяців (за скороченою програмою 

на основі ступеня молодшого бакалавра – 2 роки 5 місяців), а за ступенем магістра - тривалість 

навчання така ж як для денної форми. 

1.4. Навчальний план підготовки фахівців за заочною формою навчання формується 

на основі затвердженого навчального плану відповідної спеціальності і ступеня вищої освіти 

денної форми навчання. 

1.5. Для осіб, які отримали освітньо-професійний ступінь молодшого бакалавра і 

бажають отримати в університеті освітній ступінь бакалавра, розробляється навчальний план на 

основі навчального плану відповідної спеціальності денної форми з повним терміном навчання. 

Обсяг освітньої програми підготовки бакалавра за скороченим терміном у цьому випадку 

визначається університетом. 
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1.6. Робочий навчальний план  розробляється випусковою кафедрою за погодженням з 

відповідним деканатом для кожної спеціальності на основі чинних навчальних планів і 

конкретизує особливості навчального процесу на кожний семестр і навчальний рік. Робочий 

навчальний план затверджується  проректором з науково-педагогічної роботи університету. 

1.7. Робоча програма навчальної дисципліни - розробляється для кожної дисципліни 

відповідно до навчального плану певної спеціальності, вимог освітньої програми підготовки 

фахівців і стандарту вищої освіти. Вона містить виклад змісту навчальної дисципліни, визначає 

обсяги знань, які має опанувати студент, необхідне методичне забезпечення, складові та 

критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 

Для різних форм навчання (денна, заочна) розробляється єдина робоча програма 

навчальної дисципліни. 

Детально структура і процедура складання робочої програми навчальної дисципліни і її 

опису наведена у "Положенні про робочу програму навчальної дисципліни за ЄКТС". 

1.8. Індивідуальний навчальний план студента складається щорічно на основі 

робочого навчального плану спеціальності. ІНПС формується на кожний семестр, у ньому 

відображаються як обов'язкові, так і вибіркові навчальні дисципліни.  

Детально інформація про структуру і процедура формування ІНПС представлені у 

"Положенні про індивідуальний навчальний план студента та його виконання". 

План-графік самостійної роботи студентів розробляється на кожен семестр на основі 

робочого навчального плану спеціальності та робочого плану дисципліни з метою керування та 

організованого проведення самостійної роботи студентів, рівномірного навантаження студента 

протягом семестру (навчального тижня). 

2. Структура навчального плану спеціальності 

2.1. Навчальний план спеціальності розробляється, як правило, при введенні нових 

стандартів освіти або освітніх програм підготовки фахівців різних рівнів та ступенів вищої 

освіти.  

Навчальний план складається з двох частин: обов'язкової та варіативної.  

Варіативна частина складається з таких циклів дисциплін: самостійного вибору вищого 

навчального закладу і вільного вибору студента. Вони вводяться для індивідуалізації навчання і 

задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і 

традицій конкретного навчального закладу, регіональних потреб та вимог ринку праці тощо. 

Навчальним планом визначається перелік обов’язкових дисциплін (максимально 75% від 

загального обсягу кредитів ЄКТС). Загальний обсяг вибіркових дисциплін має складати не 

менше 25% (60 кредитів) від загального обсягу кредитів ЄКТС. 

2.2. Навчальний план магістра також складається з двох частин - обов'язкової та 

варіативної.  Ступінь магістра може здобуватися за освітньо-професійною або за освітньо-

науковою програмою. Освітньо-наукова програма підготовки магістра обов’язково включає 

дослідницьку (наукову) компоненту не менше 30%  від загального обсягу. 

2.3. Навчальні плани підготовки фахівців за освітніми ступенями бакалавра і магістра 

розробляються у межах кожної спеціальності на підставі освітньо-професійних (освітньо-

наукових) програм, розроблених випусковими кафедрами та "Положення про формування 

основних документів з організації навчального процесу у Мукачівському державному 

університеті". 

2.4. Особливістю розроблення навчального плану в університеті незалежно від форми 

навчання (денна, заочна) є складання на рівні факультету уніфікованої, спільної для одної або 

кількох спеціальностей частини, яка включає спільні дисципліни навчальних планів різних 

спеціальностей; у межах одного факультету і споріднених спеціальностей планувати вивчення 

однієї і тієї ж дисципліни в одному і тому ж семестрі з метою об'єднання лекційних потоків; 

рекомендується зменшувати кількість навчальних дисциплін та практик професійної і 

практичної підготовки шляхом поєднання їх змісту.   

2.5. Навчальний план має таку структуру:  

 титульна сторінка (назва університету, назва документа, гриф затвердження 

документа, форма навчання, інформація про рівень вищої освіти, ступінь, шифр і 
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назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації, кваліфікація, відомості про 

попередню освіту тощо); 

 графік навчального процесу; 

 зведені дані про бюджет часу; 

 практика; 

 план навчального процесу; 

 державна атестація; 

 підписи виконавців. 

Графік навчального процесу оформляється у вигляді таблиці і складається, виходячи з 

таких позицій: 

 навчальний рік в університеті розпочинається 1 вересня, розподіляється на два 

семестри (осінній і весняний) по 20 тижнів кожний і включає теоретичне 

навчання, яке закінчується екзаменаційними сесіями (зимовою і літньою), та 

практики;  

 навчальне навантаження (аудиторна та самостійна робота) студентів усіх курсів і 

форм навчання становить не більше дев'яти академічних годин на день (1,5 

кредити ЄКТС - 45 годин на тиждень); 

 тривалість теоретичного навчання у семестрах, як правило, 17 тижнів. Вона може 

змінюватися залежно від особливих умов організації навчального процесу на 

деяких спеціальностях  або проведення практик з відривом від занять. Однак 

сукупна тривалість теоретичного навчання, екзаменаційних сесій і практик 

впродовж навчального року складає  40 тижнів; 

 тривалість канікул на навчальний рік (крім випускного курсу) не менше  8 тижнів,  

 тривалість екзаменаційної сесії для денної форми навчання становить чотири 

тижні при кількості іспитів - п'ять, однак може бути зменшена до трьох тижнів 

при плануванні трьох-чотирьох іспитів. Планувати на екзаменаційну сесію менше 

як три іспити (за винятком магістратури і випускного семестру) недоцільно; 

 на проведення підсумкової атестації у формі атестаційного іспиту слід 

передбачити один-два тижні; 

 до введення нових галузевих стандартів на написання кваліфікаційної роботи 

бакалавра (якщо таке передбачене освітньою програмою) у графіку навчального 

процесу має бути передбачено період для написання дипломної роботи (проекту) 

згідно діючих галузевих стандартів. У певних обґрунтованих випадках 

допускається проведення теоретичних занять з одночасним написанням 

кваліфікаційної роботи за умови зменшення тижневого аудиторного 

навантаження і, водночас, збільшення тривалості теоретичного навчання у 

семестрі. 

Традиційно зведені дані бюджету часу оформляються також у вигляді окремої таблиці, 

в якій основні види роботи, що зазначені у графіку навчального процесу, кількісно 

узагальнюються по кожному курсу навчання за кожний навчальний рік та в цілому за весь 

період навчання з відповідної спеціальності. 

План навчального процесу має конкретизувати з кожної дисципліни таку інформацію: 

 назву дисципліни за циклами, загальний обсяг дисципліни у кредитах ЄКТС та 

годинах, загальна кількість годин виділених на певні види навчальних занять 

(аудиторні, з них лекції, лабораторні, практичні (семінарські) заняття; самостійна 

робота студентів тощо); 

 інформація про тижневе аудиторне навантаження в семестрі; 

 кількість контрольних точок в розрізі семестрів (іспити, заліки, диференційовані 

заліки, курсові проекти/роботи, розрахунково-графічні роботи тощо) та терміни їх 

проведення.  

При формуванні плану навчального процесу рекомендується планувати вивчення 

дисципліни впродовж одного семестру або курсу, що дає можливість перезарахувати її у 

повному обсязі з присвоєнням кредитів ЄКТС при переведенні студентів в інші ВНЗ. 
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Обсяг усіх видів навчального навантаження (навчальні дисципліни, практики, курсові і 

кваліфікаційні роботи тощо) має бути кратним цілому числу кредитів ЄКТС (обсяг кредиту 

ЄКТС - 30 годин). Рекомендований обсяг обов'язкової навчальної дисципліни у семестрі - не 

менше трьох кредитів ЄКТС. 

У навчальному плані загальний обсяг кожної дисципліни вказується як у кредитах 

ЄКТС, так і в академічних годинах. Загальний обсяг годин з навчальної дисципліни включає 

час на проведення аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних), 

індивідуальних завдань, у т. ч. курсових і розрахункових робіт, якщо вони є складовою 

частиною дисципліни, самостійної роботи та контрольних заходів. 

Курсовий проект (робота), що має міждисциплінарний характер, може виділятися у 

навчальному плані окремою позицією. Орієнтовний обсяг такого курсового проекту (роботи) 

три кредити ЄКТС і він враховується у число восьми дисциплін на семестр. Курсові роботи 

(проекти) рекомендується планувати не раніше 4-5 семестру і не більше однієї на семестр. 

Якщо у випускному семестрі передбачена кваліфікаційна робота, то курсова не планується. 

До введення нових стандартів вищої освіти при формуванні змісту обов'язкової частини 

навчального плану керуватися затвердженими галузевими стандартами напрямів підготовки чи 

спеціальностей (наказ МОН України від 26.01.2015 р. № 47 "Про особливості формування 

навчальних планів на 2015-2016 н.р." та лист МОН України від 10.04.2013 № 14-1/10-1376 "Про 

розроблення галузевих стандартів вищої освіти"). 

 До циклу дисциплін вільного вибору студента варіативної частини навчального плану 

освітнього рівня бакалавра мають входити дисципліни загальним обсягом не менше трьох 

кредитів ЄКТС кожна, форма підсумкового контролю - залік. 

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності та знання іноземної 

мови у блоці дисциплін самостійного вибору ВНЗ передбачити обов'язкове вивчення 

дисципліни "Іноземна мова" студентами першого курсу усіх напрямів (обсягом не менше як 

шість кредитів ЄКТС). 

3 метою підтримання достатнього рівня фізичного стану студентів у циклі дисциплін 

самостійного вибору ВНЗ передбачити обов'язкові заняття з фізичного виховання для студентів 

першого-другого курсів усіх напрямів підготовки.  

Вибіркова дисципліна вноситься до навчального плану за умови наявності розгорнутої 

анотації, представленої кафедрою. Після внесення дисципліни до навчального плану відповідна 

кафедра готує повне навчально-методичне забезпечення дисципліни. 

Планування проведення практик  представляється у вигляді таблиці, в якій 

наводяться види практик (навчальна, виробнича, педагогічна, технологічна, переддипломна 

тощо), порядковий номер семестру, в якому вона проводиться, та тривалість її проведення у 

тижнях, що відображається також у зведених даних бюджету часу. 

Планування тривалості проведення практики  здійснюється у тижнях і кредитах ЄКТС, 

що призначаються кожному виду практики з розрахунку 1,5 кредити (45 годин)  на один 

тиждень практики.  

Відомості про державну атестацію відображаються у таблиці, де зазначається форма 

атестації; дисципліни, які включені до програми державного іспиту згідно з навчальним 

планом; порядковий номер семестру, на який запланована державна атестація.  

2.9. Робочий навчальний план представляє собою перелік навчальних дисциплін, 

розподілених по семестрах і курсах навчання із зазначенням виділених аудиторних годин на 

різні види занять, контрольних заходів і шифру кафедри, за якою закріплена певна дисципліна. 

При цьому загальна кількість дисциплін, що планується для вивчення на курсі, не повинна 

перевищувати 16, тобто 8 дисциплін на семестр. 

Робочий навчальний план для кожного курсу тієї чи іншої спеціальності являє собою 

витяг з навчального плану, діючого у певному навчальному році відповідної спеціальності. 

Таким чином, кількість робочих навчальних планів за спеціальністю дорівнює кількості 

навчальних років для даного освітнього ступеня. 

Зміни та доповнення (введення нових дисциплін за наказами МОН України) до 

робочого навчального плану вносяться тільки на основі наказів ректора. Копії наказів (витяги) 

додаються до всіх примірників. 
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При складанні робочих навчальних планів денної форми навчання формування 

варіативної частини плану з циклу дисциплін вільного вибору студентів здійснюється на 

підставі заяв студентів. Мінімальна чисельність студентів у групі для вивчення вибіркових 

дисциплін циклу - 25 осіб, для іноземної мови - 15 осіб.  

Процедура вибору студентами вибіркових дисциплін детально викладена у "Положенні 

про організацію освітнього процесу у Мукачівському державному університеті". 

 У робочому навчальному плані  для заочної форми навчання вводиться додатково графа 

"Контрольна робота".  

Робочий навчальний план підписується виконавцями і погоджується з  навчальним 

відділом університету. 

3. Особливості формування робочого навчального плану для заочної форми 

навчання 

3.1. Формування робочого навчального плану для заочної  форми навчання здійснюють 

на основі затвердженого навчального плану відповідної спеціальності і освітнього ступеня 

денної форми навчання. Структура і зміст робочого навчального плану для студентів заочної 

форми навчання і загальні вимоги до його складання ті ж, що й для денної форми навчання.  

3.2. Розподіл кредитів ЄКТС на виконання освітньої програми студентами заочної 

форми навчання, на відміну від денної форми навчання, залежить від тривалості відпусток, що 

передбачені чинним законодавством України як пільги для осіб, які навчаються без відриву від 

виробництва: за перший та другий курси - по 43-46 кредитів; за третій-п'ятий - по 48-54 

кредитів  (разом п'ятирічний термін навчання за освітньою програмою бакалавра - 240 кредитів 

ЄКТС). У межах встановленого обсягу освітньої програми проводиться підсумкова атестація, 

на яку передбачається один-два тижні - на проведення атестаційних іспитів і до чотирьох 

місяців - на дипломне проектування і захист кваліфікаційної роботи. 

3.3. При плануванні настановних та заліково-екзаменаційних сесій для студентів 

заочної форми навчання слід мати на увазі, що аудиторні години на кожну дисципліну 

встановлюються з розрахунку 8-10%  від загального обсягу годин дисципліни, тобто 2-3 години 

на один кредит ЄКТС. 

3.4. Для кожної дисципліни слід передбачити виконання не більше однієї контрольної 

роботи, а у випадку наявності курсової роботи (проекту) - контрольна робота з цієї дисципліни 

не планується. 

3.5. До робочого навчального плану заочної форми навчання не вносяться заняття з 

фізичного виховання, якщо такі передбачені навчальним планом денної форми навчання. Для 

усунення різниці (у кредитах ЄКТС), яка виникає в обсязі освітньої програми підготовки 

студентів заочної форми навчання через зазначену вище причину, рекомендується при 

формуванні робочого навчального плану з метою покращення практичної підготовки студентів 

збільшувати загальний обсяг вибіркових фахових дисциплін, доповнивши їх аудиторними 

практикумами. 

4. Навчальний план підготовки бакалавра на базі освітнього ступеня молодшого 

бакалавра 

4.1. Формування навчального плану підготовки бакалавра на базі освітнього ступеня 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за скороченим терміном навчання здійснюють 

на основі затвердженого навчального плану відповідної спеціальності денної форми навчання 

університету і навчального плану підготовки молодшого бакалавра попереднього навчального 

закладу. Структура навчального плану і загальні вимоги до його складання ті ж, що й для 

денної форми. 

4.2. При розробці навчальних планів для студентів, що навчаються за скороченим 

терміном навчання на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), 

слід враховувати наступне: 

- спеціальність особи, яка бажає продовжити навчання за скороченим терміном для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра; 

- наявність інтегрованих робочих навчальних програм, які повинні бути узгоджені з 

завідувачами відповідних кафедр університету; 
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- дисципліни, кількість годин (кредитів) яких співпадає з університетськими, а робочі 

програми узгоджені з завідувачем кафедри і відповідають університетським, не включаються в 

робочий навчальний план; 

- дисципліни, які вивчались у навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації в меншому 

обсязі, складають академічну розбіжність і вносяться у навчальний план з різницею в годинах 

або дещо більше на основі різниці змісту навчання згідно з робочими навчальними програмами;  

- дисципліни, які не вивчалися особою у попередньому навчальному закладі, 

складають академічну різницю і повністю вносяться до навчального плану підготовки 

бакалавра за скороченим терміном;  

- включені до навчального плану дисципліни повинні студентом повністю вивчатись і 

оцінюватись згідно з встановленим видом контролю. Тривалість навчання бакалавра в 

університеті у цьому випадку визначається обсягом освітньої програми, тобто сумою кредитів, 

призначених дисциплінам, з яких виведена академічна розбіжність та академічна різниця, 

поділеній на 60 кредитів ЄКТС - навантаження студента на навчальний рік; 

- навчальний план узгоджується з відповідним ВНЗ І-ІІ рівня акредитації і 

підписується в університеті у встановленому порядку. 

Термін навчання в університеті з підготовки бакалавра на базі освітнього ступеня 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за скороченим терміном залежить від форми 

навчання і обсягу навчального навантаження, встановленого як академічна різниця між 

університетським навчальним планом і навчальним планом ВНЗ І-ІІ рівня акредитації з 

відповідної спеціальності. 

4.3. Обов'язкова частина "Плану навчального процесу"  формується з таких розділів: 

- дисципліни, з яких встановлена академічну розбіжність; 

- дисципліни, що становлять академічну різницю. 

Аналогічно формують варіативну частину плану. 

4.4. Дисципліни, які за назвою і загальним обсягом (кількість кредитів ЄКТС) 

відповідають університетським, а робочі програми узгоджені з завідувачами відповідних 

кафедр, перезараховуються. 

5. Затвердження навчальних планів 

5.1. Проект навчального (робочого навчального) плану розробляється випусковою 

кафедрою, із залученням відповідного деканату відповідно до стандарту (за його наявності) та 

освітньої програми, погоджується із завідувачами кафедр, які забезпечують викладання 

дисциплін навчального плану.  

5.2. Проект навчального (робочого навчального) плану з візою завідувача випускової 

кафедри подається до вченої ради факультету, розглядається на її засіданні, оформляється 

протоколом і підписується деканом. 

5.3. Після розгляду документів вченою радою факультету вони погоджуються із 

керівником навчального відділу і розглядаються на засіданні Науково-методичної раду 

університету. 

5.5. Навчальний план підписується розробниками - завідувачем випускової кафедри, 

деканом факультету, керівником навчального відділу, проректором з науково-педагогічної 

роботи університету. 

5.6. Підписані і погоджені на усіх рівнях проекти навчальних планів, розглядаються 

Вченою радою університету і затверджуються ректором. Підпис ректора (проректора) 

університету скріплюється печаткою. Навчальні плани вводяться у дію наказом ректора. 

5.7. Перший примірник навчального плану зберігається у навчальному відділі, другий 

та третій - відповідно у деканаті та на випусковій кафедрі за підпорядкуванням. 
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Положення про робочу програму навчальної дисципліни  

за Європейською кредитно-трансферною системою  

 

1. Загальні положення 

1.1. «Положення про робочу програму навчальної дисципліни за Європейською 

кредитно-трансферною системою» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону 

України «Про вищу освіту», «Методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської 

кредитно-трансферної системи та її ключових документів  у вищих навчальних закладах» (лист 

МОН №1/119 від 26.02.2010), «Положення про організацію освітнього процесу в 

Мукачівському державному університеті», «Положення про контроль та оцінювання знань 

студентів в Мукачівському державному університеті», «Положення про організацію 

самостійної роботи студентів в Мукачівському державному університеті». 

1.2. Робоча програма навчальної дисципліни (далі – робоча програма) є нормативно-

методичним документом Університету, що визначає обсяги знань, які повинен опанувати 

студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця, 

алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни з урахуванням міждисциплінарних 

зв’язків, що виключає дублювання навчального матеріалу при вивченні спільних для різних 

дисциплін проблем, необхідне методичне забезпечення, складові оцінювання знань студентів, 

перелік рекомендованої (базової та допоміжної) навчальної літератури та інших джерел. 

1.3. Робоча програма розробляється для кожної навчальної дисципліни на основі ОПП 

галузевого стандарту вищої освіти підготовки фахівців: 

– для бакалаврів – за напрямами підготовки/спеціальностями (спеціалізаціями, 

профілями); 

– для магістрів (спеціалістів) – за спеціальностями. 

1.4. Робочі програми вибіркових навчальних дисциплін складаються на основі 

варіативних частин ОПП підготовки відповідних рівнів/ступенів та напрямів/спеціальностей. 

1.5. Для різних форм навчання (денна, заочна) розробляється єдина робоча програма з 

виділенням в ній аудиторних занять, годин самостійної та індивідуальної роботи, форм 

контролю тощо для кожної з них. 

1.6. Для багатосеместрових навчальних дисциплін розробляється єдина робоча програма 

із розплануванням її складових за семестрами викладання. 

1.7. Робоча програма розробляється викладачем (як правило, лектором) або декількома 

викладачами кафедри (лектором або лекторами1 за участю викладачів, які ведуть практичні, 

семінарські та лабораторні заняття).  

1.8. Робоча програма використовується: 

– викладачами, які викладають дисципліну для планування аудиторної та самостійної 

роботи студентів; 

– іншими викладачами – для узгодження робочих програм дисциплін, пов’язаних з 

даною, з метою уникнення дублювання; 

– факультетами – для контролю відповідності змісту навчання і рівня наданих 

компетенцій кваліфікаційним вимогам, для контролю навчального процесу, його науково-

методичного забезпечення, планування фактичного навантаження; 

– студентами – як методичний матеріал для ознайомлення зі змістом дисципліни, 

видами робіт, що їх необхідно виконати, формами та принципами оцінювання знань, 

планування навчальної роботи в цілому. 

1.9. Робоча програма як внутрішній нормативний документ визначає навчально-

методичні засади діяльності кафедри; на її основі розробляються навчально-методичні 

комплекси вивчення дисципліни, інші матеріали методичного характеру. 

1.10. Вимоги Положення є обов'язковими для усіх навчальних структурних підрозділів 

Університету. 
                                                           

1 Якщо дана навчальна дисципліна читається декількома лекторами. 



27 

 

2. Структура та зміст робочої програми 

2.1. Структура робочої програми навчальної дисципліни. Робоча програма 

розробляється за такою структурою: 

Титульний аркуш (приклад оформлення – див. додаток А) 

1. Опис навчальної дисципліни  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

3. Програма навчальної дисципліни 

4. Структура навчальної дисципліни  

5. Теми лекційних занять 

6. Теми семінарських (практичних) занять 

7. Теми лабораторних занять 

8. Самостійна та індивідуальна робота 

9. Індивідуальні науково-дослідні завдання 

10. Форми та методи контролю 

11. Розподіл вагових коефіцієнтів при оцінюванні рівня засвоєння навчальної 

дисципліни 

12. Перелік питань, що виносяться на проміжний та підсумковий контроль 

13. Методичне забезпечення дисципліни 

14. Рекомендована література (базова і допоміжна) 

15. Інформаційні ресурси 

 

2.2. Зміст розділів робочої  програми 

2.2.1. Опис навчальної дисципліни оформлюється у формі таблиці (див. додаток Б). В 

ній вказуються кількість кредитів; модулів; змістових модулів; загальна кількість годин, 

передбачених навчальним планом для вивчення дисципліни; галузь знань, шифр та назва 

напряму підготовки/спеціальності; ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень; характеристика 

навчальної дисципліни (обов`язкова чи вибіркова); рік підготовки; семестр; кількість годин, 

відведених на види навчальних занять; вид контролю у розрізі денної та заочної форм навчання. 

2.2.2. Мета та завдання навчальної дисципліни. В розділі необхідно сформулювати 

мету та завдання навчальної дисципліни відповідно до її змісту; чітко визначити,  що повинен 

знати і вміти студент після опанування даного курсу, компетентності (орієнтовна структура 

розділу – див. додаток В). 

2.2.3. Програма навчальної дисципліни. В даному розділі необхідно представити 

коротку анотацію кожної теми курсу з висвітленням основних понять, характеристик, ознак та 

інших навчальних елементів, які розкривають зміст навчального матеріалу, розбитого на 

змістові модулі. 

Зміст навчального матеріалу навчального модуля повинен відповідати вимогам освітньо-

професійної програми (ОПП). Зміст навчального матеріалу змістового модуля повинен бути 

розподілений на теми.  

2.2.4. Структура навчальної дисципліни. В розділі наводиться розподіл навчального 

часу за формами навчання та видами занять відповідно до робочого навчального плану (див. 

додаток Г). При структуруванні навчального матеріалу слід уникати його дублювання в різних 

темах та порушень логічної цілісності подачі матеріалу дисципліни. Якщо дисципліна 

вивчається більше одного семестру, то структурування виконується для кожного семестру з 

обов’язковим підсумком навчального навантаження усіх запланованих видів робіт по семестрах 

і дисципліни в цілому.  

При формуванні структури навчальної дисципліни необхідно передбачити, що для 

дисциплін, які завершуються екзаменом, необхідно у складі самостійної роботи передбачити 30 

годин, що відводяться на його підготовку та складання. 

2.2.5. Теми лекційних занять. У розділі необхідно подати орієнтовний зміст лекційних 

занять. Тематика лекцій подається у формі таблиці (див. додаток Д), в якій наводяться: тема 
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лекції; перелік лекційних питань; кількість годин, відведених на лекцію; посилання на 

літературні джерела1. 

2.2.6. Теми практичних (семінарських) занять. У розділі необхідно подати 

орієнтовний зміст семінарських (практичних) занять. Тематика усіх видів семінарських 

(практичних) робіт подається у вигляді таблиці (див. додаток Д), в якій зазначається тема 

семінарського (практичного) заняття; питання, що виносяться на обговорення та опрацювання; 

кількість відведених аудиторних годин; посилання на літературні джерела. 

2.2.7. Теми лабораторних занять. У розділі необхідно подати орієнтовний зміст та 

перелік завдань лабораторних занять, посилання на літературні джерела (див. додаток Д).  

2.2.8. Самостійна та індивідуальна робота. В розділі необхідно вказати форми та зміст 

навчального матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання студентами (додаток Д). 

При розробці цього розділу робочої навчальної програми слід керуватись «Положенням 

про організацію самостійної роботи студентів в Мукачівському державному університеті»  

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою програмою для  самостійної 

роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. 

У робочій програмі рекомендується передбачити години на такі види СРС, залежно від 

специфіки дисципліни: 

– підготовка до аудиторних занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних 

тощо); 

– виконання практичних завдань упродовж семестру; 

– самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно з навчально-

тематичним планом, оформлення звіту про самостійну роботу; 

– реферування, анотування рекомендованої літератури; 

– формулювання висновків і підсумків; 

– відповіді на запитання і самостійне формулювання запитань до навчальної теми; 

– заповнення таблиць, креслення структурно-логічних схем; 

– складання термінологічних словників, покажчиків, планів; 

– переклад іноземних текстів встановлених обсягів; 

– виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання; 

– підготовка і виконання завдань, передбачених програмою практичної підготовки, в 

тому числі курсового проектування, тощо; 

– підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до курсових, модульних і 

комплексних, ректорських контрольних робіт та підсумкової державної атестації (державних 

іспитів, виконання дипломної роботи (проекту) бакалавра чи спеціаліста/магістра);  

– інші види діяльності, що ініціюються університетом, факультетом, кафедрою й 

органами студентського самоврядування. 

При плануванні СРС рекомендується використовувати наступні форми роботи: 

– опрацювання лекційного матеріалу; 

– підготовка до практичних занять 

– підготовка до лабораторних занять 

– підготовка до семінарських занять 

– підготовка до контрольних  заходів 

– підготовка  рефератів  

– виконання розрахунково-графічних робіт 

– опрацювання окремих розділів програм, які не викладаються на лекціях 

У рамках самостійної роботи виділяють індивідуально-консультативну роботу – форму 

організації навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення 

необхідних умов для виявлення і розвитку індивідуальних здібностей студента на основі 

особистісно-діяльнісного підходу. Вона проводиться з метою посилення мотивації студентів до 

                                                           
1 Рекомендується давати посилання на 2-3 джерела основної літератури, що є в 

наявності у бібліотеці. Необхідно обов’язково вказати сторінки з кожного питання у кожному 

джерелі літератури (наприклад [2, с. 28-45]). 



29 

 

пізнавальної діяльності і спрямування її в необхідному напрямку у формі: індивідуальних 

занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань та інше.  

У межах змістових модулів індивідуальна робота може передбачати: 

– написання рефератів (обсягом 10-12 сторінок, структурованим за планом, з 

використанням наведеного списку літератури), есе; 

– виконання розрахункових, графічних робіт; 

– аналіз практичних, проблемних ситуацій, підготовка результатів власних досліджень 

до виступу на конференції; 

– участь в олімпіадах; 

– складання тестів одиничного вибору та інше. 

Елементом самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань та забезпечення 

необхідних консультацій з боку викладача. У робочій програмі необхідно зазначити види тих 

індивідуальних завдань, які є обов’язковими та рекомендованими, форми контролю їх 

виконання. 

2.2.9. Індивідуальні науково-дослідні завдання. При формуванні розділу слід розкрити 

сутність індивідуальних науково-дослідних завдань, виконання яких є обов’язковим або 

рекомендованим елементом опанування студентами обсягу навчального матеріалу з даної 

дисципліни.  

За ЄКТС різновидом індивідуальних завдань є індивідуальні науково-дослідні завдання 

(ІНДЗ) навчального, навчально-дослідного або проектно-конструкторського характеру. ІНДЗ – 

це завершена теоретична або практична робота в межах програм навчальної дисципліни, яка 

виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих в процесі лекційних, семінарських, 

практичних та лабораторних занять і охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в 

цілому.  

У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається приблизна тематика 

запропонованих ІНДЗ, їх мета, зміст та обсяги. 

Одним з видів обов’язкового ІНДЗ є курсовий проект (робота), який повинен 

плануватись як окремий заліковий кредит і оцінюватись як самостійний вид навчальної 

діяльності. Якщо навчальним планом передбачено виконання курсових проектів (робіт), то в 

цьому розділі необхідно навести їх тематику. 

2.2.11. Форми і методи контролю. Розділ має містити викладення змісту оцінювання 

навчальної роботи студентів: перелік різних видів навчальних робіт, що зобов’язаний виконати 

студент під час проведення різних видів контролю, самостійної роботи, індивідуальних завдань 

та критерії їх оцінювання, розроблені відповідно до «Положення про оцінювання знань 

студентів за європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою організації 

освітнього процесу в Мукачівському державному університеті»  

В цьому ж розділі наводиться шкала оцінювання за національною системою та системою 

ЄКТС (таблиця 2). 

Обов’язковим елементом даного розділу є критерії оцінювання на підсумковому контролі 

навчальних досягнень студентів заочної форми навчання. 

2.2.12. Розподіл вагових коефіцієнтів оцінювання навчальної дисципліни. Містить 

таблиці, що розкривають технологію обчислення підсумкового середньозваженого балу з даної 

дисципліни (додаток Е). 

2.2.14. Перелік питань, що виносяться на проміжний та підсумковий контролі. В 

розділі необхідно подати перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми та виносяться 

на проміжний та підсумковий контролі.  

2.2.13. Методичне забезпечення.  В розділі вказується наявна методична, дидактична 

література для забезпечення навчальної дисципліни (наприклад, конспекти лекцій, методичні 

рекомендації до виконання окремих видів робіт, ілюстративні матеріали тощо).  
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Таблиця 1 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Інтервальна 

шкала 

Оцінка в 

балах за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка 

ECTS 

Рівень 

компетентност

і 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

 курсового проекту (роботи), 

практики, для 

диференційованого заліку з 

навчальної дисципліни 

 (окремим модулем є 

курсова робота (проект) або 

практика) 

для 

диференційова-

ного заліку з 

навчальної 

дисципліни 

4,51-5,00 90 – 100 А 
Високий 

(творчий) 
відмінно 

 

зараховано 

4,01-4,50 82-89 В Достатній 

(конструктивн

о-варіативний) 

добре 
3,51-4,00 75-81 С 

3,01-3,50 69-74 D Середній 

(репродуктивн

ий) 

задовільно 
2-51-3,00 60-68 Е 

1,51-2,50 35-59 FX 
Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 
незараховано  

 
0,00-1,50 0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

2.2.15. Рекомендована література. В розділі подається список базових (3-5 

найменувань) та допоміжних джерел, необхідних для вивчення даної навчальної дисципліни: 

а) базова література: 

 ;підручники ־

 ;навчальні посібники ־

 .навчально-методичні посібники ־

б) допоміжна  література: 

 ;нормативні матеріали та інші документи ־

 ;довідники, словники, енциклопедії ־

 ;монографії ־

 .наукові статті та інше ־

Рекомендована література повинна бути оформлена згідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

2.2.16. Інформаційні ресурси. У розділі зазначаються: сторінка дисципліни у 

віртуальному навчальному середовищі, веб-сторінка кафедри, викладача, інші джерела 

Інтернет, інші інформаційні джерела та ресурси, доступні студентам. 

 

2.3. Робоча програма навчальної дисципліни для заочної форми навчання 

2.3.1. Робоча програма навчальної дисципліни окремо для заочної форми навчання не 

розробляється. 

2.3.2. До робочої навчальної програми дисципліни, яка розроблена для денної форми 

навчання, додаються : 

− перелік і тематика оглядових лекцій із зазначенням кількості виділених на них годин;  

− перелік і тематика семінарських (практичних), лабораторних занять з зазначенням 

кількості виділених годин. 

 

3. Вимоги до оформлення робочої програми 

3.1. Робоча програма оформляється на аркушах формату А4 (210297 мм). 

3.2. Перша сторінка титульного аркушу робочої програм містить: 

– повну назву міністерства, університету, кафедри; 

– гриф затвердження проректором з науково-педагогічної роботи; 
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– назву документа (робоча програма навчальної дисципліни); 

– назву дисципліни, напряму підготовки/спеціальності; 

– місце та рік видання (Мукачево – 20__). 

На звороті титульного аркушу робочої програми наводиться інформація про її ухвалення 

та перезатвердження. 

Зразок титульної сторінки наведено у додатку А. 

 

3.3. Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається з титульної сторінки. Номер 

сторінки на титульній сторінці та її звороті не проставляється. На інших сторінках номер 

сторінки вказується арабськими цифрами у правому верхньому куті. 

3.4. Остання сторінка робочої програми повинна бути підписана автором (авторами). 

Приклад останньої сторінки наведено у додатку Ж. 

 

4. Порядок розроблення та затвердження робочої програми навчальної дисципліни 

 

4.1. Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний не пізніше, ніж за 2 тижні 

до початку навчального семестру подати на кафедру розроблену робочу програму.  

4.2. Робоча програма розглядається та схвалюється на засіданнях відповідних кафедр, 

Науково-методичної ради університету, підписується завідувачем кафедри та затверджується 

проректором з науково-педагогічної роботи. 

4.3. Кафедра щорічно до початку навчального семестру, в якому вивчається дисципліна, 

переглядає робочу програму. Зміни до програми із зазначенням протоколу засідання кафедри, 

на якому їх було розглянуто і затверджено, фіксуються на окремих аркушах як додаток, що 

додаються до робочої програми, і підписуються завідувачем кафедри (додаток К). 

4.4. Робоча програма підлягає обов’язковому щорічному перезатвердженню.  У випадку 

внесення до неї суттєвих змін і доповнень, а також у випадку впровадженні нової навчальної 

технології, робоча програма переробляється та затверджується як нова. Перезатвердження 

робочої програми здійснюється у спосіб і терміни, визначені для її затвердження. 

4.5. Кафедри можуть використовувати одну робочу програму навчальної дисципліни на 

кількох споріднених напрямах підготовки/спеціальностях за умови наявності однієї навчальної 

програми та близьких числових характеристик видів навчальної діяльності у навчальних планах. 

При цьому кількість кредитів, виділених на вивчення дисципліни, має бути однаковою. 

4.6. Персональну відповідальність за організацію своєчасної розробки, розгляду та 

затвердження (перезатвердження) робочих програм покладається на завідувачів кафедр, за якими 

вони закріплені. 

4.7. Термін дії робочої програми навчальної дисципліни прирівнюється до терміну дії 

навчального плану. 

 

5. Заключні положення 

 

5.1. Доповнення та пропозиції щодо вдосконалення даного Положення розглядаються на 

засіданнях кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Вченої ради Університету для 

обговорення та внесення змін до діючого Положення. 
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Додаток А 
 

Зразок першої сторінки титульного аркуша робочої програми 

 

 

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Кафедра_______________________________ 

 

 

 

 

 

   “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

 

________________________________ 
“______”_______________20___ року 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

 _____________________________________________________________ 
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

 

 

 
 

напрям підготовки/спеціальність_________________________________ 
(шифр і назва напряму підготовки/спеціальності) 

 

 

спеціалізація__________________________________________________ 
(назва спеціалізації) 

 

 

 

факультет ____________________________________________________ 
   (назва факультету) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ – 20___ рік 
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              Продовження дод. А 

Зразок звороту   титульного аркуша 
 

Робоча програма з дисципліни __________________________________________ для студентів 
                                                     (назва навчальної дисципліни)  

за напрямом підготовки /спеціальністю_______________, 20__ р. -  __ с. 

 

________________________________________________________ 

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання) 

 
 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________________ 

Протокол № ___від “____”________________20__ року  

 

       Завідувач кафедри ________________________ 

                   _____________________ (__________________) 
                                                     (підпис)                                     (прізвище та ініціали)    

“_____”___________________ 20___ року  

 

Схвалено Науково-методичною радою МДУ 

Протокол № ___від “____”________________20___ року  

 

“_____”________________20__ року   Голова  _______________ (_____________________) 
                                                                                                                                                                       (підпис)                              (прізвище та ініціали)    

 
 

 

__________, 20__ рік 

 __________, 20__ рік 

 

Відомості про перезатвердження робочої програми: 
 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________ 
Протокол № ___від  “____”________________20__ року  

Завідувач кафедри ____     ___________________ (__________________) 
                                                                       (підпис)                          (прізвище та ініціали)          

“_____”___________________ 20___ року  
 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________ 

Протокол № ___від  “____”________________20__ року  

Завідувач кафедри _________________________ (__________________) 
                                                                       (підпис)                           (прізвище та ініціали)          

“_____”___________________ 20___ року  
 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________ 

Протокол № ___від  “____”________________20__ року  

Завідувач кафедри _________________________ (__________________) 
                                                                       (підпис)                           (прізвище та ініціали)          

“_____”___________________ 20___ року  
 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ___________________________ 

Протокол № ___від  “____”________________20__ року  

Завідувач кафедри _________________________ (__________________) 
                                                                       (підпис)                         (прізвище та ініціали)          

“_____”___________________ 20___ року  
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      Додаток Б 

Зразок опису навчальної дисципліни 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки/спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень/ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –  

 
 

 

 
 

 

 

Обов’язкова/вибіркова 

 

Модулів –  Рік підготовки: 
Змістових модулів –  -й -й 
Індивідуальне науково-

дослідне завдання1 –  
Семестр 

Загальна кількість годин -  
-й -й 

Лекції 

 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна та індивідуальна 

робота 
 год.  год. 
Підготовка до екзамену2 
год. год. 

Виконання курсового 

проекту/роботи3 

год. год. 

Вид контролю:  

 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання -  

для заочної форми навчання -  

 

 

 

                                                           
1 Якщо виконання ІНДЗ  передбачено навчальним планом 
2 Якщо формою підсумкового контролю є екзамен 
3 Якщо передбачено навчальним планом 
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Додаток В 

Зразок опису навчальної дисципліни 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни .............. 

Завдання дисципліни ..................... 

Предмет дисципліни……………… 

Місце дисципліни в навчальному процесі………… 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  

– .................... 

– .................... 

– .................... 

– .................... 

 

вміти:  

– ................... 

– .................... 

– .................... 

– .................... 
 

Набуті компетентності, що їх забезпечує вивчення дисципліни:  

загальні:  

– .................... 

– .................... 

– .................... 

– .................... 

 

фахові:  

– ................... 

– .................... 

– .................... 

– .................... 
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 Додаток Г 

Зразок оформлення структури навчальної дисципліни 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни1 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма навчання Заочна форма навчання 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб СРС та 

інд. 

робота 

л п лаб СРС та 

інд. 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 12. 

Змістовий модуль 1. Назва 

Тема 1. Назва           

Тема 2. Назва            

Тема 3.Назва           
Разом за змістовим 

модулем 1 
          

Змістовий модуль 2. Назва 

Тема 1. Назва           

Тема 2. Назва            
Разом за змістовим 

модулем 2 
          

Контрольний захід 

(контрольна 

робота, колоквіум, 

тестування тощо) 

          

Підготовка до 

екзамену3 
          

Усього годин           

 

                                                           
1 Для навчальних дисциплін, які викладаються більше ніж один семестр, структура навчальної дисципліни 

наводиться для кожного семестру окремо. 
2 Для навчальних дисциплін, які складаються з більше, ніж одного модуля. 
3 Рядок наводиться, якщо формою підсумкового контролю є екзамен. 
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Додаток Д 

Зразок оформлення тематики лекційних, семінарських (практичних) та 

лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи 

 

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна форма  

1.   

2.   

Разом за__семестр  

  заочна форма 

1.   

2.   

Разом за__семестр  

 

6. Теми семінарських (практичних) занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна форма 

1.   

2.   

Разом за__семестр  

  заочна форма 

1.   

Разом за__семестр  

 

7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.    

2.    

3.    

Разом за__семестр   

 

8. Самостійна та індивідуальна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Форми 

контролю 

денна заочна денна заочна 

1.     

К
о

н
тр

о
л
ь
н

а 

р
о

б
о

та
 2.     

3.     

4.     

Разом за__семестр    

    



Додаток Е 

Зразок оформлення розподілу вагових коефіцієнтів 

 

11. Розподіл вагових коефіцієнтів оцінювання навчальної дисципліни 

Таблиця 1.1.  Диференційований залік з навчальної дисципліни  

Модуль № 9 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність 

Аудиторна робота  

(в т.ч. самостійна та індивідуальна  

робота студента) 

Контрольний захід 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною шкалою 

 

k1= k2= 

 1k i  

 
Таблиця 1.2.  Диференційований залік з навчальної дисципліни з виокремленням 

самостійної (в т.ч.ІР) роботи студента як окремої компоненти оцінювання   

Модуль № 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність 

Аудиторна робота 
Самостійна робота студента 

 (в т.ч. ІРС) 
Контрольний захід 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною 

шкалою/ 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною 

шкалою 

k1= k2= k3= 

 1k i  

 
Таблиця 2.1.  Диференційований залік з навчальної дисципліни  

(окремим модулем є курсовий проект (робота) або практика) 

Модуль № 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність  

Аудиторна робота  

(в т.ч. самостійна та 

індивідуальна  

робота студента) 

Контрольний захід 

Курсова 

робота (проект) /  

практика 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за 

національною 

шкалою 

середньоарифметична оцінка 

 

k1= k2= k3= 

 1k i  

 

                                                           
9  Модуль  нумерується, якщо дисципліна багатосеместрова 
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Таблиця 2.2.  Диференційований залік з навчальної дисципліни  

(окремим модулем є курсовий проект (робота) або практика) з виокремленням 

самостійної (в т.ч.ІР) роботи студента як окремої компоненти оцінювання   

Модуль № 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність  

Аудиторна робота 

Самостійна робота 

студента 

 (в т.ч. ІРС) 

Контрольний 

захід 

Курсова 

робота (проект) /  

практика 

середньо- 

арифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною 

шкалою/ 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за 

національною 

шкалою 

 

середньо-

арифметична 

оцінка 

 

k1= k2= k3= k 4= 

 1k i  

 
Таблиця 3.1.  Екзамен з навчальної дисципліни 

Модуль № 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність Семестровий контроль 

Аудиторна робота  

(в т.ч. самостійна та 

індивідуальна  

робота студента) 

Контрольний захід Екзамен 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною 

шкалою 

оцінка за національною 

шкало. 

k1= k2= k3=0,4 

 1k i  

 
Таблиця 3.2.  Екзамен з навчальної дисципліни з виокремленням самостійної (в т.ч.ІР) 

роботи студента як окремої компоненти оцінювання   

Модуль № 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність 
Семестровий 

контроль 

Аудиторна робота  

Самостійна робота 

студента 

 (в т.ч. ІРС) 

Контрольний захід Екзамен 

середньоарифметичн

е 

оцінок за 

національною 

шкалою 

оцінка за національною 

шкалою/ 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за 

національною 

шкалою 

 

оцінка за 

національною 

шкалою 

 

k1= k2= k3= k 4=0,4 

 1k i  
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Таблиця 4.1.  Екзамен з навчальної дисципліни   

 (окремим модулем є курсова робота (проект) або практика)  

Модуль № 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність  

Семестровий 

контроль 

Аудиторна робота  

(в т.ч. самостійна та 

індивідуальна  

робота студента) 

Контрольний захід 

Курсова 

робота (проект) /  

практика  

Екзамен 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною 

шкалою 

середньо-

арифметична  

оцінка 

 

оцінка за 

національною 

шкалою 

k1= k2= k3= k 4=0,4 

 1k i  

 
Таблиця 4.2.  Екзамен з навчальної дисципліни    

(окремим модулем є курсова робота (проект) або практика) з виокремленням 

самостійної (в т.ч.ІР) роботи студента як окремої компоненти оцінювання   

Модуль № 

Підсумкова успішність (середньозважений бал) 

Поточна успішність  
Семестровий 

контроль 

Аудиторна робота 

Самостійна 

робота студента 

 (в т. ч.ІРС) 

Контрольний 

захід 

Курсова 

робота 

(проект) /  

практика 

Екзамен 

середньоарифметичне 

оцінок за 

національною 

шкалою 

оцінка за 

національною 

шкалою/ 

середньо-

арифметичне 

оцінок за 

національною 

шкалою 

оцінка за 

національною 

шкалою 

 

середньо-

арифметична 

оцінка 

 

 

оцінка за 

національною 

шкалою 

 

k1= k2= k3= k4= k5=0,4 

 1k i  
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Додаток Ж 

Зразок оформлення останньої сторінки робочої програми 

 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

Допоміжна 
1.  

2. 

3. 

… 

 
 

15. Інформаційні ресурси 
 
1. 

2. 

3. 

… 

 

 

 

 

Автор                        ____________   

(________________) 
              (підпис)                                                                                              (прізвище та ініціали)          
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Додаток К 

 

Зразок оформлення доповнень та змін до  робочої програми 

 

Доповнення та зміни до робочої програми навчальної дисципліни  

на 20___/20___ навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Назва теми Зміст доповнень і змін 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри____________________________ 

Протокол №____ від________________ 

Завідувач кафедри   ___________________ (__________________) 
                                                      (підпис)                         (прізвище та ініціали)          

“_____”___________________ 20___ року  
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Положення про моніторинг і контроль якості освіти  

в Мукачівському державному університеті 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про моніторинг і контроль якості освіти в Мукачівському 

державному університеті (далі – Положення) розроблене з метою: 

– реалізації державної політики у сфері вищої освіти, контролю за дотриманням 

кафедрами і факультетами Університету законодавчих актів та нормативно-

правових документів про вищу освіту; 

– аналізу якості освітньої програми в межах спеціальності; 

– вивчення та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи 

факультетів та кафедр Університету; 

– визначення рівня навчальних досягнень в розрізі: студент-група-курс-

факультет-університет. 

1.2. Це Положення регламентує порядок здійснення контролю якості освітнього 

процесу та підготовки фахівців у Мукачівському державному університеті  (далі – 

Університет). 

1.3. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Статуту Мукачівського державного університету,  «Положення про організацію 

освітнього процесу в Мукачівському державному університеті», «Положення  про 

оцінювання знань студентів  за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною 

системою організації освітнього процесу в Мукачівському державному університеті» та  

інших нормативних актів університету. 

1.4. Перевірка якості підготовки фахівців на будь-якому етапі – це одночасно і 

перевірка якості діяльності викладача, якості організації освітнього процесу, основним 

результатом якого є професійна компетентність випускника.  

1.5. Якість освітніх послуг має такі складові: якість освіти (знання, уміння, 

способи вирішення завдань); якість методів навчання і виховання (організація 

пізнавальної діяльності, мотивація пізнавальної діяльності, контроль за здійсненням 

навчальної діяльності); якість освіченості особистості (засвоєння знань, умінь та навичок, 

засвоєння моральних норм), якість надання послуг (якість кадрового, матеріально-

технічного, інформаційного забезпечення і т.д.). 

1.6. Контроль проводиться на рівнях: викладач – кафедра – деканат – ректорат – 

Міністерство освіти і науки – Державна інспекція навчальних закладів України. 

1.7. Вимоги Положення є обов'язковими для усіх навчальних структурних 

підрозділів Університету. 

2. МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

2.1. Моніторинг – це спеціально організований, постійний, цільовий контроль і 

діагностика стану освіти на базі систематизації існуючих джерел інформації, а також 

спеціально організованих досліджень і вимірювань з метою зіставлення реального стану з 

очікуваними результатами, відстеження ходу будь-яких процесів за чітко визначеним 

показником. 

2.2. Мета моніторингу – об’єктивне відображення стану й динаміки якості 

надання освітніх послуг, ефективності управління, якості підготовки фахівців в 

університеті. 

2.3. Моніторинг якості знань студентів здійснюється з метою виявлення 

реального рівня навчальних досягнень студента і передбачає  такі процедури, як 

діагностика вхідного рівня знань студентів, встановлення відносних показників 

навчальних досягнень, рівня сформованості компетенцій майбутніх фахівців, а також 

вимірювання залишкових знань студентів. 
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2.4. Моніторинг якості освітнього процесу - це відстеження, діагностика, 

прогнозування результатів діяльності учасників освітнього процесу. Основним завданням 

моніторингу є отримання об’єктивної інформації про якість освітнього процесу шляхом 

проведення як внутрішнього, так і зовнішнього контролів відповідно до завдань державної 

політики в галузі освіти, під час яких дається оцінка стану та результатів навчальної 

діяльності, рівню навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового 

забезпечення освітнього процесу. 

2.5. Моніторинг здійснюється за різними напрямами, залежно від його цілей, 

рівня здійснення й обстежуваного об'єкта.  

2.6. Об'єктами моніторингу є:  

– навчальне середовище (контингент студентів, його диференціація; кадрове 

забезпечення); 

– навчальний процес (навчально-методичне забезпечення, аналіз вхідного, 

поточного, проміжного, підсумкового та відтермінованого контролю); 

– якість та результативність науково-педагогічної діяльності викладачів. 

2.7. Моніторинг проводиться на рівнях:  

– викладач – кафедра – факультет – університет;  

– студент – група – курс – факультет;  

– навчальна дисципліна – цикл підготовки – навчальний план. 

2.8. Моніторинг здійснюється за використанням такої інформації: 

– вступної кампанії; 

– результатів проміжного контролю; 

– результатів екзаменаційної сесії; 

– статистичних даних обліку успішності студентів (середній бал, успішність, 

якість знань). 

2.9. При здійсненні моніторингу навчальних досягнень студента ключовими 

показники є: 

– середній бал за показниками зовнішнього тестування (атестата); 

– середній бал поточної успішності (за проміжним контролем); 

– середній бал семестрової успішності; 

– середній бал за результатами ЕК; 

– середній бал практичної підготовки. 

2.10. Проведення моніторингу і забезпечення якості вищої освіти в університеті 

здійснюється згідно плану. На основі моніторингу і аналізу результатів навчання з 

навчальних дисциплін встановлюється результативність і ефективність освітнього 

процесу. 

3. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Основу внутрішньої системи контролю складає контроль якості результатів 

навчання (діагностика знань студентів викладачем), який дає змогу виявити відхилення 

між очікуваними показниками та отриманими результатами через зворотний зв’язок, а 

також виконує мотиваційно-стимулюючу функцію. Завданнями контролю якості 

результатів навчання є: оцінювання рівня засвоєння знань кожним студентом і 

академічною групою загалом; виявлення умінь і навичок студентів оперувати набутими 

знаннями; виявлення рівня сформованості професійної компетентності; контроль 

самостійної роботи студентів; виявлення причин недостатнього або поганого засвоєння 

матеріалу; пошук ефективних методів навчання тощо. 

3.2. Критеріями якості освітнього процесу є:  

– наявність затверджених у встановленому порядку навчальних планів, робочих 

планів, графіків навчального процесу, навчальних та робочих програм із 

дисциплін; відповідність змісту навчальних планів і робочих програм;  

– відповідність розкладу занять логіці викладання кожної дисципліни;  
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– відповідність елементів навчального процесу (лекцій, практичних 

(семінарських), лабораторних занять тощо) затвердженим планам та програмам;  

– комплектність і достатність методичного забезпечення дисциплін; 

– регулярність і рівень організації поточного контролю (контроль якості знань 

студентів, якості освітнього процесу, їх аналіз); 

– оперативність прийняття рішень і реалізації коригуючих засобів. 

3.3. Контрольні заходи, які проводяться в університеті, визначають відповідність 

рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо 

вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування навчального процесу. 

3.4. Види контролю: 

– за рівнями: самоконтроль, контроль на рівні викладача, контроль на рівні 

завідувача кафедри, контроль на рівні деканату, контроль на рівні ректорату, 

державний контроль. 

– за терміном проведення: оперативний (вхідний, поточний, проміжний, 

підсумковий) та відтермінований; 

3.5. Види контролю за рівнями: 

– самоконтроль; 

– контроль на рівні викладача; 

– контроль на рівні завідувача кафедри,  

– контроль на рівні деканату,  

– контроль на рівні ректорату; 

– державний контроль. 

3.5.1. Самоконтроль призначений для самооцінки студентами ефективності 

власної навчальної роботи з конкретної дисципліни (теми, змістового модуля). 

3.5.2. Контроль на рівні викладача здійснюється через вхідний, поточний, 

проміжний та підсумковий контролі та передбачає: 

– перевірку (виявлення рівня отриманих студентами знань, формування умінь 

та навичок); 

– оцінювання (вимірювання рівня знань, умінь і навичок та порівняння їх з 

певними стандартами, окресленими вимогами навчальних програм); 

– облік (фіксація результатів у вигляді оцінок, балів, рейтингу в журналі, 

заліковій книжці/індивідуальному навчальному плані студента, відомостях 

обліку успішності). 

3.5.3. Контроль на рівні завідувача кафедри. Завідувач кафедри контролює якість 

освітнього процесу через: 

– перевірку планів виконання навчальної, методичної, наукової та 

організаційної роботи, про що повинні бути зроблені записи в 

індивідуальному плані роботи викладача, у річних звітах викладачів на 

засіданнях кафедр, у протоколах засідань кафедр; 

– перевірку підготовки викладачами навчальних та робочих навчальних 

програм, навчально-методичного комплексу дисциплін кафедри; 

– відвідування впродовж навчального року різних типів занять: лекцій, 

практичних та лабораторних занять, семінарів тощо. Висновки фіксуються в 

журналі контролю відвідувань занять завідувачем кафедри; 

– проведення відкритих занять, які обговорюються на засіданнях кафедр чи 

методичних семінарах, взаємовідвідувань (кожен викладач упродовж 

семестру повинен відвідати не менше 2 занять), зробити відповідні записи в 

журналі контролю взаємовідвідувань кафедри. 

3.5.4. Контроль на рівні деканату. Декан та його заступники здійснюють цей 

контроль через: 
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– перевірку організації освітнього процесу кафедрами: формування 

навчального навантаження кафедр, якість розподілу навантаження між 

викладачами; 

– регулярний контроль дотримання розкладу занять викладачами і студентами 

факультету; 

– відвідування занять викладачів деканом факультету; 

– контроль дотримання вимог щодо оформлення документів результатів 

поточного, проміжного та підсумкового контролів; 

– регулярні звіти завідувачів кафедр на Вченій раді факультету; 

– перевірку навчально-методичної документації згідно номенклатури справ 

кафедр. 

3.5.5. Контроль на рівні ректорату. Ректор, проректори, навчально-методичний 

та навчальний відділи здійснюють цей контроль через перевірку: 

– наявності затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих 

навчальних планів із кожного напряму підготовки та спеціальності 

факультету, відповідності змісту навчальних планів і навчальних програм 

вимогам галузевих та Державних стандартів вищої освіти; 

– наявності затверджених у встановленому порядку графіків навчального 

процесу; 

– наявності робочих програм із дисциплін та їх відповідності елементам 

навчального процесу (лекції, семінари, практичні, лабораторні заняття, 

самостійна та індивідуальна робота тощо);  

– відповідності розкладу занять логічно-структурній схемі викладання кожної 

дисципліни, затвердженим планам та програмам;  

– комплектності і достатності методичного забезпечення дисциплін; 

– дотримання вимог документального оформлення результатів поточного, 

проміжного та підсумкового контролів; 

– організаційно-методичного забезпечення всіх видів практик, передбачених 

навчальними планами, дотримання всіх вимог їх документального 

оформлення; 

– організаційно-методичного забезпечення проведення атестації за всіма 

ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до галузевих 

стандартів, дотримання всіх вимог до комплекту документального 

супроводу атестації здобувачів вищої освіти. 

3.5.6. Державний контроль здійснюють на плановій основі відповідно до чинного 

законодавства та нормативних актів органів державного управління. 

Основними формами державного контролю є акредитаційна експертиза, 

експертне оцінювання діяльності Університету та інспектування, які 

ґрунтуються на зіставленні основних показників Університету і норм, 

встановлених державою. Контроль на рівні Міністерства освіти і науки 

України та Державної інспекції навчальних закладів України здійснюється 

згідно з відповідними програмами перевірки за установленими графіками. 

3.5.7. На засіданнях Вченої ради університету, ректорату, Науково-методичної 

ради не рідше одного разу на півріччя розглядаються питання про якість 

освітнього процесу в МДУ, окремих факультетів та кафедр. 

3.6. Види контролю за термінами проведення: 

– оперативний ; 

– відтермінований. 

3.7. Оперативний контроль проводиться впродовж семестру з метою 

оцінювання рівня засвоєння студентом навчального матеріалу під час усіх видів 

навчальних занять, аналізу поточної успішності студентів та забезпечує оцінку 
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результатів навчання студентів певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) на 

семестровому або заключному (атестація здобувача вищої освіти) етапі їх навчання. 

3.8. Видами оперативного контролю є: 

– вхідний; 

– поточний; 

– проміжний; 

– підсумковий. 

3.9. Вхідний контроль знань (діагностика початкового рівня знань студентів) 

здійснюють на перших навчальних заняттях з метою виявлення рівня базових 

знань, умінь та навичок студентів із навчальної дисципліни. Проведення вхідного 

контролю не передбачає виставлення оцінки успішності, за його результатами 

викладач обирає відповідні методи навчання, розробляються заходи з надання 

індивідуальної допомоги студентам, коригування освітнього процесу. 

3.10. Поточний контроль здійснюють під час проведення навчальних занять з 

метою перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу, перевірки 

практичних навичок, умінь самостійно опрацьовувати, публічно чи письмово 

представити певний матеріал. Основна мета поточного контролю – забезпечення 

зворотного зв’язку між викладачами та студентами, управління навчальною 

мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, 

використовується як викладачем – для коригування методів і засобів навчання, - 

так і студентами – для планування самостійної роботи. Результати поточного 

контролю (поточна успішність) є складовою підсумкової оцінки з дисципліни. 

Складові, форми, методи проведення поточного контролю та система оцінювання 

регулюються «Положенням  про оцінювання знань студентів  за Європейською 

кредитною трансферно-накопичувальною системою організації освітнього 

процесу в Мукачівському державному університеті». 

3.11. Проміжний контроль – контроль, який проводиться з метою виявлення і 

попередження неуспішності студентів. Проміжний контроль передбачає 

виставлення результатів навчальних досягнень студента на підставі наявних 

поточних оцінок, отриманих студентом (на момент проведення проміжного 

контролю) за виконання різних видів навчальної діяльності за національною 

шкалою або за результатами контрольного заходу. Також формою проміжного 

контролю може бути ректорська контрольна робота. 

3.12. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів 

певного ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня на семестровому або 

заключному етапах їх навчання. Він включає: 

– семестровий (річний) контроль; 

– державну атестацію здобувачів вищої освіти. 

3.12.1. Семестровий контроль з певної дисципліни проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового екзамену або заліку в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

робочою програмою дисципліни. Форма проведення семестрового контролю (усна, 

письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і структура екзаменаційних білетів 

(контрольних завдань), критерії оцінювання визначаються рішенням відповідної 

кафедри й доводяться до відома студентів на першому занятті. 

3.12.2. Державна атестація здобувачів вищої освіти проводиться Екзаменаційною 

комісією (ЕК) після виконання програми підготовки за певним ступенем або освітньо-

кваліфікаційним рівнем. Основним завданням державної атестації є встановлення 

відповідності рівня якості підготовки випускників вимогам стандартів вищої освіти. 

За результатами успішної атестації видається диплом державного зразка про здобуття 

відповідного ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня та отриману кваліфікацію. 

Нормативні форми державної атестації (захист дипломного проекту або роботи, 
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державний екзамен тощо) визначається навчальним планом згідно з вимогами 

відповідної освітньо-професійної програми. 

3.13. Складові, об’єкти, форми, критерії та порядок оцінювання поточного, 

проміжного та підсумкового контролів визначаються «Положенням  про оцінювання 

знань студентів за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в Мукачівському державному університеті». 

3.14. Відтермінований контроль – контроль залишкових знань студентів. 

Контроль залишкових знань студентів в Університеті здійснюють за наказом ректора з 

навчальних дисциплін, вивчення яких завершено у попередньому семестрі або 

навчальному році. Результати оцінювання залишкових знань студентів щорічно 

аналізують з урахуванням акредитаційних вимог за показниками: явка студентів на 

контрольний захід, якість знань, успішність, зіставлення результатів контрольного заходу 

з результатами попереднього підсумкового контролю з навчальної дисципліни. 

Основними формами відтермінованого контролю є: 

– ректорська контрольна робота; 

– комплексна контрольна робота. 

4. РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

4.1. Ректорський контроль здійснюється у формі ректорських контрольних робіт 

(далі – РКР).  

4.2. Ректорська контрольна робота – один із видів контролю засвоєння знань, 

умінь та навичок і може проводитись за темами навчальної дисципліни, що були вивчені у 

поточному семестрі; за темами навчальної дисципліни, що вивчалася в попередньому 

семестрі, або за навчальною програмою всієї дисципліни з метою перевірки готовності 

студентів до підсумкового контролю, а також для перевірки залишкових знань студентів, 

отриманих при вивченні навчальної дисципліни з наступним аналізом якості навчання та 

викладання.  

4.3. РКР проводяться за комплектом контрольних робіт у письмовій формі  за 

рішенням ректора, за поданням проректора з науково-педагогічної роботи, навчально-

методичного відділу та декана факультету: 

– як  вибіркове інспектування на проміжному контролі;  

– як форма відтермінованого контролю, у випадку, якщо результати проміжного та 

підсумкового контролів суттєво відрізняються показниками успішності від 

середніх.  

4.4. Проведення РКР покладається на комісії, відповідно до розпорядження 

ректора. 

4.5. Підготовка РКР включає: 

– складання графіка проведення РКР (додаток А); 

– повідомлення завідувачів кафедр та викладачів; 

– розробку пакету контрольних завдань; 

– інформування студентів про навчальну дисципліну, час і місце проведення РКР; 

– підготовку аркушів для виконання РКР у кількості, що відповідає кількості 

студентів академічної групи (додаток Б); 

– підготовку необхідної документації для звіту про результати ректорського 

контролю рівня знань студентів. 

4.6. Графік проведення РКР розробляється факультетською фаховою комісією,  

погоджується у навчальному відділі, затверджується деканом. Один примірник подається 

у навчально-методичний відділ. Деканат зобов’язаний повідомити викладача та студентів 

про проведення РКР не пізніше як за тиждень до її написання.  

4.7. Розробку пакету РКР з навчальної дисципліни здійснює викладач-лектор. 

4.8. До складу пакету РКР з дисципліни входить: 

– титульний аркуш пакету (додаток В); 

– варіанти контрольних завдань (додаток Г); 
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– ключі відповідей на тестові завдання (додаток Д); 

– критерії оцінювання виконання контрольних завдань РКР. 

4.9. Критерії оцінювання РКР визначаються за національною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

4.10. Вимогами до завдань і варіантів РКР є: 

– кількість варіантів контрольних завдань дорівнює кількості студентів академічної 

групи; 

– усі варіанти РКР повинні мати фахове спрямування і вимагати від студентів 

інтегрованого застосування знань окремих тем і розділів дисципліни; 

– трудомісткість РКР повинна відповідати відведеному часу для контролю; 

– доцільно, щоб варіант РКР містив не менше 10-ти тестових завдань рівнозначної 

складності, що відповідають програмовим вимогам.  

4.11. Відповідальність за відповідність контрольних завдань РКР робочій 

програмі навчальної дисципліни та їх оновлення несе завідувач кафедри, за якою 

закріплена навчальна дисципліна.  

4.12. Розроблений пакет РКР розглядається на засіданні кафедри і подається на 

затвердження ректору. 

4.13. Для проведення РКР створюється комісія у складі трьох осіб. 

4.14. До початку проведення РКР деканати готують і видають відомість 

результатів виконання контрольної роботи академічної групи, яка перевіряється (додаток 

Ж). У відомості необхідно виставити оцінки за попередній контрольний захід або « – » 

(залежно від мети ректорського контролю). Відомість підписується деканом. 

4.15. Контроль за організацією і проведенням РКР здійснює навчально-

методичний відділ.  

4.16. Час виконання РКР в межах 80-90 хвилин. 

4.17. Перевіряє контрольні роботи комісія.  

4.18. Оцінюються РКР за національною чотирибальної шкалою («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно»), відповідно до розроблених та затверджених 

критеріїв оцінювання.  

4.19. Студентам, які були відсутні на РКР, виставляється «незадовільно». 

4.20. Оцінку РКР відображають у відомості (додаток Ж). Результати РКР 

зіставляють з результатами попереднього контролю відповідної дисципліни і 

відображають на зворотній стороні відомості (додаток Ж1).  

4.21. За результатами РКР визначають наступні показники: успішність, якість, 

середній бал. 

4.22. Успішність визначається як відношення кількості всіх позитивних оцінок за 

національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно») до кількості студентів у групі. 

Успішність зазначається у відсотках. 

4.23. Якість визначається як відношення кількості  оцінок «відмінно» і «добре» до 

кількості студентів у групі. Якість зазначається у відсотках. 

4.24. Середній бал визначається як відношення суми всіх оцінок за національною 

шкалою (в т.ч. «незадовільно» вважається «2») до кількості студентів у групі. Середній 

бал визначається як дійсне число з точністю до 2 знаків. 

4.25. Перевірка завдань та оформлення документації проводиться не пізніше 

наступних трьох днів після проведення РКР. 

4.26. Аналіз результатів РКР засвідчують підписами члени комісії та викладач 

відповідної дисципліни (додаток З).  

4.27. Відомість і аналіз РКР у триденний термін після її проведення подається у 

деканат, копія відомості і аналізу - у навчально-методичний відділ, друга копія відомості і 

аналізу зберігається разом з пакетом РКР і виконаними завданнями на кафедрі. 

4.28. Пакет РКР та результати РКР зберігаються: 
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– Затверджений пакет РКР зберігається на кафедрі, що його розробила. Пакет 

дійсний на період дії робочої програми навчальної дисципліни. Копії відомості і 

аналізу РКР зберігаються впродовж 3-х років. 

– Відомість і аналіз результатів РКР зберігається у деканаті. 

– Копія відомості і аналізу результатів з РКР зберігаються у навчально-

методичному відділі впродовж 3-х років.  

4.29. Результати проведених ректорських контрольних робіт розглядають і 

аналізують на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, де за результатами РКР 

розробляють заходи з усунення виявлених недоліків.  

5. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

5.1. Комплексні контрольні роботи (далі – ККР) з гуманітарних, 

фундаментальних та фахових дисциплін проводяться з метою діагностики якості вищої 

освіти.  

5.2. ККР є засобом перевірки знань, умінь і навичок студентів та їх готовності до 

виконання відповідних функціональних обов’язків, передбачених освітньо-професійною 

програмою чи освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 

5.3. ККР – це сукупність формалізованих завдань, вирішення яких потребує 

уміння застосовувати інтегровані знання програмового матеріалу дисципліни. 

5.4. ККР розробляються кафедрами університету і використовуються при: 

– проведенні самоаналізу університету з метою корекції робочих навчальних 

програм, вдосконалення організації освітнього процесу; 

– проведенні акредитаційної або атестаційної експертизи з метою державної оцінки 

рівня підготовки студентів. 

5.5. Пакет комплексної контрольної роботи 

5.5.1. Пакет ККР – це сукупність документів, які мають забезпечити об’єктивне 

оцінювання рівня знань студентів з навчальної дисципліни. Пакет ККР є складовою 

навчально-методичного комплексу з дисциплін, підсумковим контролем яких є екзамен. 

5.5.2. При визначенні залишкових знань (самоаналізі) використовуються ККР, 

розроблені провідними викладачами дисципліни та затверджені в установленому 

порядку. При роботі експертної комісії за рішенням її голови можуть використовуватись 

як ККР, розроблені безпосередньо вищим навчальним закладом, який акредитується, так 

і ККР, розроблені іншими ВНЗ такого ж акредитаційного рівня, затверджені у 

встановленому порядку. 

5.5.3. Розробку пакету ККР здійснює викладач-лектор з урахуванням освітньо-

кваліфікаційної характеристики фахівця. 

5.5.4. До складу пакету ККР з дисципліни входить: 

– титульний аркуш пакету (додаток П); 

– пояснювальна записка (додаток Р); 

– програма навчальної дисципліни (витяг з робочої програми – п.3); 

– рецензія на ККР (додаток С); 

– варіанти контрольних завдань (додаток Т); 

– ключі відповідей на тестові завдання; 

– критерії оцінювання виконання контрольних завдань ККР; 

– перелік матеріалів, використання яких дозволяється під час виконання ККР 

(таблиці, каталоги, довідники, які не мають методик проведення необхідних 

розрахунків та прямих відповідей на поставленні питання). 

5.5.5. У пояснювальній записці зазначається мета роботи, зв’язок з 

кваліфікаційною характеристикою, структура завдань, технологія контролю (письмова 

робота чи тестування) та тривалість виконання.  

5.5.6. Вимогами до завдань і варіантів ККР є: 

– ККР з кожної дисципліни повинна мати 30 варіантів завдань, ступінь складності 

яких повинен бути однаковим. 

– Орієнтована структура варіанту завдань ККР: 
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 тестові завдання (повинні охоплювати основні питання теми чи розділу) – 

10-20; 

 теоретичні питання за програмовим матеріалом (повинні охоплювати 

основні питання теми, розділів) – одне-два; 

 практичне завдання – одне-два. 

– Всі завдання ККР повинні мати професійне спрямування, а їх вирішення – 

інтегроване застосування знань програмового матеріалу дисципліни. 

– Частина завдань ККР повинна розпочинатися словами: «Визначити..., 

обґрунтувати..., проаналізувати ..., дати оцінку ... тощо». При їх вирішенні 

студент повинен продемонструвати не лише репродуктивну, а й творчу, 

креативну діяльність. 

5.5.7. Відповідальність за відповідність контрольних завдань ККР робочій 

програмі навчальної дисципліни та їх оновлення несе завідувач кафедри, за якою 

закріплена навчальна дисципліна.  

5.5.8. Розроблений пакет ККР розглядається на засіданні кафедри та 

направляється на зовнішнє рецензування.  

5.5.9. Рецензія має містити: 

– позитивні моменти розробленої ККР; 

– відповідність варіантів завдань програмовим вимогам; 

– професійне спрямування та реалізацію принципу комплексності у розроблених 

варіантах завдань; 

– обґрунтованість критеріїв оцінювання виконання завдань; 

– рівнозначність варіантів завдань за їх складністю та можливість застосування 

комп’ютерних технологій; 

– недоліки та шляхи покращення формулювання завдань; 

– можливість використання для оцінювання рівня готовності студентів до вивчення 

спеціальних дисциплін (лише для дисциплін циклу математичної та природничо 

– наукової підготовки). 

5.5.10. При наявності в рецензії зауважень пакет доопрацьовується і подається на 

затвердження проректору з науково-педагогічної роботи.  

5.6. Підготовка та проведення ККР 

5.6.1. Підготовка ККР включає: 

– складання графіка проведення ККР (додаток К); 

– повідомлення завідувачів кафедр та викладачів; 

– інформування студентів про навчальну дисципліну, час і місце проведення ККР; 

– підготовку аркушів для виконання ККР з кутовим штампом закладу освіти у 

кількості, що відповідає кількості студентів у академічній групі (додаток Л); 

– підготовку необхідної документації для звіту про результати ректорського 

контролю рівня знань студентів. 

5.6.2. Перелік дисциплін для проведення ККР затверджується розпорядженням 

проректора з науково-педагогічної роботи за поданням декана факультету (додаток 

М, Н). 

5.6.3. Графік проведення ККР розробляється деканатом і погоджується у 

навчальному відділі, затверджується проректором з науково-педагогічної роботи. Один 

примірник подається у навчально-методичний відділ.  

5.6.4. Для проведення ККР формується і затверджується комісія у складі трьох 

осіб. 

5.6.5. До початку проведення ККР деканати готують і видають викладачеві-

екзаменатору відомість результатів виконання контрольної роботи навчальної групи, яка 

перевіряється (додаток У). У відомості повинні бути проставлені оцінки за підсумковий 

захід з даної дисципліни. Відомість підписується деканом. 

5.6.6. Перевірку залишкових знань організовує декан відповідного факультету із 

завідувачами відповідних кафедр у терміни, передбачені акредитаційною експертизою 

напряму підготовки (спеціальності).  
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5.6.7. Контроль за організацією і проведенням ККР здійснює навчально-

методичний відділ.  

5.6.8. До виконання ККР залучаються всі групи студентів денної форми навчання 

напряму підготовки або спеціальності, яка акредитується після завершення студентами 

вивчення певної дисципліни.  

5.6.9. Час виконання ККР в межах 80-90 хвилин. 

5.6.10. Викладач роздає студентам завдання ККР та аркуші для їх виконання. 

Номер варіанта фіксується у відомості. 

5.6.11. В аудиторії під час виконання ККР присутні члени комісії та представник 

навчально-методичного відділу.  

5.6.12. Викладачеві дозволяється давати студентам роз’яснення, що стосуються 

тільки формулювання питань та умов завдань. Під час виконання студенти можуть 

користуватися калькуляторами, довідковою літературою, обладнанням, приладами, 

комп’ютерними програмами та іншим, що було передбачено при затвердженні змісту 

комплексних контрольних робіт. 

5.6.13. Після завершення виконання контрольної роботи викладач збирає роздані 

завдання і аркуші з відповідями, перевіряє наявність усіх необхідних записів. 

5.7. Перевірка та оцінювання ККР. 

5.7.1. Перевіряє ККР комісія.  

5.7.2. Оцінюються ККР за національною чотирибальною шкалою («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно»). 

5.7.3.  Студентам, які були відсутні на ККР, виставляється «незадовільно».  

5.7.4. Оцінку за контрольну роботу виставляють відповідно до розроблених та 

затверджених критеріїв оцінювання у відомості (додаток У).  

5.7.5. Результати ККР зіставляють з результатами попереднього контролю 

відповідної дисципліни і відображають на зворотній стороні відомості (додаток У1).  

5.7.6. У відповідності до нормативних вимог щодо якісних характеристик 

підготовки фахівців різних ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) показник 

успішності повинен складати не нижче 90%, а показник якості знань не нижче 50%. 

Аналіз результатів ККР засвідчують підписами члени комісії та викладач відповідної 

дисципліни (додаток Ф). 

5.7.7. За результатами ККР визначають наступні показники: успішність, якість, 

середній бал. 

5.7.8. Успішність визначається як відношення кількості всіх позитивних оцінок за 

національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно») до кількості студентів у групі. 

Успішність зазначається у відсотках. 

5.7.9. Якість визначається як відношення кількості  оцінок «відмінно» і «добре» 

до кількості студентів у групі. Якість зазначається у відсотках. 

5.7.10. Середній бал визначається як відношення суми всіх оцінок за національною 

шкалою (в т.ч. «незадовільно» вважається «2») до кількості студентів у групі. Середній 

бал визначається як дійсне число з точністю до 2 знаків. 

5.8. Зберігання пакету та результатів ККР  

5.8.1. Затверджений пакет ККР зберігається на кафедрі. Він є складовою частиною 

навчально-методичного комплексу дисципліни та дійсний на період до наступної 

акредитації. 

5.8.2. Документація по виконанню ККР разом з перевіреними роботами 

зберігаються на кафедрі до наступної акредитації. 

5.8.3. Відомість і аналіз ККР у триденний термін після її проведення подається у 

деканат; копія відомості і аналізу - у навчально-методичний відділ;  друга копія відомості 

і аналізу зберігається разом з пакетом ККР і виконаними завданнями на кафедрі. 

5.8.4. Деканати у тижневий термін після завершення проведення ККР складають 

зведену відомість результатів ККР за напрямами підготовки чи спеціальностями та 

передають копію у навчально-методичний відділ для аналізу (додаток Х). 
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5.9. Проведення ККР виявляють найбільш характерні недоліки, причини їх 

виникнення в процесі підготовки студентів. Тому на підставі аналізу результатів ККР 

розробляються заходи з їх усунення. Результати проведених контрольних робіт 

розглядають і аналізують на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів та обговорюють 

на Науково-методичній та Вченій радах університету. 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Дане Положення діє з моменту його затвердження. 

6.2. Доповнення та пропозиції щодо його вдосконалення розглядаються на 

засіданнях кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Науково-методичної ради та 

затверджуються на Вченій раді Університету. 
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Додаток А 

 

 
ГРАФІК  

проведення ректорських контрольних робіт 

 

Факультет ________________________ 

 

№ 

п/п 

Курс, 

група 
Дисципліна 

Дата 

проведення 

Час 

проведення 
Аудиторія Викладач 

1. 
      

 

 

Декан факультету      _____________________ (__________________) 

                                                                     (підпис)                       (прізвище та ініціали)    

 

 

 

Погоджено: 

Керівник навчального відділу              _____________________ (__________________) 

                                                                        (підпис)                       (прізвище та ініціали)    

 

 

 

 

Додаток Б 

 

 

Штамп ВНЗ                                                                                    

 

Ректорська контрольна робота 

з дисципліни ____________________ 
                                                    (назва дисципліни) 

студента (-ки) групи _______________________ 
                                                                     (абревіатура групи та номер) 

______________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові) 

 

Варіант ___ 
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Кафедра_______________________________ 

 

     “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Ректор 

________________________________ 

“______”___________20___ року 

 

ПАКЕТ  

РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  

 
з дисципліни «__________________________________» 

 

для студентів напряму підготовки /спеціальності__________ ___________________ 
                                                                                                                 (шифр і назва напряму/спеціальності) 

 

 

 

 

Розроблено і розглянуто на засіданні кафедри_______________________ 

                         Протокол № __ від _________ 

                         Зав. кафедри     _____________________ (__________________)  
                             (підпис)                       (прізвище та ініціали)    

 

 

 

 

 

 

 

Мукачево – 20__ рік 

Д
о

д
а
т

о
к
 В

 
3
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Додаток Г 

Мукачівський державний університет 

Кафедра __________________ 

 

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни ____________________________ 

____________________________________________ 

(шифр і назва напряму або спеціальності) 

 

Варіант №__ 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Розробив _________________________________        ___________________ 
                   (посада, прізвище та ініціали викладача)                                          (підпис) 

 

Затверджено на засіданні кафедри ________________________  
                                                                                                       (назва) 

Протокол № _ від__________________ 20_ р. 

Завідувач кафедри___________________________ 
        (підпис, ініціали та прізвище) 
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Додаток Д 

 

Ключі 

на тестові завдання з дисципліни 

_____________________________________________ 
(назва дисципліни) 

____________________________________________ 

(шифр і назва напряму підготовки або спеціальності) 

 

 

 

 

Варіанти  

завдання 

№ тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           
 

 



 58 

 Додаток Ж 

 
МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

           Факультет ________________________________________________________________ 

Напрям підготовки (спеціальність)  ___________________________________________ 

Курс_______________________________Група_________________________________ 

 

20__ - 20__ навчальний рік 

 
 

ВІДОМІСТЬ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ РЕКТОРСЬКИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ № _____ 

 

„____”__________________ 20___року 

з ____________________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни) 

Викладач_______________________________________________________ 
(П.І.Б, науковий ступінь, посада) 

 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали студента 

№ 

індивідуаль-

ного 

навчального 

плану 

Варіант 

завдання 

Оцінка 

Підпис  

викладача контрольно-го 

заходу  

ректорської 

контрольної 

роботи 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15       

 

Студентів у групі  ____ 

 

 

 

 

Декан факультету     ______________ _________________ 
                                                                                        (підпис)                (прізвище та ініціали) 
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 Додаток Ж1 
Зворотна сторона відомості 

 

Порівняльна таблиця результатів виконання ректорської контрольної роботи та 

контрольного заходу 

 

Оцінка за національною 

шкалою  

Контрольний 

захід 

Ректорська 

контрольна робота 

відмінно  %  % 

добре  %  % 

задовільно  %  % 

незадовільно  %  % 
 

               Не з'явилися   ____ 

 

 

 

 

 

 

 

                    Голова комісії:  _________________  __________________________________ 
                      (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

                    Члени комісії:   _________________  __________________________________ 
                      (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

                                                  _________________  __________________________________ 
                      (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

 

 

Успішність      ____% Успішність      ____ % 

Якість               ____% Якість               ____% 

Середній бал   ____ Середній бал   ____ 
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Додаток З 
 

Аналіз результатів ректорської контрольної роботи студентів  
 

З метою визначення рівня підготовленості студентів за 

напрямом/спеціальністю ________________ проведено ректорську контрольну 

роботу з дисципліни «_____________». 

Контрольна робота складалася із наприклад, тестових завдань, які 

передбачали, виявлення теоретичних знань та завдань, спрямованих на виявлення 

вміння застосовувати набуті теоретичні знання при розв’язуванні задач. 

Ректорською контрольною роботою охоплено _____ студентів ______ 

курсу спеціальностей «_______________». 

За результатами контрольної роботи, в середньому по факультету, 

успішність складала _____%, якість _______%. 

Порівняно з показниками результатів підсумкового контролю виявлено 

наступну розбіжність: 

 за показниками успішності – (+, – ___%), 

 за показниками якості – (+, – ___%). 

Аналіз результатів контрольної роботи з дисципліни____________ 

довів, що окремі студенти (___ із загальної кількості студентів, які писали 

контрольні роботи) в цілому орієнтуються у ______________________________ 

____________________________________________________________________. 

Проте більшість студентів (____ студентів, що складає ____%) не 

орієнтуються у ________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

У майбутньому, при викладанні дисципліни, доцільно більше уваги 

приділяти вивченню студентами  ________________________________________, 

більш об’єктивно здійснювати модульний та підсумковий контроль та інше. 

 

Викладач:          _________________  _______________________ 
                                                                     (підпис)                   (прізвище та ініціали) 

Члени комісії:   _________________  _______________________ 
                                                                     (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

                             _________________  _______________________ 
                                                                     (підпис)                    (прізвище та ініціали) 
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Додаток К 

 
 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
 Проректор з науково-педагогічної роботи 
 ____________________________ 
 «__» _______________ 2013 р. 

 

 

ГРАФІК 

проведення комплексних контрольних робіт 
 

Факультет _______________________ 

 

 

№ 

п/п 

Курс, 

група 
Дисципліна 

Дата 

проведення 

Час 

проведення 
Аудиторія Викладач 

1. 
      

 

Декан факультету                              _____________________ (__________________) 
                                                                                        (підпис)                       (прізвище та ініціали)    

      

 

Погоджено: 

Керівник навчального відділу              _____________________ (__________________) 
                                                                                        (підпис)                       (прізвище та ініціали)    

 

 

Додаток Л 

 

 

Штамп ВНЗ                                                                                    

 

Комплексна контрольна робота 

з дисципліни ____________________ 
                                                    (назва дисципліни) 

студента (-ки) групи _______________________ 
                                                                     (абревіатура групи та номер) 

______________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові) 

 

Варіант ___ 
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Додаток М  

 

Проректору  

з науково-педагогічної роботи 
______________________________ 

                                                                                                          (прізвище та ініціали) 

Декана _______факультету 
______________________________ 

                                                                                                          (прізвище та ініціали) 

П О Д А Н Н Я 
 

 Просимо включити до розкладу виконання комплексних контрольних 

робіт студентами ступеня «Бакалавр» такі дисципліни: 
      

__________________________________________ 

(шифр і назва напряму підготовки) 

 
 

№ 
з/п 

Дисципліна 
Цикл 

дисцип- 

лін 
Курс Група 

Кафедра, 
за якою 

закріплена 

дисципліна 

Примітка 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 
  

Декан факультету                                            _____________ (__________________) 
                                                                                                 (підпис)            (прізвище та ініціали)    

Дата __________________         
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                Додаток Н 
 

Проректору  

з науково-педагогічної роботи 
______________________________ 

                                                                                                          (прізвище та ініціали) 

Декана _______факультету 
______________________________ 

                                                                                                          (прізвище та ініціали) 

 

 

 

П О Д А Н Н Я 
 

 Просимо включити до розкладу виконання комплексних контрольних 

робіт студентами ОКР «Спеціаліст» та ступеня «Магістр» такі дисципліни: 

 
 

№ 

з/п 

Код  

спе-

ціаль-

ності 

Назва 

спеціальності 

Назва 

дисципліни 
Група 

Кафедра, 

за якою 

закріплена 

дисципліна 

Примітка 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

 
 

 

Декан факультету                                            _____________ (__________________) 
                                                                                                 (підпис)            (прізвище та ініціали)    

Дата __________________  
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Додаток П 

 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра ____________________________________  

 

 

 

 

 
 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
 Проректор з науково-педагогічної роботи 
 ____________________________ 
 «__» _______________ 2013 р. 

 

 

 

 

 

 

ПАКЕТ  

КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни «______________________________» 

 

для студентів напряму підготовки /спеціальності__________ _____________ 
                                                                                                                   (шифр і назва напряму/спеціальності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Розроблено і розглянуто на  

засіданні кафедри _________________ 

                                                                      Протокол №____ від _______ 20__ р. 

                                                                        Завідувач кафедри ________________  
                                                                                                                                                (прізвище, ініціали) 

 

 

 

Мукачево – 20__ 
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Додаток Р 

Приклад оформлення 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  комплексної контрольної роботи 

 з дисципліни «____________________________» 

для студентів спеціальності                        «                                                 » 
                                                                      (шифр і назва спеціальності) 

  

 

«Назва дисципліни» вивчається у вищих навчальних закладах з метою 

формування в майбутніх фахівців знань, про стан і проблеми ___________ 

відповідно до напрямку їх підготовки, складових і функціонування 

___________ В курсі розкривається обґрунтування понять: _______________. 

Комплексна контрольна робота з курсу «Назва дисципліни»  складається з 

30 варіантів, завдання яких рівнозначного ступеню складності і відповідають 

програмним вимогам. 

В розроблених завданнях реалізується принцип комплексності. Кожний 

варіант охоплює завдання з основних розділів курсу. Метою ККР є виявлення 

рівня залишкових знань у студентів з дисципліни, вмінь застосовувати їх під 

час своєї професійної діяльності. Термін виконання контрольної роботи 

знаходиться в межах 80-90 хвилин. 

ККР з курсу ««Назва дисципліни»  складається з __ (кількість) частин. 

Кожен варіант містить наступні типи завдання: 

1. Тестові завдання закритого типу, які мають на меті оцінити базовий рівень 

знань засвоєння дисципліни. 

2. Теоретичні завдання, які дозволяють оцінити рівень теоретичних знань 

студента та його вміння визначити проблеми теорії. 

3. Практична частина має на меті визначити вміння студента застосовувати 

набуті теоретичні знання у конкретних ситуаціях, аналізувати статистичні 

дані. 
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Додаток С 
 

РЕЦЕНЗІЯ 

 

на комплексну контрольну роботу  

з дисципліни «__________________________________» 

для студентів спеціальності _____________________________ 
                                                                      (шифр і назва спеціальності) 

Мукачівського державного університету 

 

 

 

 

 

При складанні рецензії необхідно показати: 

- позитивні моменти розробленої ККР; 

- відповідність варіантів завдань програмним вимогам; 

- професійної спрямування та реалізацію принципу комплексності у 

розроблених варіантах завдань; 

- рівнозначність варіантів завдань за їх складністю та можливість 

застосування комп’ютерної техніки при їх вирішенні; 

- обґрунтованість критеріїв оцінки виконаних завдань; 

- обґрунтованість запропонованого переліку довідникової літератури; 

- недоліки та шляхи покращення завдань; 

- можливість їх використання для оцінки рівня готовності студентів до 

вивчення спеціальних дисциплін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рецензент:  

Науковий ступінь, 

посада,  

навчальний заклад                                 Ініціали, прізвище  
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 Додаток Т 

Мукачівський державний університет 

Кафедра ______________________________ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни ________________ 

____________________________________________ 

(шифр і назва напряму або спеціальності) 

 

Варіант № 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Розробив _________________________________        ___________________ 
                   (посада, прізвище та ініціали викладача)                                          (підпис) 

 

Затверджено на засіданні кафедри ________________________  
                                                                                                       (назва) 

Протокол № _ від__________________ 20_ р. 

Завідувач кафедри___________________________ 
        (підпис, ініціали та прізвище) 
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Додаток У 

 
МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

           Факультет ________________________________________________________________ 

Напрям підготовки (спеціальність)  ___________________________________________ 

Курс_______________________________Група_________________________________ 

 

20__ - 20__ навчальний рік 

 
 

ВІДОМІСТЬ  

РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ № _____ 

 

„____”__________________ 20___року 

з ____________________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни) 

Викладач_______________________________________________________ 
(П.І.Б, науковий ступінь, посада) 

 

№ 

з/п 

Прізвище та 

ініціали студента 

№ 

індивідуаль-

ного 

навчального 

плану 

Варіант 

завдання 

Оцінка 

Підпис  

викладача контрольно-го 

заходу  

комплексної 

контрольної 

роботи 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15       

 

Студентів у групі  ____ 

 

 

 

 

Декан факультету     ______________ _________________ 
                                                                                        (підпис)                (прізвище та ініціали) 
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 Додаток У1 
Зворотна сторона відомості 

 

Порівняльна таблиця результатів виконання комплексної 

контрольної роботи та підсумкового контролю 
 

Оцінка за національною 

шкалою  

Підсумковий  

контроль 

Комплексна 

контрольна робота 

відмінно  %  % 

добре  %  % 

задовільно  %  % 

незадовільно  %  % 
 

               Не з'явилися   ____ 

 

 

 

 

 

 

 

                    Голова комісії:  _________________  __________________________________ 
                      (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

                    Члени комісії:   _________________  __________________________________ 
                      (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

                                                  _________________  __________________________________ 
                      (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

 

 

Успішність      ____% Успішність      ____ % 

Якість               ____% Якість               ____% 

Середній бал   ____ Середній бал   ____ 
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Додаток Ф 

Аналіз результатів комплексної контрольної роботи студентів  
 

З метою визначення рівня підготовленості студентів з дисциплін за 

напрямом підготовки(спеціальністю) ________________ проведено контрольну 

роботу з дисципліни “_____________“. 

Контрольна робота складалася із завдань, які передбачали, наприклад, 

виявлення теоретичних знань та завдань, спрямованих на виявлення вміння 

застосовувати набуті теоретичні знання при розв’язуванні задач. 

Контрольною роботою охоплено _____ студентів ______ курсу напряму 

підготовки (спеціальності) ”_______________“. 

За результатами контрольної роботи успішність складала __%, якість __%. 

Порівняно з показниками результатів підсумкового контролю виявлено 

наступну розбіжність: 

- за показниками успішності – (+____%, – ___%), 

- за показниками якості – (+_____% – ___%). 

Аналіз результатів контрольної роботи з дисципліни____________ 

довів, що окремі студенти (___ із загальної кількості студентів, які писали 

контрольні роботи) в цілому орієнтуються у _____________________________ 

____________________________________________________________________. 

Проте більшість студентів (____ студентів, що складає ____%) не 

орієнтуються у ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

У майбутньому, при викладанні дисципліни, доцільно більше уваги 

приділяти вивченню студентами ________________________________________ 

____________________________________________________________________,

більш об’єктивно здійснювати підсумковий контроль та інше. 

 

Викладач:          _________________  _______________________ 
                                                                     (підпис)                   (прізвище та ініціали) 

Члени комісії:   _________________  _______________________ 
                                                                     (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

                             _________________  _______________________ 
                                                                     (підпис)                    (прізвище та ініціали) 
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ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

результатів комплексних контрольних робіт 

студентів напряму підготовки (спеціальності) ______________________________________ 

Мукачівського державного університету 

 
№ 

з/п 

 
Дисципліна 

Шифр і назва 

напряму 

підготовки 

(спеціальності)  

Група 

 К-сть 

студен

тів 

Виконували 

ККР 

Одержали оцінки 
Успішність Якість 

Середній 

бал 
5 4 3 2 

 к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 

% % % 

   

                                                                      І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки*   

                  

 ІІ. Цикл природничо-математичної підготовки*   

                  

 ІІІ. Цикл професійно-орієнтованої та практичної підготовки*   

                  

 Всього по ВНЗ                  
 

 

 

Декан факультету                              _____________________ (__________________) 
                                                                                        (підпис)                       (прізвище та ініціали)    

 

 

 

* цикли вказуються відповідно до навчального плану. 
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Положення  про оцінювання знань студентів  за Європейською 

кредитною трансферно-накопичувальною системою організації 

освітнього процесу в Мукачівському державному університеті 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. «Положення про оцінювання знань студентів за Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою організації освітнього процесу в Мукачівському 

державному університеті» (далі – Положення) розроблене з метою: 

 вдосконалення в університеті чинної системи контролю та оцінки якості знань 

студентів та адаптації її до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою 

залікових кредитів в рамках діючої Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (далі – ЕСТS) організації освітнього процесу; 

 унормування порядку організації поточного, проміжного, підсумкового контролів 

знань студентів, проведення всіх видів практик, захисту курсових робіт, а також методики 

переведення показників академічної успішності студентів МДУ в шкалу ЕСТS;  

 створення дієвої й прозорої системи контролю навчальних досягнень студентів на 

основі компетентнісного підходу, яка б дала змогу реалізувати на практиці основні дидактичні 

принципи навчання та забезпечила ефективний зворотній зв’язок як засіб управління освітнім 

процесом;  

 забезпечення високого рівня об’єктивності оцінювання навчальних досягнень 

студентів як важливого фактора їх самоактуалізації та регулятора освітньої діяльності.  

1.2. Оцінювання знань студентів за ECTS спрямоване на реалізацію наступних 

завдань: 

 підвищення мотивації студентів до систематичної навчально-пізнавальної діяльності 

впродовж семестру та навчального року, переорієнтації їхніх цілей з отримання позитивної 

оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок, фахових компетенцій тощо; 

 узагальнення знань та активне їх засвоєння впродовж навчального періоду за 

відповідним освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем); 

 забезпечення відповідності переліку, форм та змісту завдань контрольного(их) 

заходу(ів) навчальній/робочій програмі дисципліни; 

 впровадження відкритості відповідного контролю, який базується на ознайомленні 

студентів на початку вивчення дисципліни з її змістом, формами, видами контрольних завдань, 

критеріями та порядком їх оцінювання (навчальна/робоча програма відповідної дисципліни); 

 створення належних умов вивчення програмового матеріалу всіх навчальних 

дисциплін і підготовки до контрольних заходів, що досягаються шляхом чіткого їх 

структурування за змістом і у часі;  

 подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні успішності студентів, що 

забезпечується впровадженням, крім традиційного опитування, інших різноманітних форм 

контролю, врахуванням при оцінюванні знань усіх видів навчальної роботи студента впродовж 

семестру; 

 розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх 

творчого мислення та підвищення ефективності освітнього процесу шляхом контролю 

виконаних ними індивідуальних завдань.  

1.3. Положення розроблено на підставі: 

• Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-18. 

• Наказів Міністерства освіти і науки України: 

– від 08.04.1993 р. №93 «Про затвердження Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України»; 

– від 06.06.1996 р. № 191/153 «Положення про академічні відпустки та повторне 

навчання у вищих закладах освіти»; 
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– від 15.07.1996 p. № 245 «Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих закладів освіти»; 

– від 24.05.2013 р. № 584 «Положення про порядок створення та організацію роботи 

державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України». 

• Листа від 26.02.2010 р. № 1/9-119 «Методичні рекомендації щодо запровадження 

Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих 

навчальних закладах». 

• «Довідника користувача Європейської системи трансферу та накопичення кредитів»  

(Брюссель, 06.02.2009 р.). 

• Нормативних документів Університету: 

– «Положення про організацію освітнього процесу в Мукачівському державному 

університеті». 

– «Положення про Екзаменаційні комісії в Мукачівському державному університеті». 

– «Положенні про моніторинг і контроль якості освіти у Мукачівському державному 

університеті». 

1.4. Система оцінювання знань студентів включає поточний, проміжний, підсумковий 

види контролю знань студентів. 

1.5. Для контрольно-оціночних цілей в Університеті використовуються такі шкали 

(дод. А, Б, В): 

 100-бальна;  

 шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX); 

 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) – для 

екзаменів та диференційованих заліків (захист курсової роботи (проекту), практики); 

 2-рівнева національна шкала (зараховано/незараховано) – для переведення оцінок зі 

100-бальної та шкали ECTS (для диференційованих заліків із навчальних дисциплін). 

1.6. Вимоги Положення є обов'язковими для виконання всіма навчальними 

структурними підрозділами Університету. 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 

ECTS - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури 

оцінювання навчання, системи виміру і порівняння результатів навчання, їхнього академічного 

визнання і передачі від одного закладу освіти іншому.  

Кредит ECTS – умовна одиниця виміру трудомісткості певної частини програми вищої 

освіти, що складає 30 академічних годин навчальної роботи студента (враховуючи час на 

проведення аудиторних занять, самостійної роботи, семестрового контролю та практик).  

Результати навчання – комплекс умінь (що повинен знати, розуміти і бути здатним 

зробити студент після завершення навчання), незалежно від тривалості навчання. ECTS кредити 

можуть бути отримані тільки після завершення необхідної роботи і відповідного оцінювання 

досягнутих результатів навчання. 

Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для 

засвоєння кредитних модулів, або блоку кредитних модулів. 

Модуль – це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми 

(навчальної дисципліни, практики, атестації), що реалізується відповідними видами навчальної 

діяльності студента (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, самостійна та 

індивідуальна робота, практики, контрольні заходи, курсові та дипломні роботи (проекти)). 

Змістовий модуль - це логічно завершена, системно впорядкована і структурована за 

окремими навчальними елементами частина теоретичних знань та практичних вмінь навчальної 

дисципліни або практики студентів, що реалізується відповідними формами навчального 

процесу впродовж певного оптимального часу, визначеного на їх засвоєння. 

Контроль – педагогічний супровід, спостереження і перевірка успішності навчально-

пізнавальної діяльності студентів. Процес контролю, здійснюваний викладачем, передбачає 

наступні етапи:  перевірку (виявлення рівня отриманих студентами знань, умінь танавичок);  

оцінювання (вимірювання рівня знань, умінь і навичок та порівняння їх з певними стандартами, 
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окресленими вимогами навчальних програм); облік (фіксація результатів у вигляді оцінок, 

балів, рейтингу в журналі, заліковій книжці, відомостях обліку успішності). 

Контроль якості результатів навчання (діагностика знань студентів викладачем) – 

спосіб, який дає змогу виявити відхилення між очікуваними показниками та отриманими 

результатами через зворотний зв’язок, а також виконує мотиваційно-стимулюючу функцію. 

Завданнями контролю якості результатів навчання є: оцінювання рівня засвоєння знань кожним 

студентом і академічною групою загалом; виявлення умінь і навичок студентів оперувати 

набутими знаннями; виявлення рівня сформованості професійної компетентності; контроль 

самостійної роботи студентів; виявлення причин недостатнього або поганого засвоєння 

матеріалу; пошук ефективних методів навчання тощо. 

Види контрою – різновиди контролю які можна поділити (класифікувати): за рівнями 

(самоконтроль, контроль на рівні викладача, контроль на рівні завідувача кафедри, контроль на 

рівні деканату, контроль на рівні ректорату) та за терміном  (строком) проведення: оперативний 

(вхідний, поточний, проміжний, підсумковий) та відтермінований. 

Оперативний контроль – вид контролю, який  проводиться впродовж семестру під час 

вивчення навчальної дисципліни з метою оцінювання рівня засвоєння студентом навчального 

матеріалу під час усіх видів навчальних занять, аналізу поточної успішності студентів та 

забезпечує оцінку результатів навчання студентів певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) на семестровому або заключному (державна атестація здобувача вищої освіти) етапі їх 

навчання. 

Відтермінований контроль - контроль залишкових знань студентів. Основними формами 

відтермінованого контролю є ректорська контрольна робота (РКР) та комплексна контрольна 

робота (ККР). 

Вхідний контроль - (діагностика початкового рівня знань студентів) здійснюють на 

перших навчальних заняттях з метою виявлення рівня базових знань, умінь та навичок 

студентів із навчальної дисципліни. Проведення вхідного контролю не передбачає виставлення 

оцінки успішності, за його результатами викладач обирає відповідні методи навчання, 

розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги студентам, коригування освітнього 

процесу. 

Поточний контроль – вид контролю, який  здійснюють під час проведення навчальних 

занять з метою перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу, перевірки практичних 

навичок, умінь самостійно опрацьовувати, публічно чи письмово представити певний матеріал. 

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та 

студентами, управління навчальною мотивацією студентів. Складовими поточного контролю є: 

аудиторна, самостійна (індивідуальна) робота та контрольний захід. 

Проміжний контроль – вид контролю, який проводиться у поточному семестрі з метою 

аналізу поточної успішності студентів та попереднього виявлення і можливого попередження 

неуспішності студентів. 

Підсумковий контроль – вид контролю, який забезпечує оцінку результатів навчання 

студентів певного ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня на проміжних (семестровий 

(річний)) або завершальному етапах їх навчання (державну атестацію здобувачів вищої освіти).  

Семестровий контроль – це  різновид  підсумкового контролю, який забезпечує оцінку 

результатів навчання студентів за певний модуль. 

Залік (диференційований залік) – це форма семестрового контролю, що полягає в 

оцінюванні засвоєння студентами лекційного матеріалу, а також виконаних ними певних робіт 

на семінарських, практичних, лабораторних заняттях.  

Екзамен (семестровий екзамен) – це форма семестрового контролю з окремої навчальної 

дисципліни за семестр, що спрямована на перевірку засвоєння теоретичного та практичного 

матеріалу. 

Курсовий екзамен – це форма семестрового контролю засвоєння студентом теоретичного 

та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, яка вивчається більше, ніж в 

одному семестрі. 

Атестація здобувачів вищої освіти – це різновид підсумкового контролю, який 

проводиться Екзаменаційною комісією після виконання програми підготовки за певним 
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ступенем або освітньо-кваліфікаційним рівнем. Основним завданням державної атестації є 

встановлення відповідності рівня якості підготовки випускників вимогам стандартів вищої 

освіти. 

Система оцінювання – це сукупність організаційно-методичних заходів щодо перевірки 

та оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти, набуття ними фахових 

компетентностей з метою раціональної організації освітнього процесу та управління якістю 

освітньої діяльності 

Система оцінювання ECTS – Європейська система оцінювання успішності засвоєння 

студентом кредитних модулів. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та 

подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок. 

Критерії оцінювання - опис рівня знань та вмінь, які повинен продемонструвати студент, 

щоб показати, що результат навчання досягнутий з врахуванням різних видів робіт. Критерії 

оцінювання є складовою навчально-методичного комплексу дисципліни, які складаються до 

кожного виду оцінювання за 4-бальною національною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») або 2-рівневою національною шкалою 

(«зараховано»/«незараховано») (для оцінювання контрольної роботи, що її виконують студенти 

заочної форми навчання). 

Оцінка – це формальне (числове чи символьне) позначення якісних показників знань. 

Шкала оцінювання – інтервальний розподіл  оцінок. Для контрольно-оціночних цілей в 

Університеті використовуються такі шкали: 

 100-бальна;  

 шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX); 

 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) – для 

екзаменів та диференційованих заліків (захист курсової роботи (проекту), практики); 

 2-рівнева національна шкала (зараховано/незараховано) – для переведення оцінок зі 

100-бальної та шкали ECTS (для диференційованих заліків із навчальних дисциплін). 

Середньоарифметична оцінка – відношення суми всіх оцінок за 4-бальною національною 

шкалою (в т.ч. «незадовільно» - вважається 2) до їх кількості. 

Ваговий коефіцієнт - число (в межах від 0,1 до 1), що відображає ступінь значущості 

(питому вагу) оцінки окремої складової. Вагові коефіцієнти зазначаються у робочій програмі 

дисципліни. Сума вагових коефіцієнтів дорівнює 1. 

Середньозважений бал – інтегрована оцінка, розрахована як сума оцінок за національною 

шкалою (або середньоарифметичних оцінок) за усі види контролю, помножені на відповідні 

вагові коефіцієнти. 

 

3. ВИДИ КОНТРОЛЮ 

3.1. Основу внутрішньої системи контролю складає контроль якості результатів 

навчання (діагностика знань студентів викладачем), який дає змогу виявити відхилення між 

очікуваними показниками та отриманими результатами через зворотний зв’язок, а також 

виконує мотиваційно-стимулюючу функцію. Завданнями контролю якості результатів навчання 

є: оцінювання рівня засвоєння знань кожним студентом і академічною групою загалом; 

виявлення умінь і навичок студентів оперувати набутими знаннями; виявлення рівня 

сформованості професійної компетентності; контроль самостійної роботи студентів; виявлення 

причин недостатнього або поганого засвоєння матеріалу; пошук ефективних методів навчання 

тощо. 

3.2. Види контролю можна класифікувати: 

– за рівнями: самоконтроль, контроль на рівні викладача, контроль на рівні завідувача 

кафедри, контроль на рівні деканату, контроль на рівні ректорату, державний; 

– за терміном проведення: оперативний (вхідний, поточний, проміжний, підсумковий) та 

відтермінований. 

3.3.  Види контролю регламентуються «Положенням про моніторинг і контроль якості 

освіти в Мукачівському державному університеті». 
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3.4. Основними видами оперативного контролю є поточний, проміжний та 

підсумковий контролі.  

 

4. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

4.1. Поточний контроль 

4.1.1. Поточний контроль  проводиться з метою визначення рівня навчальних досягнень 

студентів на різних етапах опанування навчальної дисципліни, забезпечення зворотного зв’язку 

між викладачем і студентом у процесі навчання, управління навчальною мотивацією студентів 

та здійснення коригуючих дій щодо подальшої організації навчального процесу для 

забезпечення досягнення поставлених цілей.  

4.1.2. Об’єктами поточного контролю є: 

 рівень знань, виявлений у відповідях і виступах на семінарських та практичних 

заняттях;  

 якість виконання контрольних робіт та індивідуальних завдань, у тому числі 

контрольних робіт студентами заочної форми навчання; 

 якість оформлення робіт і дотримання стандартів; 

 якість написання рефератів, перекладу іноземних текстів у встановлених обсягах; 

 обґрунтованість відповідей при захисті лабораторних і розрахункових робіт, 

курсових робіт (проектів), творчих робіт тощо; 

 рівень знань, набутий при самостійному опрацюванні тем чи окремих питань з 

дисципліни тощо. 

4.1.3. Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному 

контролю: виступ з основного питання; усна доповідь; доповнення, запитання до того, хто 

відповідає, рецензія на виступ; участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття; 

аналіз навчально-методичної та наукової літератури; письмові завдання (тестові, контрольні, 

творчі роботи, реферати тощо); самостійне опрацювання тем; підготовка тез, конспектів 

навчальних або наукових текстів; систематичність роботи на семінарських заняттях, активність 

під час обговорення питань та інші. 

4.1.4. Поточний контроль проводиться як під час аудиторних занять (на лекційних, 

семінарських, практичних заняттях), так і в час позааудиторної роботи (консультації, захисти 

індивідуальних робіт тощо). 

4.1.5. Поточний контроль основної частини матеріалу дисципліни рекомендується 

завершувати не пізніше передостаннього навчального тижня семестру. 

4.1.6. Складовими поточного контролю є: аудиторна, самостійна (індивідуальна) робота 

та контрольний захід. 

4.1.7. Результат оцінювання поточного контролю визначається як сума складових 

поточного контролю, помножених на відповідні вагові коефіцієнти. 

 

4.2. Аудиторна робота студента 

4.2.1. Аудиторна робота є складовою поточного контролю.  

4.2.2. Форми та порядок оцінювання знань аудиторної роботи студентів пропонує 

викладач-лектор та  викладачі, які ведуть семінарські (практичні) та лабораторні заняття.  

4.2.3. Поточний контроль аудиторної роботи рекомендується здійснювати за такими 

критеріями: 

 для семінарських занять: залежно від обсягу дисципліни, кількості аудиторних годин, 

відведених на цей вид роботи, кількості питань з теми заняття, встановлюється обов’язковий 

мінімум виступів студента у семестрі; 

 для практичних занять: виконання в повному обсязі аудиторної роботи, обов’язкових 

домашніх чи контрольних завдань тощо; 
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 для лабораторних занять: своєчасне і якісне виконання і оформлення лабораторних 

робіт, запланованих робочою програмою навчальної дисципліни, їх захист в установлені 

терміни. 

4.2.4. Критеріями оцінки є: 

 для усних відповідей: повнота розкриття питання; логіка викладу, культура 

мовлення; емоційність та переконливість; використання основної та додаткової літератури; 

аналітичні міркування, уміння робити порівняння та висновки; 

 для виконання письмових завдань: повнота розкриття питання; цілісність, 

системність, логічність, уміння формулювати висновки; акуратність оформлення письмової 

роботи; 

4.2.5. Форми контролю знань студентів зазначаються у робочій програмі дисципліни.  

4.2.6. Оцінювання кожного виду аудиторної роботи студентів проводиться за 

національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).  

4.2.7. Результат оцінювання аудиторної роботи визначається як середньоарифметична 

оцінка. 

 

4.3. Самостійна робота студента (в т.ч. ІРС) 

4.3.1. Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою 

процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначається робочою навчальною 

програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.  

4.3.2. Форми контролю самостійної роботи (в т.ч. ІРС) студента  зазначаються у робочій 

програмі дисципліни.  

4.3.3. Самостійна робота студента (в т.ч. ІРС) може бути інтегрована з аудиторною 

роботою або бути окремою складовою (відповідно до робочої програми). 

4.3.4. Якщо самостійна робота (в т.ч. ІРС) передбачена у складі аудиторної роботи, то 

вона оцінюється під час поточного контролю.  

4.3.5. Якщо самостійна робота (виконання індивідуальних завдань) з дисципліни 

передбачені у робочій програмі окремою складовою, то при оцінці її виконання 

використовується  відповідний ваговий коефіцієнт.  

4.3.6. Оцінювання кожного виду самостійної роботи студентів проводиться за 

національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Якщо оцінюється 

кілька складових, то результатом є середньоарифметична оцінка. 

 

4.4.  Контрольний захід 

4.4.1. Контрольний захід  – обов’язкова складова поточного контролю з навчальної 

дисципліни, передбачена робочою програмою.  

4.4.2. Форми контролю і ваговий коефіцієнт визначаються робочою програмою з 

навчальної дисципліни.  

4.4.3. Оцінювання контрольного заходу проводиться за національною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). 

4.4.4. Відпрацювання контрольного заходу  є обов’язковим для всіх студентів. 

 

4.5. Результати поточного контролю 

4.5.1. На основі результатів поточного контролю визначається поточна успішність, як 

сума його складових, помножених на відповідні вагові коефіцієнти.  

4.5.2. Поточна успішність виставляються викладачем у «Журналі обліку роботи 

викладача», «Журналі обліку роботи академічної групи» та електронному журналі.  

 

5. ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ 

5.1. Проміжний контроль – контроль, який проводиться з метою виявлення і попередження 

неуспішності студентів.  

5.2. Проведення проміжного контролю ініціюється проректором з науково-педагогічної 

роботи чи деканом відповідного факультету. 
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5.3. Проміжний контроль виставляється на підставі: 

 поточної успішності; 

 контрольного заходу; 

 ректорської контрольної роботи. 

5.4. Проміжний  контроль виставляється за національною шкалою. 

5.5. Результати проміжного контролю виставляються викладачем у «Журналі обліку 

роботи викладача» та у «Журналі обліку роботи академічної групи». 

 

6. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

6.1. Підсумковий контроль спрямовано на визначення рівня реалізації завдань, 

сформульованих у навчальних програмах, планах підготовки та в інших документах, які 

регламентують освітній процес. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання 

студентів певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) на семестровому або заключному 

(державна атестація здобувача вищої освіти) етапі їх навчання.  

6.2. Видами підсумкового контролю є: 

– семестровий (річний) контроль; 

– державна атестація здобувача вищої освіти. 

 

7. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ 

7.1. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної 

дисципліни за умови виконання ним усіх видів робіт, передбачених робочою програмою 

дисципліни (за результатами поточного та проміжного контролів). 

7.2. Присутність студента на всіх формах підсумкового контролю є обов’язкова.  

7.3. Першим етапом семестрового оцінювання дисциплін, формою семестрового контролю 

для яких виступає екзамен, є визначення поточної успішності, що доводиться до відома студентів на 

останньому занятті і заноситься у «Журнал обліку роботи викладача» у паперовому/електронному 

форматі та «Журнал обліку роботи академічної групи» (ведеться старостою групи). 

7.4. Форма проведення семестрового контролю може бути різною – письмова, усна, 

тестова, письмово-усна (комбінована) тощо, і відображається у робочій програмі навчальної 

дисципліни. 

7.5. Складений екзамен з оцінкою “незадовільно” не зараховується і до результату 

поточної успішності не додається. Щоб ліквідувати академзаборгованість з навчальної 

дисципліни, студент складає екзамен повторно, при цьому результати поточної успішності 

зберігаються.  

7.6. Незадовільна оцінка, отримана з однієї з дисциплін при підсумковому 

(семестровому) контролі, не є підставою для недопущення студента до подальшого складання 

екзаменаційної сесії з інших дисциплін у терміни встановлені за розкладом.  

7.7. Якщо дисципліна вивчалася два і більше семестри, то для оформлення зведеної 

відомості про виконання навчального плану студента та додатку до диплому про вищу освіту з 

навчальної дисципліни, при визначенні підсумкової оцінки слід враховувати наступне: 

– як правило підсумковою оцінкою буде остання за строком її виставлення; 

– у випадках, коли остання оцінка не характеризує загального рівня підготовки студента 

(незначний обсяг або недостатнє науково-навчальне навантаження програмового 

матеріалу останнього семестру), відповідній кафедрі надається право визначити 

середньозважену оцінку з округленням її до цілого значення. 

 Середньозважена оцінка вводиться з метою більш точного визначення підсумкової 

оцінки з навчальної дисципліни, яка вивчалась впродовж декількох семестрів. Середньозважена 

оцінка визначається за формулою: 

 

n21

nn2211

Q...QQ

XQ...XQXQ
X




 , 

де: X  – середньозважена оцінка; 
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Q – загальний обсяг навчального часу, відведених на вивчення навчальної дисципліни 

впродовж семестру ( у кредитах); 

Х — оцінка семестрового контролю (за 100-бальною шкалою). 

Перелік дисциплін, з яких визначається підсумкова середньозважена оцінка, 

затверджується рішенням Вченої ради факультету за поданням кафедри.  

 

7.8. Видами семестрового (річного) контролю є: 

- диференційований залік з навчальної дисципліни; 

- диференційований залік з навчальної дисципліни (окремим змістовим модулем є 

курсова робота (проект) або практика); 

- диференційований залік з курсових робіт (проектів), практик (як самостійний вид 

контролю); 

- екзамен з навчальної дисципліни; 

- екзамен з навчальної дисципліни (окремим змістовим модулем є курсова робота 

(проект) або практика). 

7.9. Диференційований залік з навчальної дисципліни. 

7.9.1. Диференційований залік з навчальної дисципліни виставляється викладачем за 

результатами поточного контролю. Залік виставляється викладачем автоматично за умови, 

якщо студент виконав усі види навчальної роботи, які визначені робочою програмою 

навчальної дисципліни і його середньозважений бал знаходиться у межах 2,51…5,00.  

7.9.2. Підсумкова оцінка з дисципліни диференціюється за національною шкалою 

(“зараховано”, “незараховано”), 100-бальною та шкалою  ECTS. 

 

 

 

Таблиця 7.9.1.  Диференційований залік з навчальної дисципліни  
Модуль № 10 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність 

Аудиторна робота  

(в т.ч. самостійна та індивідуальна  

робота студента) 

Контрольний захід 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною шкалою 

 

k1= k2= 

 1k i  

 
Таблиця 7.9.2.  Диференційований залік з навчальної дисципліни з виокремленням 

самостійної (в т.ч.ІР) роботи студента як окремої компоненти оцінювання   
Модуль № 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність 

Аудиторна робота 
Самостійна робота студента 

 (в т.ч. ІРС) 
Контрольний захід 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною шкалою/ 

середньоарифметичне 

оцінок за національною шкалою 

оцінка за національною шкалою 

k1= k2= k3= 

 1k i  

 

                                                           
10  Модуль  нумерується, якщо дисципліна багатосеместрова 
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7.10. Диференційований залік з навчальної дисципліни (окремим змістовим 

модулем є курсова робота (проект) або практика). 

7.10.1. У випадку, якщо  складовою дисципліни згідно з навчальним планом є курсова 

робота (проект) / практика, то відповідно даний вид роботи є окремим її змістовим модулем з 

визначеним у робочій програмі ваговим коефіцієнтом.  

7.10.2. Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума двох складових: 

результати поточного контролю та середньоарифметична оцінка за курсову роботу  (проект) / 

практику, помножена на ваговий коефіцієнт.  Підсумкова оцінка диференціюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), 100-бальною та шкалою  

ECTS.  

Таблиця 7.10.1.  Диференційований залік з навчальної дисципліни  

(окремим модулем є курсовий проект (робота) або практика) 
Модуль № 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність  

Аудиторна робота  

(в т.ч. самостійна та 

індивідуальна  

робота студента) 

Контрольний захід 

Курсова 

робота (проект) /  

практика 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною 

шкалою 

середньоарифметична оцінка 

 

k1= k2= k3= 

 1k i  

Таблиця 7.10.2.  Диференційований залік з навчальної дисципліни  

(окремим модулем є курсовий проект (робота) або практика) з виокремленням самостійної (в 

т.ч.ІР) роботи студента як окремої компоненти оцінювання   
Модуль № 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність  

Аудиторна робота 
Самостійна робота студента 

 (в т.ч. ІРС) 

Контрольний 

захід 

Курсова 

робота (проект) /  

практика 

середньо- 

арифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною 

шкалою/ 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за 

національною 

шкалою 

 

середньо-

арифметична 

оцінка 

 

k1= k2= k3= k 4= 

 1k i  

 

7.11. Диференційований залік з курсових робіт (проектів), практик (як 

самостійний вид контролю). 

7.11.1. Оцінювання курсової роботи (проекту), проходження практики та їх захист 

здійснюється у формі диференційованого заліку і оцінюється за національною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), 100-бальною та шкалою ECTS. 

 

7.12. Екзамен з навчальної дисципліни. 

7.12.1. Екзамен з навчальної дисципліни – це форма семестрового контролю засвоєння 

студентом теоретичного матеріалу та набутих практичних вмінь і навичок з окремої навчальної 

дисципліни за семестр.  

7.12.2. Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума двох складових: 

результати поточної успішності та оцінка за національною шкалою, яку отримав студент на 

екзамені, помножена на ваговий коефіцієнт. 

7.12.3. Ваговий коефіцієнт оцінки на екзамені становить для студентів денної форми 

навчання – 0,4, заочної форми навчання – 1. 
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7.12.4. Підсумкова оцінка з дисципліни диференціюється за національною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), 100-бальною та шкалою  ECTS. 

Таблиця 7.12.1.  Екзамен з навчальної дисципліни 
Модуль № 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність Семестровий контроль 

Аудиторна робота  

(в т.ч. самостійна та індивідуальна  

робота студента) 

Контрольний захід Екзамен 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною шкалою 
оцінка за національною 

шкало. 

k1= k2= k3=0,4 

 1k i  

Таблиця 7.12.2.Екзамен з навчальної дисципліни з виокремленням самостійної (в т.ч.ІР) роботи 

студента як окремої компоненти оцінювання   
Модуль № 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність 
Семестровий 

контроль 

Аудиторна робота  
Самостійна робота студента 

 (в т.ч. ІРС) 
Контрольний захід Екзамен 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною 

шкалою/ 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за 

національною 

шкалою 

 

оцінка за 

національною 

шкалою 

 

k1= k2= k3= k 4=0,4 

 1k i  

7.13. Екзамен з навчальної дисципліни (окремим змістовим модулем є курсова 

робота (проект) або практика). 

7.13.1. У випадку, якщо  складовою дисципліни згідно з навчальним планом є курсова 

робота (проект) / практика, то відповідно даний вид роботи є окремим її змістовим модулем з 

визначеним у робочій програмі ваговим коефіцієнтом.  

7.13.2. Оцінювання  курсового проекту  (роботи) / практики здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), за 100-бальною шкалою та 

шкалою  ECTS. 

7.13.3. Підсумкова оцінка з дисципліни визначаються як сума трьох складових: 

результат поточного контролю, та середньоарифметична оцінка за курсову роботу (проект) / 

практику, помножена на ваговий коефіцієнт та оцінка за національною шкалою, яку отримав 

студент на екзамені, помножена на ваговий коефіцієнт. 

7.13.4. Підсумкова оцінка з дисципліни диференціюється за національною шкалою 

(відмінно, добре, задовільно, незадовільно), 100-бальною та шкалою  ECTS. 

Таблиця 7.13.1.  Екзамен з навчальної дисципліни   

 (окремим модулем є курсова робота (проект) або практика)  
Модуль № 

Підсумкова оцінка (середньозважений бал) 

Поточна успішність  

Семестровий 

контроль 

Аудиторна робота  

(в т.ч. самостійна та 

індивідуальна  

робота студента) 

Контрольний захід 

Курсова 

робота (проект) /  

практика  

Екзамен 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за національною 

шкалою 

середньо-арифметична  

оцінка 

 

оцінка за 

національною 

шкалою 

k1= k2= k3= k 4=0,4 

 1k i  
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Таблиця 7.13.2.  Екзамен з навчальної дисципліни    

(окремим модулем є курсова робота (проект) або практика) з виокремленням самостійної (в 

т.ч.ІР) роботи студента як окремої компоненти оцінювання   
Модуль № 

Підсумкова успішність (середньозважений бал) 

Поточна успішність  
Семестровий 

контроль 

Аудиторна робота 

Самостійна робота 

студента 

 (в т. ч.ІРС) 

Контрольний захід 

Курсова 

робота 

(проект) /  

практика 

Екзамен 

середньоарифметичне 

оцінок за національною 

шкалою 

оцінка за 

національною 

шкалою/ 

середньо-

арифметичне 

оцінок за 

національною 

шкалою 

оцінка за 

національною 

шкалою 

 

середньо-

арифметична 

оцінка 

 

 

оцінка за 

національною 

шкалою 

 

k1= k2= k3= k4= k5=0,4 

 1k i  

 

7.14. Результати підсумкового контролю 

7.14.1. Результати підсумкового контролю студента з навчальних дисциплін заносяться 

до залікової книжки, індивідуального навчального плану студента та у відомість обліку 

успішності викладачами університету, а до облікової навчальної картки студента – 

працівниками деканату. При цьому, у відповідних графах «Відомості обліку успішності» 

вказується середньозважений бал і відповідна йому оцінка за національною шкалою 

(чотирибальна – за екзамен, курсову роботу  (проект), практику, диференційований залік, що 

містить інтегровану частину (курсову роботу  (проект) або практику) та “зараховано” чи 

“незараховано” – для диференційованих заліків з навчальних дисциплін), а також оцінка за 100-

бальною шкалою та шкалою ECTS.  

7.14.2. У випадку, якщо студент не виконав навчальну програму дисципліни, то 

викладач подає  на ім’я завідувача кафедри доповідну записку про недопущення студента до 

семестрового контролю до початку заліково-екзаменаційної сесії. 

7.14.3. Питання про недопущення студента розглядається на засіданні кафедри і витяг 

із протоколу засідання кафедри подається декану факультета.  

7.14.4. У день складання екзамену у відомості успішності напроти прізвища студента 

деканатом записується «не допущений».  

7.14.5. У разі, якщо студент не з’явився на екзамен, у відомості обліку успішності 

викладачем напроти його прізвища робиться запис – «не з’явився». Студенту, який не з’явився 

на екзамен з поважної причини,  деканат встановлює індивідуальні терміни складання. 

Результати успішності такого студента фіксуються у окрему «Відомість обліку успішності». 

7.14.6. У випадку, якщо студент отримав на екзамені оцінку «незадовільно», він 

складає екзамен повторно, при цьому результати поточної успішності зберігаються.  

7.14.7. Студент, який одержав більше двох незадовільних оцінок за семестровий 

контроль, відраховується зі складу студентів за академічну неуспішність.  

 

8. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

8.1. Державна атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

вимогам стандартів вищої освіти. 

8.2. Державна атестація здобувачів вищої освіти здійснюється Екзаменаційною 

комісією (ЕК) після завершення навчання на певному освітньому ступені («бакалавр», 
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«магістр») чи освітньо-кваліфікаційному рівні («спеціаліст») з метою комплексної перевірки й 

оцінки теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників. 

8.3. Програма, методика проведення державної атестації здобувачів вищої освіти 

(структура, порядок та форма перевірки знань, критерії оцінювання тощо), екзаменаційні білети 

розробляються випусковими кафедрами та затверджуються Вченою радою факультету. 

8.4. Студентам, які успішно пройшли атестацію відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки, рішенням ЕК присуджується відповідний ступінь вищої освіти / ОКР та 

присвоюється відповідна кваліфікація. 

8.5. Студент, який при складанні екзамену, захисті дипломної роботи (проекту) 

отримав незадовільну оцінку, відраховується з Університету і йому видається академічна 

довідка. 

 

9. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

9.1. Форми контролю знань студентів заочної форми навчання зазначаються у 

навчальному плані (контрольна робота, курсова робота (проект), практика). 

9.2. Викладач перевіряє і оцінює контрольну роботу за дворівневою шкалою: 

«зараховано», «незараховано», про що робить відповідний запис на титульному аркуші 

контрольної роботи.  

Критерії оцінювання контрольної роботи є складовою навчально-методичного комплексу 

дисципліни.  

Зарахована контрольна робота є допуском до складання підсумкового контролю з 

відповідної дисципліни. 

9.3. Для студентів заочної форми навчання підсумковий контроль  проводиться в 

період заліково-екзаменаційної сесії за обов’язкової присутності студента.  

9.4. Для складання підсумкового контролю студентами заочної форми навчання 

розробляються білети.  

9.5. Кожне питання (завдання) білету оцінюється за національною шкалою. 

9.6. Підсумкова оцінка визначається як середньоарифметичне всіх складових відповіді 

на диференційованому заліку (екзамені).  

9.7. Встановлення коефіцієнтів для підсумкового оцінювання для різних видів 

семестрового контролю:  

– для диференційованого заліку з навчальної дисципліни, диференційованого заліку з 

курсової роботи (проекту), практик (як самостійного виду контролю), екзамену з навчальної 

дисципліни: ваговий коефіцієнт становить 1; 

– для диференційованого заліку або  екзамену з навчальної дисципліни, де окремим 

модулем є курсова робота (проект) або практика  вагові коефіцієнти визначаються викладачем у 

робочій програмі з дисципліни. 

 

10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

10.1. За результатами проведення підсумкового контролю у формі:  

– диференційований залік з навчальної дисципліни (окремим змістовим модулем є курсова 

робота (проект) або практика); 

– диференційований залік з курсових робіт (проектів), практик (як самостійного виду 

контролю); 

– екзамен з навчальної дисципліни; 

– екзамен з навчальної дисципліни (окремим змістовим модулем є курсова робота (проект) 

або практика); 

визначаються наступні показники: успішність, якість, середній бал. 

10.2. Порядок визначення показників у «Відомості обліку успішності»: 

10.2.1. Успішність визначається як відношення кількості позитивних оцінок за 

національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно») до кількості всіх оцінок. Успішність 

зазначається у відсотках. 
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10.2.2. Якість визначається як відношення кількості  оцінок «відмінно» і «добре» до 

загальної кількості всіх оцінок. Якість зазначається у відсотках. 

10.2.3. Середній бал визначається як відношення суми всіх оцінок за національною 

шкалою (в т.ч. «незадовільно» вважається «2») до загальної кількості всіх оцінок. Середній бал 

визначається як дійсне число з точністю до 2 знаків. 

10.2.4. Підсумкові показники «успішність», «якість», «середній бал» з дисципліни по 

групі визначаються після проведення останнього перескладання з дисципліни.  

 

11. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

11.1. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, 

враховуючи залік, або не з’явилися на екзамен без поважних причин, дозволяється ліквідувати 

академічну заборгованість. Стипендія студентові у даному випадку не призначається. 

11.2. Перескладання заліку або екзамену проводиться згідно з графіком, за  розкладом  

деканату. При відсутності викладача з поважних причин (відрядження, хвороба, відпустка) 

деканат може перенести дату перескладання  або завідувач кафедри за відповідним поданням 

декану факультету призначає фахівця відповідного напрямку. В разі відсутності такого 

викладача семестровий контроль приймає завідувач кафедри. 

Перескладання екзаменів, заліків допускається з кожної навчальної дисципліни: один раз 

– викладачу, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету за 

погодженням з завідувачем відповідної кафедри. Рішення комісії є остаточним. 

Перше перескладання повинно бути закінчено, як правило, впродовж першого тижня 

після завершення сесії, друге – до початку наступного навчального семестру – після зимової 

сесії протягом 10 днів і до початку наступного навчального року – після літньої сесії. Якщо 

студент не ліквідував заборгованості у зазначені терміни, деканат зобов'язаний представити 

необхідні документи ректору про його відрахування з числа студентів.  

11.3. Результати ліквідації академічної заборгованості відображаються у "Відомості 

обліку успішності ліквідації академзаборгованості».  

В один день дозволяється складання або перескладання не більше одного підсумкового 

(семестрового контролю). 

11.4. Студент, який одержав більше двох незадовільних оцінок, включаючи залік та 

екзамен, відраховується зі складу студентів за академічну неуспішність.  

 

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АПЕЛЯЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ СЕМЕСТРОВОГО 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

12.1. Студент, який не погоджується з оцінкою семестрового підсумкового контролю, 

має право звернутися до викладача і отримати ґрунтовне пояснення. У випадку незгоди з 

рішенням викладача, студент має право звернутися з письмовою апеляцію до декана 

факультету відразу після оголошення результатів11 (дод. Г).  

12.2. Подана апеляція реєструється в Журналі реєстрації апеляцій (дод. Д), що 

знаходиться в деканаті факультету.  

12.3. Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою студента на ім’я декана 

факультету, який скликає апеляційну комісію.  

До складу апеляційної комісії входять: голова – декан факультету, завідувач кафедри, за якою 

закріплена дисципліна, викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну та представник ради 

студентського самоврядування факультету. З числа членів апеляційної комісії обирається секретар 

комісії.  

12.4. Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше 

наступного дня після її подання.  

                                                           
11 Суперечливі питання щодо оцінок, які одержані на державних екзаменах або захисті 

дипломної роботи (проекту), розглядаються Екзаменаційною комісією.  
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Студент, який подав апеляцію, має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. Під час 

розгляду апеляції секретар апеляційної комісії веде протокол (дод. Е), де записує всі зауваження 

членів комісії та відповідні висновки.  

При письмовому екзамені (заліку) члени апеляційної комісії, керуючись критеріями 

оцінювання з даної дисципліни, детально вивчають та аналізують письмові матеріали 

підсумкового контролю. Повторне чи додаткове опитування студента при цьому апеляційною 

комісією не проводиться.  

При усному екзамені (заліку) члени апеляційної комісії аналізують представлені 

викладачем-екзаменатором записи студента при підготовці відповідей на екзамен (залік). У разі 

відсутності таких, студентові надається можливість проявити свої знання відповідаючи на 

запитання членів апеляційної комісії за тематикою екзаменаційних завдань білета.  

12.5. По завершенні розгляду апеляційної справи комісія на закритому засіданні 

проводить обговорення його результатів та приймає відповідне рішення. Результат пониженим 

бути не може. 

Результатом розгляду апеляції може бути прийняття апеляційною комісією одного з 

двох рішень:  

– «попереднє оцінювання знань студента на екзамені (заліку) відповідає рівню та якості 

знань студента з даної навчальної дисципліни і не змінюється»;  

– «попереднє оцінювання знань студента на екзамені (заліку) не відповідає рівню і якості 

знань студента з даної навчальної дисципліни і заслуговує іншої оцінки (вказується нова оцінка 

відповідно до діючої в університеті шкали оцінювання результатів підсумкового контролю)».  

Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол із висновками щодо оцінювання 

екзаменаційних відповідей студента підписується всіма членами апеляційної комісії, які брали 

участь у засіданні.  

Результати апеляції оголошуються студентові відразу після закінчення розгляду його 

роботи (обговорення відповідей), про що студент особисто робить відповідний запис у 

протоколі засідання апеляційної комісії.  

У разі відсутності студента на засіданні апеляційної комісії, секретар комісії здійснює 

відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії і доводить результати розгляду 

апеляції до відома студента.  

12.6. Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про 

зміну попередніх результатів підсумкового контролю, нова оцінка знань студента виставляється 

цифрою та прописом спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім із записом «Апеляція» 

проставляється в екзаменаційній роботі, у відомості обліку успішності, індивідуальному 

навчальному плані студента і вноситься до «Журналу реєстрації апеляцій».  

Нова оцінка у відомості обліку успішності, екзаменаційній роботі та індивідуальному 

навчальному плані студента підписується головою апеляційної комісії.  

Документами про діяльність апеляційної комісії, що зберігаються в деканаті є:  

• Журнал реєстрації апеляцій, що є документом суворої звітності;  

• апеляційні заяви щодо результатів підсумкового оцінювання (час зберігання – 

протягом терміну підготовки студента);  

• протоколи засідань апеляційної комісії (час зберігання – протягом терміну підготовки 

студента).  

 

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

13.1. Дане Положення діє з моменту його затвердження. 

13.2. Доповнення та пропозиції щодо його вдосконалення розглядаються на засіданнях 

кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Науково-методичної ради та затверджуються на 

Вченій раді Університету. 
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Додаток А 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

 

Інтервальна 

шкала 

Оцінка в 

балах за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка 

ECTS 

Рівень 

компетентност

і 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

 курсового проекту (роботи), 

практики,  для 

диференційованого заліку з 

навчальної дисципліни 

 (окремим модулем є курсова 

робота (проект) або 

практика) 

для 

диференційован

ого заліку з 

навчальної 

дисципліни 

4,51-5,00 90 – 100 А 
Високий 

(творчий) 
відмінно 

 

зараховано 

4,01-4,50 82-89 В Достатній 

(конструктивн

о-варіативний) 

добре 
3,51-4,00 75-81 С 

3,01-3,50 69-74 D Середній 

(репродуктивн

ий) 

задовільно 
2-51-3,00 60-68 Е 

1,51-2,50 35-59 FX 
Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 
незараховано  

 
0,00-1,50 0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 



 
 

87 

Додаток Б 
 

ШКАЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ОЦІНКИ В ОЦІНКУ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

ТА ШКАЛОЮ ECTS 

Вид контролю – екзамен, курсова робота (проект), практика 

Середньозважений бал Національна оцінка 

Оцінка за 100-

бальною 

шкалою 

Оцінка ECTS 

5,00 відмінно 100 A 

4,95-4,99 відмінно 99 A 

4,90-4,94 відмінно 98 A 

4,85-4,89 відмінно 97 A 

4,80-4,84 відмінно 96 A 

4,75-4,79 відмінно 95 A 

4,70-4,74 відмінно 94 A 

4,65-4,69 відмінно 93 A 

4,60-4,64 відмінно 92 A 

4,55-4,59 відмінно 91 A 

4,51-4,54 відмінно 90 A 

4,50 добре 89 B 

4,43-4,49 добре 88 B 

4,36-4,42 добре 87 B 

4,29-4,35 добре 86 B 

4,22-4,28 добре 85 B 

4,15-4,21 добре 84 B 

4,08-4,14 добре 83 B 

4,01-4,07 добре 82 B 

4,00 добре 81 C 

3,92-3,99 добре 80 C 

3,84-3,91 добре 79 C 

3,76-3,83 добре 78 C 

3,67-3,75 добре 77 C 

3,59-3,66 добре 76 C 

3,51-3,58 добре 75 C 

3,50 задовільно 74 D 

3,43-3,49 задовільно 73 D 

3,36-3,42 задовільно 72 D 

3,29-3,35 задовільно 71 D 

3,22-3,28 задовільно 70 D 

3,16-3,21 задовільно 69 D 

3,15 задовільно 68 E 

3,07-3,14 задовільно 67 E 

2,99-3,06 задовільно 66 E 

2,91-2,98 задовільно 65 E 

2,83-2,90 задовільно 64 E 

2,75-2,82 задовільно 63 E 

2,67-2,74 задовільно 62 E 

2,59-2,66 задовільно 61 E 

2,51-2,58 задовільно 60 E 

2,5 незадовільно 59 FX 

2,15-2,49 незадовільно 52 FX 

1,85-2,14 незадовільно 46 FX 

1,51-1,84 незадовільно 40 FX 

0-1,50 незадовільно 34 F 
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Додаток В 

 
ШКАЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ОЦІНКИ  

В ОЦІНКУ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ ТА ШКАЛОЮ ECTS 

Вид контролю – диференційованих залік (для навчальних дисциплін) 

Середньозважений бал Національна оцінка 

Оцінка за 100-

бальною 

шкалою 

Оцінка ECTS 

5,00 зараховано 100 A 

4,95-4,99 зараховано 99 A 

4,90-4,94 зараховано 98 A 

4,85-4,89 зараховано 97 A 

4,80-4,84  зараховано 96 A 

4,75-4,79 зараховано 95 A 

4,70-4,74 зараховано 94 A 

4,65-4,69 зараховано 93 A 

4,60-4,64 зараховано 92 A 

4,55-4,59 зараховано 91 A 

4,51-4,54 зараховано 90 A 

4,50 зараховано 89 B 

4,43-4,49 зараховано 88 B 

4,36-4,42 зараховано 87 B 

4,29-4,35 зараховано 86 B 

4,22-4,28 зараховано 85 B 

4,15-4,21 зараховано 84 B 

4,08-4,14 зараховано 83 B 

4,01-4,07 зараховано 82 B 

4,00 зараховано 81 C 

3,92-3,99 зараховано 80 C 

3,84-3,91 зараховано 79 C 

3,76-3,83 зараховано 78 C 

3,67-3,75 зараховано 77 C 

3,59-3,66 зараховано 76 C 

3,51-3,58 зараховано 75 C 

3,50 зараховано 74 D 

3,43-3,49 зараховано 73 D 

3,36-3,42 зараховано 72 D 

3,29-3,35 зараховано 71 D 

3,22-3,28 зараховано 70 D 

3,16-3,21 зараховано 69 D 

3,15 зараховано 68 E 

3,07-3,14 зараховано 67 E 

2,99-3,06 зараховано 66 E 

2,91-2,98 зараховано 65 E 

2,83-2,90 зараховано 64 E 

2,75-2,82 зараховано 63 E 

2,67-2,74 зараховано 62 E 

2,59-2,66 зараховано 61 E 

2,51-2,58 зараховано 60 E 

2,5 незараховано 59 FX 

2,15-2,49 незараховано 52 FX 

1,85-2,14 незараховано 46 FX 

1,51-1,84 незараховано 40 FX 

0-1,50 незараховано 34 F 
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Додаток Г 

 

Зразок апеляційної заяви 

 

 Декану факультету 

 __________________________________ 

 Студента(ки)_______________________ 
                                  (прізвище, ім’я та по батькові)  

 __________________________________ 
(університету,курсу, групи, форми навчання) 

  

 
 

АПЕЛЯЦІЙНА ЗАЯВА 

 

Прошу переглянути оцінку, одержану мною на письмовому/усному екзамені з 

дисципліни _________________________________________________, 

(повна назва дисципліни) 

який проводився «___»_________ 20__ р., початок о ____ год., у зв’язку з тим, 

що______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

____________                                                    ___________________ 

(дата)                                                                                                                                       (підпис) 

 

 

 

Додаток Д 

 

Форма Журналу реєстрації апеляцій 

 

 

№ 

з/п 

Дата Склад 

 апеляційної  

комісії 

Назва дисципліни,  

викладач,  

форма контролю 

ПІБ 

студента, 

 курс, 

 група 

Результат 

апеляції 

Підписи 

членів 

комісії 
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Додаток Е 

Зразок протоколу засідання апеляційної комісії 

Протокол №___ 

Засідання апеляційної комісії від _________________ 
                                                                                   (дата) 

Присутні: 

Голова комісії ________________________________________________ 
                                                                                (прізвище та ініціали) 

Члени комісії ____________________________________________ 
                                                                                (прізвище та ініціали) 

Секретар ________________________________________________ 
                                                                                (прізвище та ініціали) 

На засіданні присутній (ня) студент (ка) ____________________________________ 
                                                                                                                                                                             (прізвище та ініціали) 

1. Слухали: заяву студента (ки) __________________________________________________ 
                                                                                                                                         (прізвище та ініціали студента (ки)) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                              (факультету, групи, курсу, форми навчання) 

щодо перегляду підсумкової оцінки з дисципліни ____________ _____________________ , 
                                                                                                                                                                            (назва дисципліни) 

виставленої за екзамен/ПМК (залік), що проводився ________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (дата проведення) 

2. Виступили: 

2.1. член комісії ___________________________________ , який зазначив, що ... 
                                                                                        (прізвище та ініціали) 

2.2. член комісії ______________________________ , який зазначив, що ..., тощо. 

                                                                                        (прізвище та ініціали) 

3. За потреби 

Свої обґрунтування дав екзаменатор _____________________________ , який ... 
                                                                                                                                          (прізвище та ініціали) 

4. Апеляційна комісія прийняла рішення:  

Попереднє оцінювання знань студента на екзамені (заліку) ______________________, 
                                                                                                                                                                                 (відповідає/не відповідає) 

рівню та якості знань студента з даної навчальної дисципліни і __________________, 
                                                                                                                                                                                 (не змінюється/заслуговує 

________________________________________________________________________________________________________________, 

іншої оцінки - вказується нова оцінка) 

                     Голова комісії  ________________________________ 
                                                                                                                                                                              (підпис) 

       Члени комісії ___________________________________ 

                                                                                   (підпис) 

Секретар __________________________________________ 

(підпис) 

З рішенням апеляційної комісії ознайомлений ______________________________________ 

                                                                                                                                                                  (підпис студента) 

                                                          «___» _________________ 20__ 
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Положення про порядок проведення заліків і екзаменів  

у Мукачівському державному університеті 
 

1. Загальні питання 

1.1. Це положення є обов'язковим для всіх учасників освітнього процесу: науково-

педагогічних працівників, працівників факультетів, навчального відділу, осіб, які здобувають 

вищу освіту (далі - студентів) у Мукачівському державному університеті (далі - Університет). 

1.2. Студенти повинні виконувати графік навчального процесу згідно з робочим 

навчальним планом певного рівня вищої освіти та спеціальності за обраною формою навчання 

(денна, заочна) і набувати знання систематично протягом усього навчального семестру (року, 

терміну навчання в Університеті). 

1.3. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» лекційні, лабораторні, практичні та 

семінарські заняття відносяться до навчальних занять, відвідування яких є обов'язковим для 

студентів. 

1.4. Ректор Університету має право надавати можливість окремим студентам, які 

досягли значних успіхів у навчанні і за наявності поважних підстав, навчатися за 

індивідуальними графіками навчання протягом семестру. 

1.5. Студенти денної та заочної форм навчання набувають знання як під час навчальних 

занять, навчальних і виробничих практик, так і самостійно.  

 

2. Види та форми контролю знань студентів 

2.1. Видами контролю знань студентів є поточний контроль, проміжний контроль та 

підсумкова атестація. 

2.2. Поточний контроль навчальних досягнень студента здійснюється протягом 

семестру. Головна мета поточного контролю полягає у визначенні якості засвоєння студентом 

навчального матеріалу з певної дисципліни та спрямована на необхідне коригування 

самостійної та індивідуальної роботи студента. 

2.3. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та 

семінарських занять з метою перевірки рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи. 

2.4. Викладач у встановлені деканатом терміни повідомляє в деканат результати 

поточного контролю та прізвища студентів, успішність яких викликає у нього серйозні 

занепокоєння. 

2.5. Проміжний контроль має визначити рівень знань студента з програмового матеріалу, 

отриманих під час усіх видів занять і самостійної роботи. 

2.6. Форми та методи проведення проміжного контролю засвоєння програмового 

матеріалу дисципліни розробляються лектором і можуть проводитись у вигляді тестування, 

письмової контрольної роботи, колоквіуму, проведення дослідження, результату експерименту, 

розрахункової чи розрахунково-графічної роботи тощо. 

2.7. Підсумкова атестація включає семестрову та державну атестацію студента.  

2.8. Семестрова атестація проводиться у формі семестрового екзамену або семестрового 

заліку (диференційованого заліку) з конкретної навчальної дисципліни у терміни, передбачені 

графіком навчального процесу та згідно розкладу, який доводиться до відома студентів і 

викладачів.  

2.9. Семестровий екзамен (далі - екзамен) - це форма семестрової атестації, що полягає в 

оцінці засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

2.10. Семестровий залік (далі - залік) - це форма семестрової атестації, що полягає в 

оцінці засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним певних 

видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях та під час самостійної 

роботи) з навчальної дисципліни за семестр. 
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2.11. Диференційований залік - це форма семестрової атестації, що дозволяє оцінити 

виконання та засвоєння студентом програми практики та навчального матеріалу з певної 

дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань 

(розрахункових, графічних,  курсових робіт (проектів) тощо). 

2.12. Присутність студента на підсумковій атестації є обов`язковою. Студенти 

зобов'язані складати екзамени і заліки відповідно до вимог робочого навчального плану у 

терміни, передбачені графіком навчального процесу. Зміст семестрової атестації визначається 

робочими навчальними програмами дисциплін. 

 

3. Порядок допуску студентів до екзаменаційних сесій 

3.1. Студенти денної форми навчання допускаються до екзаменаційної сесії 

розпорядженням декана, якщо вони виконали всі вимоги робочого навчального плану за 

поточний та не мають академічної заборгованості за попередній семестр. 

3.2. У разі невиконання зазначеної у пункті 3.1 умови, студент не допускається до 

екзаменаційної сесії. В екзаменаційній відомості проти прізвищ студентів, які не допущені до 

сесії, декан факультету робить запис "не допущений" і ставить свій підпис. 

3.3. Студент допускається до складання екзамену або заліку (диференційованого заліку) 

з дисципліни, якщо з цієї дисципліни ним повністю виконані всі види робіт, передбачені 

робочим навчальним планом та робочою навчальною програмою з цієї дисципліни.  

3.4. Студенти, які в поточному семестрі мали пропуски занять і до початку 

екзаменаційної сесії не засвоїли матеріал пропущених тем навчальних дисциплін на додаткових 

заняттях, до семестрової атестації з відповідної дисципліни не допускаються. 

Рішення про недопущення студента до семестрового контролю: 

-  з конкретної дисципліни приймає кафедра за пропозицією викладача. Витяг з 

протоколу засідання кафедри подається у відповідний деканат; 

- за невиконання графіка навчального процесу приймає декан відповідного факультету.  

3.5. Студенти заочної форми навчання допускаються до заліково-екзаменаційної сесії, 

якщо вони не мають академічної заборгованості за попередній семестр, успішно засвоїли 

програмовий матеріал навчальних дисциплін та своєчасно виконали завдання із самостійної 

роботи з навчальних дисциплін, що виносяться на поточну екзаменаційну сесію. 

3.6. Студентам заочної форми навчання, які допущені до заліково-екзаменаційної сесії, 

деканатами факультетів видаються довідки-виклики встановленого зразка. 

 

4. Порядок складання екзаменів і заліків 

4.1. Розклад екзаменів складається деканатом факультету, погоджується з керівником 

навчального відділу та затверджується проректором з науково-педагогічної роботи не пізніше, 

як за місяць до початку екзаменаційної сесії і доводиться до відома науково-педагогічних 

працівників і студентів. Зміни дозволяється у разі хвороби викладача, відрядження або іншої 

поважної причини, про що подається службова записка завідувача кафедри (про причину 

перенесення та строки проведення).  

4.2. У розкладі екзаменаційної сесії передбачається час для підготовки до кожного 

екзамену тривалістю не менше 2/3 тижня. Якщо із дисципліни планується екзамен, то на його 

проведення виділяється 1 кредит ЄКТС (30 годин), який складає чотири дні на підготовку до 

екзамену та день на його складання. 

4.3. Екзамени у студентів денної та заочної форм навчання приймає лектор потоку за 

участю викладача, який проводив практичні заняття, відповідно до розкладу екзаменів. Перед 

кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація. 

4.4. Складання заліків завершується до початку екзаменаційної сесії.  

4.5. Захист курсової роботи (проекту) проводиться до початку екзаменаційної сесії у 

формі диференційованого заліку перед комісією, до складу якої входять не менше трьох 

науково-педагогічні працівників, а також керівника(ів) проекту або роботи. 

4.6. Тематика курсових робіт (проектів) повинна відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Тематика 

курсових робіт (проектів) та графік їх виконання затверджуються на засіданні відповідної 
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кафедри. Керівництво курсовими роботами (проектами) здійснюється, як правило, найбільш 

кваліфікованими викладачами. 

4.7. Студент, який не з’явився або не захистив курсову роботу (проект), до здачі заліку 

або екзамену з цієї дисципліни не допускається, але при цьому складає інші заліки та екзамени 

згідно розкладу. 

Ліквідація заборгованості (захист курсової роботи або проекту) проводиться після здачі 

екзаменів за графіком ліквідації академічної заборгованості згідно термінів, встановлених 

деканатом. 

4.8. Дисципліни, які включають у себе курсову роботу (проект) як окремий змістовий 

модуль, завершуються екзаменом або диференційованим заліком. Оцінка за курсову роботу 

(проект) враховується  як складова підсумкового контролю з відповідної навчальної 

дисципліни. 

Результати захисту курсової роботи (проекту) враховуються при формуванні перевідних 

наказів та наказів щодо призначення стипендій. 

4.9. Семестрові заліки проводяться під час семестру після завершення теоретичної 

частини курсу на підставі виконання студентом певних видів робіт на практичних, 

семінарських або лабораторних заняттях згідно затвердженого розкладу. Складання заліків 

може проводитися на останньому практичному, семінарському чи лабораторному занятті. 

4.10. Ліквідація студентами денної форми навчання заборгованості з дисциплін 

(невиконання лабораторних, практичних чи семінарських занять),  завершується не пізніше 

дати, що передує даті початку екзаменаційної сесії. 

4.11. Заліки у студентів денної та заочної форм навчання приймає, як правило, лектор 

потоку за участю науково-педагогічного працівника, який проводив лабораторні, практичні 

(семінарські) заняття.  

4.12. Завідувач кафедри за умови відсутності з поважних причин науково-педагогічних 

працівників, які зобов'язані приймати екзамен чи залік, має право подавати деканам факультетів 

пропозиції щодо призначення інших науково-педагогічних працівників для виконання 

зазначеної роботи.  

4.13. Якщо викладання окремих розділів (змістових модулів) дисципліни 

забезпечувалось декількома науково-педагогічними працівниками, то екзамен (залік) 

проводиться ними спільно і при цьому виставляється одна оцінка. 

4.14. Студенти, яким згідно з наказом ректора Університету надано право навчатися за 

індивідуальними графіками, складають екзамени і заліки у строки, обумовлені в індивідуальних 

графіках. 

4.15. До початку складання екзамену чи заліку студент зобов'язаний подати 

екзаменатору залікову книжку та індивідуальний навчальний план студента (ІНПС). 

4.16. У заліковій книжці та ІНПС проставляється відмітка деканату факультету про 

переведення студента на відповідний курс. Залікова книжка та ІНПС без такої відмітки 

вважається недійсною. 

4.17. Без залікової книжки та ІНПС, або без належного їх оформлення, студенти до 

екзаменів чи заліків не допускаються. 

4.18. До початку складання екзамену (заліку) науково-педагогічні працівники, які 

проводять підсумковий контроль, повинні отримати в деканаті факультету один примірник 

відомості обліку успішності. 

Після проведення екзамену (заліку) заповнена відомість обліку успішності зберігається в 

деканаті факультету. 

4.19. Екзамени для студентів денної та заочної форм навчання проводяться у письмовій, 

письмово-усній або усній формі за екзаменаційними білетами. 

4.20. Під час підготовки до усної відповіді або на письмовому екзамені студентам 

дозволяється користуватися навчальними програмами, а також з дозволу екзаменатора іншими 

допоміжними матеріалами. 

Підручниками, конспектами та спеціальною літературою користуватися заборонено. У 

разі спроби скористатися шпаргалками студент не допускається до подальшого складання і 

йому виставляється оцінка "незадовільно". 
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4.21. Кількість екзаменаційних білетів для кожної навчальної дисципліни - не менше 30-

ти. 

4.22. У екзаменаційному білеті передбачається комбінація з екзаменаційних запитань, 

тестових та практичних завдань різних типів. Питання, що виносяться на екзамени, не повинні 

виходити за межі програми. 

4.23. Кількість екзаменаційних запитань і тестових завдань різних типів у 

екзаменаційному білеті та критерії оцінювання відповідей на них визначає науково-

педагогічний працівник, який відповідає за викладання навчальної дисципліни. 

4.24. Екзаменаційні білети мають бути затверджені на засіданні кафедри, яка забезпечує 

викладання навчальної дисципліни, не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії, про 

що свідчить підпис завідувача кафедри на кожному екзаменаційному білеті. 

4.25. Під час складання екзамену необхідно створити сприятливу морально-психологічну 

обстановку, яка дала б студентові можливість повністю висловити свою думку і розкрити 

знання. На усному екзамені слід повністю вислухати відповідь студента, не перебиваючи його, 

а потім уточнити моменти, які студент не розкрив або розкрив неповністю чи не точно. 

Екзаменатор має право ставити студентові додаткові питання з тим, щоб з'ясувати рівень 

засвоєння програмового матеріалу. 

Екзаменатор дає стислий аналіз відповіді студента й обґрунтовує оцінку, враховуючи 

результати навчальної роботи студента упродовж семестру. 

4.26. Після завершення проведення письмового екзамену за результатами відповідей на 

екзаменаційний білет, як правило,  проводиться співбесіда науково-педагогічного працівника, 

який проводив підсумковий контроль, зі студентами, після якої визначається остаточна оцінка 

за складання екзамену. 

4.27. Після завершення підсумкового контролю з дисципліни у відомість обліку 

успішності, залікову книжку та ІНПС заносяться: загальний обсяг годин, кредитів та оцінка 

студента із засвоєння дисципліни за критеріями оцінювання знань, прийнятих в Університеті 

згідно з «Положенням  про оцінювання знань студентів  за Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою організації освітнього процесу в Мукачівському 

державному університеті». 

4.28. Екзаменаційні відомості реєструються в спеціальному журналі і видаються 

викладачеві під особистий підпис. Без відомості обліку успішності викладач не має права 

проводити екзамен, залік чи інші форми підсумкової атестації. Після закінчення екзамену 

викладач зобов'язаний того ж дня або не пізніше першої половини наступного дня повернути 

належним чином оформлену відомість в деканат. Передавати відомості обліку успішності через 

студентів та інших осіб забороняється. 

4.29. Дострокове складання екзаменів забороняється. У виняткових випадках ректор 

може дозволити студенту скласти екзамен достроково або перенести заліково-екзаменаційну 

сесію. 

4.30. Повторне складання екзамену з метою отримання більш високої оцінки не 

допускається. 

4.31. Диференційований залік із практики виставляється за результатами захисту 

студентом письмового звіту при комісії, склад якої формує завідувач кафедри (у складі трьох 

осіб), у терміни, визначені відповідно до "Положення про проведення практики в 

Мукачівському державному університеті". Присутність на захисті керівника(ів) практики від 

кафедри є обов'язковою. 

4.32. Дисципліни, які включають у себе практику як окремий змістовий модуль, 

завершуються екзаменом або диференційованим заліком. Оцінка за набуті практичні 

компетентності (вміння) враховується  як складова підсумкового контролю з відповідної 

навчальної дисципліни. 

4.33. Результати з навчальних та виробничих практик враховуються при формуванні 

перевідних наказів та наказів щодо призначення стипендій. 

4.34. Екзамени та заліки мають право відвідувати і перевіряти на відповідність вимогам 

Закону України «Про вищу освіту» ректор університету, перший проректор, проректор з 

науково-педагогічної роботи, керівник навчального відділу, декани факультетів та їх 
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заступники, завідувачі кафедри та працівники, уповноважені на це наказом ректора 

університету. 

4.35. У випадках конфліктних ситуацій, що виникають під час проведення заліково-

екзаменаційних сесій, створюється апеляційна комісія, персональний склад якої визначається 

наказом ректора університету. 

 

5. Порядок оформлення результатів підсумкового контролю 

5.1. Порядок оформлення результатів підсумкового контролю визначається з 

«Положенням  про оцінювання знань студентів  за Європейською кредитною трансферно-

накопичувальною системою організації освітнього процесу в Мукачівському державному 

університеті». 

5.2. Студентам, які не з'явилися на екзамен (залік), у відомість обліку успішності 

екзаменатор ставить запис "Не з'явився" і свій підпис. Деканат з'ясовує причини неявки.  

5.3. Студентам, які не з'явилися на підсумковий контроль з поважних причин (хвороба, 

службове відрядження, сімейні обставини тощо), що підтверджені документально, наказом 

ректора за поданням декана встановлюються індивідуальні терміни складання підсумкового 

контролю. 

5.4. Студент, який захворів  під час сесії, зобов’язаний повідомити деканат про свою 

хворобу та після одужання подати довідку медичного закладу, на підставі якої деканат 

розпорядженням встановлює індивідуальні терміни складання підсумкового контролю. 

5.5. Студенти, які не з'явилися на екзамен (залік) без поважних причин, вважаються 

такими, що одержали незадовільну оцінку. 

 

6. Порядок ліквідації академічної заборгованості 

6.1. Після закінчення екзаменаційної сесії з урахуванням індивідуального терміну 

складання екзаменів з дисциплін, які завершилися національними оцінками "Незадовільно", "Не 

зараховано" складають академічну заборгованість студента. 

6.2. Студентам, які за результатами заліково-екзаменаційної сесії мають заборгованість з 

1-2 дисциплін, розпорядженням декана факультету надається право на їх ліквідацію. 

6.3. Графік ліквідації академічної заборгованості складається деканом за погодженням із 

завідувачами кафедр і доводиться до екзаменаторів та студентів не пізніше одного тижня після 

закінчення терміну екзаменаційної сесії. 

6.4. Графіком передбачається приймання екзаменів (заліків) у осіб, які мають академічну 

заборгованість, після закінчення основних занять. 

6.5. Повторне складання екзаменів (заліків) допускається не більше двох разів з кожної 

дисципліни: один раз викладачу, другий - комісії з трьох науково-педагогічних працівників (у т. 

ч. лектора потоку та завідувача кафедри), яка створюється за  розпорядженням декана 

факультету згідно подання відповідної кафедри. Результати другого перескладання є 

остаточними. 

Результати повторного складання екзаменів і заліків оцінюються за критеріями оцінки 

знань, прийнятих в Університеті згідно «Положення  про оцінювання знань студентів  за 

Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою організації освітнього 

процесу в Мукачівському державному університеті». 

6.6. Всі перескладання екзаменів студентів денної форми навчання повинні відбуватися у 

встановлені терміни (згідно з графіком ліквідації академзаборгованості, затвердженим деканом 

факультету) та завершуватися не пізніше 10 днів з початку наступного семестру. 

6.7. Для студентів заочної форми навчання остаточний термін ліквідації академічної 

заборгованості встановлюється до початку наступної заліково-екзаменаційної сесії. 

6.8. Студенти, які не ліквідували у встановлені терміни академічну заборгованість, 

відраховуються з університету за поданням декану факультету. 
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7. Порядок звітності про результати екзаменаційних сесій 

7.1. У тижневий термін після закінчення екзаменаційної сесії деканати факультетів 

подають до навчального відділу звіти про її результати станом на перший день після закінчення 

сесії за формою, що наведена у табл. 1. 
 

 

Таблиця 1. Звіт про результати заліково-екзаменаційної сесії 

Факультет ____________________________________________________  

Навчальний рік ________________________________________________  

Семестр ______________________________________________________  

Форма навчання _______________________________________________  

Освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь) _________________________  

Спеціальність (спеціалізація) ____________________________________  

Курс Дисципліна 

Кількість 

студентів, 

 які складали 

екзамен 

(залік) 

Результати заліково-екзаменаційної сесії 

Складання екзаменів  

(оцінки національні /ЄКТС) 

Складання заліків  

(оцінки національні /ЄКТС) 

Відмінно Добре Задовільно Незадовільно Зараховано 
Не 

зараховано 

A B C D E FX F A B C D E FX F 

                 

                 

 

7.2. Результати семестрової атестації у двотижневий термін після її закінчення 

обговорюються на засіданнях кафедр та вчених рад факультетів. 

 

8. Порядок переводу студентів на наступний курс 

8.1. Студенти, які повністю виконали вимоги навчального плану поточного курсу, 

наказом ректора Університету переводяться на наступний курс. При цьому у навчальній картці, 

індивідуальному навчальному плані та заліковій книжці студента робиться відповідний запис, 

який затверджується печаткою відповідного деканату факультету. 

8.2. Студенти, які за наслідками заліково-екзаменаційної сесії мають академічну 

заборгованість з трьох і більше дисциплін, підлягають відрахуванню із числа студентів 

університету. 

8.3. Відрахування студентів із Університету здійснюється за погодженням із органами 

студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про відрахування, переривання навчання, 

поновлення і переведення здобувачів вищої освіти у Мукачівському державному університеті». 

8.4. За наявності поважних підстав студенту може бути надана академічна відпустка або 

можливість повторного проходження курсу навчання відповідно до чинного законодавства. 

8.5. Підсумки екзаменаційних сесій і пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу 

обговорюються на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, науково-методичній раді та 

Вченій раді Університету. 
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Положення про Екзаменаційні комісії   

в Мукачівському державному університеті 
 

1. Загальні питання 

 

1.1. Положення про екзаменаційні комісії у Мукачівському державному університеті 

розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (Стаття 

6. Атестація здобувачів вищої освіти), стандартів вищої освіти та інших нормативних і 

розпорядчих документів, що стосуються вищої освіти. Це положення є нормативним 

документом, що регламентує порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії й 

проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра чи магістра. 

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 

- Атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та 

обсягу знань, умінь інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. 

- Екзаменаційні комісії - комісії, що створюються для проведення державної атестації 

здобувачів вищої освіти Мукачівського державного університету (далі – Університет); 

- Державна атестація здобувача здійснюється екзаменаційними комісіями після 

успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми; 

- Рецензія - це критичний відгук на роботу здобувача, що надається 

висококваліфікованими спеціалістами виробничих, наукових і проектних організацій, 

працівниками і викладачами вищих навчальних закладів, аспірантами.  

1.3. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю екзаменаційних комісій 

здійснює ректор Університету. 

1.4. Екзаменаційна комісія створюється як єдина для усіх форм навчання з кожної 

спеціальності. Залежно від кількості випускників можливе створення кількох екзаменаційних 

комісій з однієї спеціальності. 

1.5. Строк повноважень екзаменаційних комісій становить один календарний рік. 

1.6. Завданнями екзаменаційних комісій є: 

- проведення атестацій студентів Університету - встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти; 

- прийняття рішення про присудження особі, яка успішно виконала освітню програму на 

певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень 

- ОКР) та присвоєння відповідної кваліфікації; 

- розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з 

відповідного напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації). 

1.7. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні 

на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації.  

1.8. Дія положення поширюється на атестацію здобувачів освітньо- кваліфікаційного рівня 

«спеціаліст» у межах термінів, передбачених чинним законодавством. 

 

2. Державна атестація 

2.1. Атестація випускників Університету за освітніми ступенями бакалавра, магістра 

здійснюється екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та практичної частини 

навчання за відповідним освітнім ступенем з метою встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти з відповідної галузі знань, спеціальності, спеціалізації. 

2.2. Терміни проведення атестації здобувачів вищої освіти визначаються робочими 

навчальними планами підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Атестацію 

проходить кожен здобувач вищої освіти після повного виконання ним робочого навчального 

плану за відповідним освітнім ступенем. 

2.3. Атестація в університеті здійснюється у формах екзамену та/або захисту дипломної 

(магістерської) роботи (проекту). 
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Атестація проводиться у формі: 

- державного екзамену з окремих дисциплін; 

- державного екзамену за фахом (комплексної перевірки знань студентів з кількох 

дисциплін в обсязі діючих навчальних програм); 

- захисту дипломної роботи (проекту) або магістерської роботи (проекту). 

2.4. Форма атестації обумовлюється навчальним планом. Державна атестація випускників 

окремих спеціальностей можлива у формі як державних екзаменів, так і захисту дипломної 

(магістерської) роботи (проекту). 

 

3. Порядок затвердження тем та керівників  

дипломних (магістерських) робіт (проектів) 

3.1. Дипломні (магістерські) роботи (проекти) здобувачі виконують на завершальному етапі 

навчання за певним освітнім ступенем. Виконання дипломних робіт має на меті: 

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань та вмінь з 

напряму чи спеціальності та застосування їх під час виконання конкретних творчих, проектних, 

технічних, наукових та інших завдань; 

- розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методиками, пов’язаними з темою 

роботи (проекту). 

3.2. Для керівництва дипломною (магістерською) роботою (проектом) здобувачеві призначають 

керівника. Керівників дипломних (магістерських) робіт (проектів) призначає випускова кафедра 

з науково-педагогічних працівників Університету (для освітньо-кваліфікаційних рівнів 

спеціаліста, освітнього ступеня магістра - з науковими ступенями, вченими званнями).  

Науково-педагогічні працівники Університету призначаються керівниками дипломних 

(магістерських) робіт (проектів) відповідно до планового розподілу педагогічного 

навантаження. 

3.3. Керівник формує завдання на дипломну (магістерську) роботу (проект), консультує 

здобувача в процесі його виконання, підписує та надає письмовий відгук щодо характеристики 

роботи (проекта) здобувача вищої освіти. 

3.4. За одним керівником може закріплюватися не більше восьми дипломних (магістерських) 

робіт (проектів) упродовж навчального року: 

- освітнього ступеня бакалавр - не більше восьми дипломних робіт (проектів); 

- освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст - не більше восьми дипломних робіт (проектів); 

- освітнього ступеня магістр - не більше п’яти дипломних (магістерських) робіт (проектів). 

3.5. Теми  дипломних (магістерських) робіт (проектів) розробляються професорами та 

провідними доцентами випускових кафедр, схвалюються на засіданнях кафедр і фахових 

комісій. 

3.6. Здобувач має право вибрати тему дипломної (магістерської) роботи (проекту), визначену 

кафедрою або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розроблення. 

3.6.1. Закріплення за студентом теми дипломної (магістерської) роботи (проекту) здійснюється 

за його письмовою заявою на ім`я завідувача випускової кафедри.  

3.6.2. У разі неподання заяви про вибір теми дипломної (магістерської) роботи (проекту) 

студентом без поважної причини тема дипломної (магістерської) роботи (проекту) 

закріплюється на розсуд випускової кафедри. 

3.7. Теми дипломних (магістерських) робіт (проектів) із зазначенням наукових керівників 

закріплюються наказом ректора Університету на підставі службових записок, які формують 

відповідні деканати на основі поданої випусковими кафедрами інформації щодо теми робіт 

(проектів) і призначених керівників. Затвердження тем дипломних (магістерських) робіт 

(проектів) і керівників здійснюється на початку навчального року.  

3.8. При необхідності зміни теми дипломної (магістерської) роботи (проекту) студент подає на 

кафедру відповідну мотивовану заяву з візою наукового керівника на ім'я ректора Університету. 

У разі позитивного висновку завідувача кафедри готується проект відповідного наказу ректора. 

При зміні теми дипломної (магістерської) роботи (проекту) менше ніж за 12 тижнів до захисту 

достатність вмотивованості заяви студента мають спільно розглянути завідувач випускової 

кафедри та декан факультету. Рішення приймається не пізніше ніж за 8 тижнів до початку 
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роботи екзаменаційної комісії. У разі відмови у задоволенні заяви студент зобов'язаний подати 

роботу за раніше затвердженою темою. 

Заміна наукового керівника дипломної (магістерської) роботи (проекту) або призначення 

консультанта (додаткового консультанта) проводиться в такому ж порядку (крім візи наукового 

керівника). Заміна керівника менше ніж за 12 тижнів до дати планового захисту не 

припускається, крім випадку неможливості виконання керівником своїх функцій. 

3.9. Для забезпечення належного рівня якості дипломних (магістерських) робіт (проектів) і 

підготовки здобувачів до їх захисту кафедри здійснюють попередній захист дипломних 

(магістерських) робіт (проектів). Для цього випускові кафедри створюють відповідні комісії з 

науково-педагогічних працівників. 

Попередній захист дипломних (магістерських) робіт (проектів) проводиться не пізніше ніж за 2 

тижні до захисту дипломних (магістерських) робіт (проектів). Участь студента у попередньому 

захисті є обов'язковою. 

 

4. Порядок комплектування ЕК 

Обов'язки голови, членів та секретаря ЕК 

4.1. До складу екзаменаційних комісій входять голова і члени комісії. Голова екзаменаційної 

комісії призначається з числа провідних фахівців у відповідній галузі, провідних науковців 

відповідного напряму наукової діяльності, науково-педагогічних (педагогічних) працівників 

відповідної спеціальності.  

Головою екзаменаційної комісії не може призначатись особа, яка є працівником університету. 

Одна і та сама особа може призначатися головою екзаменаційної комісії  не більше трьох років 

поспіль. 

4.2. Для створення екзаменаційної комісії завідувачі випускових кафедр щорічно готують на 

ім’я ректора подання з пропозиціями щодо персонального складу та голів екзаменаційної 

комісії, які подають до навчального відділу Університету. До цього подання додають такі 

документи щодо претендента на посаду голови екзаменаційної комісії: 

- копію паспорта (1,2,11 сторінки) та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- копію дипломів про вищу освіту, присвоєння наукових ступенів і вчених звань; 

- довідку з основного місця роботи. 

Подання з пропозиціями щодо голів екзаменаційної комісії подаються на затвердження Вченої 

ради Університету не пізніше ніж за два місяці до початку роботи екзаменаційної комісії. 

4.3. Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій зі встановлення відповідності рівня 

освітньої підготовки кадрів до вимог освітньо-професійної програми та присвоєння їм 

кваліфікації для кожного ступеню вищої освіти (ОКР) та всіх напрямів підготовки, 

спеціальностей (спеціалізацій), за підписом проректора з науково-педагогічної роботи 

подаються для розгляду науково-методичною радою. Після схвалення Вченою радою 

Університету подання голів екзаменаційної комісії затверджуються ректором Університету. 

4.4. У випадках, коли навчальним планом передбачається складання державних екзаменів перед 

захистом дипломної (магістерської) роботи (проекту), а також проведення державних екзаменів 

з окремих дисциплін за письмовою згодою голови державної комісії його обов’язки може 

виконувати заступник. 

4.5. Голова екзаменаційної комісії зобов'язаний: 

- ознайомити всіх членів екзаменаційної комісії з їх правами та обов'язками; 

- довести до членів екзаменаційної комісії основні завдання та вимоги щодо атестації 

здобувачів, критерії оцінювання, розклад роботи екзаменаційної комісії, особливості організації 

та проведення атестації; 

- забезпечити роботу екзаменаційної комісії відповідно до затвердженого розкладу; 

- обов'язково бути присутнім на засіданнях екзаменаційної комісії під час проведення 

атестації та обговорення її результатів, виставлення оцінок, прийняття рішення щодо 

присудження здобувачу відповідного ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної 

кваліфікації; 

- розглядати звернення здобувачів з питань проведення атестації та приймати відповідні 

рішення; 
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- контролювати роботу секретаря екзаменаційної комісії щодо підготовки необхідних 

документів; 

- скласти звіт про результати роботи екзаменаційної комісії та після обговорення його на 

заключному засіданні подати до навчального відділу Університету. 

4.6. До складу екзаменаційної комісії входять: представник адміністрації університету (ректор, 

проректор, декан факультету або його заступник), завідувачі кафедр, професори, доценти 

(старші викладачі) випускових кафедр. У разі необхідності до участі в роботі екзаменаційної 

комісії можуть залучатися професори і доценти інших кафедр.  

Персональний склад екзаменаційної комісії затверджується наказом ректора не пізніше, ніж за 

місяць до початку її роботи. 

4.7.  Кількісний склад екзаменаційної комісії визначається відповідно до наказу ректора 

Університету «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи» і не 

повинен перевищувати чотирьох осіб.  

4.8. Оплата праці голови здійснюється погодинно відповідно до діючої “Інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти” та внесених до неї змін. 

Участь у роботі державної комісії заступника голови та членів комісії від навчального закладу 

планується як педагогічне навантаження з відповідною оплатою. 

4.9. Секретаря екзаменаційної комісії призначають з числа викладачів або навчально-

допоміжного персоналу випускової кафедри наказом ректора Університету (тим же, що й про 

затвердження персонального складу членів екзаменаційної комісії). Свої обов’язки він виконує 

у робочий час з основної посади. Секретар не є членом екзаменаційної комісії. 

4.10. Секретар екзаменаційної комісії зобов'язаний: 

- доводити до відома голови і членів екзаменаційної комісії інформацію, що стосується її 

роботи; 

- вести протоколи засідань екзаменаційної комісії; 

- забезпечувати правильне і своєчасне оформлення документів, пов'язаних з роботою 

екзаменаційної комісії. 

4.10.1. До початку роботи екзаменаційної комісії секретар повинен: 

- отримати в навчальному відділі бланки протоколів засідання екзаменаційної 

комісії, наказ (витяг з наказу) Університету про затвердження персонального складу 

екзаменаційної комісії з напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації); 

- отримати в деканаті факультету супровідні документи (накази, розпорядження, 

подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи (проекту) чи 

магістерської роботи (проекту), зведені відомості про виконання студентами навчального плану 

і отримані оцінки, залікові книжки тощо), що необхідні для забезпечення якісної та 

кваліфікованої роботи екзаменаційної комісії. 

4.10.2. Перед засіданням екзаменаційної комісії щодо проведення захисту дипломної роботи 

(проекту) чи магістерської роботи (проекту)  секретар отримує від випускової кафедри: 

- дипломні роботи (проекти) чи магістерські роботи (проекти); 

- письмові відгуки, рецензії на дипломні роботи (проекти) чи магістерські роботи 

(проекти); 

- довідки підприємств, установ і організацій про дозвіл на використання їх матеріалів 

при написанні дипломної роботи (проекту) чи магістерської роботи (проекту) (за наявності); 

4.10.3. Після засідання екзаменаційної комісії секретар: 

- передає оформлені бланки протоколів відповідальному працівнику навчального 

відділу. Усі розділи протоколів повинні бути заповнені. Протокол підписують голова та члени 

екзаменаційної комісії, які брали участь у засіданні. Помилки та виправлення у протоколах не 

допускаються; 

- повертає на випускову кафедру дипломні роботи (проекти) чи магістерські роботи 

(проекти), в деканат факультету - отримані супровідні документи.  

5. Організація і порядок роботи ЕК 

5.1. Екзаменаційні комісії працюють у строки, визначені графіком навчального процесу на 

поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчальних планів напрямів підготовки, 

спеціальностей (спеціалізацій). 
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Розклад роботи кожної екзаменаційної комісії, узгоджений з головою ЕК, готується секретарем 

екзаменаційної комісії і затверджується проректором з науково-педагогічної роботи.  Розклад 

роботи екзаменаційної комісії доводиться до загального відома не пізніше ніж за місяць до 

початку проведення державного екзамену або захисту дипломної (магістерської) роботи 

(проекту). 

Інтервал між державними екзаменами в кожній групі повинен складати не менше п’яти 

календарних днів. 

5.2. Не пізніше ніж за один день до початку державного екзамену або захисту дипломної 

(магістерської) роботи (проекту) відповідальним працівником деканату факультету до 

екзаменаційної комісії подаються: 

- списки студентів (за академічними групами), допущених до складання державної 

атестації; 

- зведена відомість, завірена деканом факультету  про виконання студентами 

навчального плану й отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, 

практик тощо протягом усього терміну навчання; 

- залікові книжки (навчальні картки) студентів, допущених до складання державної 

атестації; 

- результати наукової (творчої) роботи студентів, допущених до складання державної 

атестації. 

5.3. При складанні державного екзамену з напряму підготовки (спеціальності чи спеціалізації), 

до екзаменаційної комісії додатково подаються: 

- екзаменаційні матеріали (екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні завдання 

тощо), розроблені відповідно до програми державного екзамену; 

- рекомендація випускової кафедри (витяг з протоколу засідання кафедри) тощо. 

- програма державного екзамену з окремих дисциплін або комплексного екзамену; 

- критерії оцінювання усних або письмових (тестових) відповідей студентів; 

- комплект екзаменаційних білетів, комплексних завдань або письмових контрольних 

робіт; 

- варіанти правильних відповідей (при тестовій формі); перелік наочного приладдя, 

матеріалів довідкового характеру, технічні та дидактичні засоби й обладнання, що дозволені 

для використання студентами під час підготовки та відповідей на питання у ході державного 

екзамену. 

Екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік матеріалів та обладнання подаються голові 

екзаменаційної комісії. 

5.4. При захисті дипломних робіт (проектів) чи магістерських робіт (проектів) до 

екзаменаційної комісії подаються: 

- дипломна робота (проект) чи магістерська робота (проект) студента із записом 

висновку завідувача випускової кафедри про допуск студента до захисту; 

- письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності здобувача вищої освіти під 

час виконання дипломної роботи (проекту) чи магістерської роботи (проекту); 

- письмова рецензія на дипломну роботу (проект) чи магістерську роботу (проект). 

Примітка: Рецензування дипломних (магістерських) робіт (проектів) доцільно 

доручати висококваліфікованим спеціалістам виробничих, наукових і проектних організацій, 

працівникам і викладачам вищих навчальних закладів, які не працюють у даному навчальному 

закладі. Склад рецензентів та довідка про погодинну оплату затверджується деканом 

факультету за поданням завідуючого відповідної кафедри Університету. Одному рецензенту 

доручається рецензування не більше 8-ми робіт. Рецензія повинна мати оцінку проекту 

(роботи) за прийнятою шкалою оцінки знань. Негативна рецензія не є підставою для 

відхилення проекту (роботи) від її захисту. 

До екзаменаційної комісії можуть подаватися й інші матеріали, які характеризують наукову і 

практичну цінність виконаного дипломного проекту (роботи): друковані статті за темою 

проекту (роботи), документи, що вказують на практичне застосування проекту (роботи), 

макети, зразки матеріалів, виробів тощо. 
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5.5. Здобувачі, які виконали всі вимоги навчального плану відповідного освітнього ступеня з 

відповідної спеціальності, допускаються до складання державного екзамену та/або захисту 

дипломної (магістерської) роботи (проекту) наказом ректора Університету за поданням декана 

факультету. 

5.6. При проведенні державних екзаменів: 

- склад студентської групи не повинен перевищувати 12 чоловік; 

- тривалість відповіді студента при проведенні державного екзамену - до 30 хвилин; 

- тривалість екзаменів не повинна перевищувати 6 годин на день. 

При проведенні усних державних екзаменів тривалість відповіді по кожному розділу 

комплексного усного екзамену по напряму або спеціальності не повинна перевищувати 0,3 

академічної години. 

При проведенні письмових державних екзаменів тривалість письмового державного екзамену зі 

спеціального предмета або екзамену з фаху не повинна перевищувати трьох навчальних годин. 

При проведенні державного екзамену за тестом комплексного контрольного завдання доцільно 

відвести не більше чотирьох годин на групу. 

5.7. Структура державного екзамену, а також послідовність і терміни проведення екзамену у 

разі поділу його на письмову, тестову та усну частини, порядок і форма перевірки знань 

здобувачів під час атестації встановлюються випусковою кафедрою. 

Програму екзамену з фаху, екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік довідкових 

матеріалів складають випускові кафедри. Їх на підставі протокольних рішень вченої ради 

факультету затверджує проректор з науково-педагогічної роботи не пізніше ніж за 2 місяці до 

початку проведення державного екзамену. 

Програма екзамену з фаху повинна містити форму його проведення, перелік компетентностей, 

дисциплін і тем, рекомендованої літератури, питань, а також критерії оцінювання. 

Екзамени з фаху проводять за білетами, складеними у повній відповідності з навчальними 

програмами основних фахових дисциплін, передбачених навчальним планом.  

5.8. При захисті дипломної (магістерської) роботи (проекту) тривалість захисту одного проекту 

(роботи), як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин. Для розкриття змісту дипломного 

(магістерського) роботи (проекту) студенту надається не більше 20-ти хвилин. 

Для проведення захисту дипломних (магістерських) робіт (проектів) формуються екзаменаційні 

групи. На один день роботи екзаменаційної комісії планується не більше 12 осіб. 

5.9. Проведення засідання екзаменаційної комісії при захисті дипломної роботи (проекту) 

чи магістерської роботи (проекту) включає: 

- оголошення секретарем екзаменаційної комісії прізвища, імені та по батькові студента, 

теми його роботи (проекту); 

- оголошення здобутків студента (наукових, творчих, рекомендацій випускової кафедри); 

- доповідь студента у довільній формі про сутність роботи (проекту), основні наукові 

(технічні) рішення, отримані результати та ступінь виконання завдання. При цьому можуть 

використовуватися різні форми візуалізації доповіді: обов'язковий графічний матеріал проекту, 

визначений завданням на дипломне проектування, слайди, мультимедійні проектори, аудіо-, 

відеоапаратура тощо; 

- демонстрацію експерименту; залежно від часу, який необхідний для демонстрації 

експерименту в повному обсязі, або можливості розміщення експериментального обладнання, 

макетів, зразків тощо демонстрація може проводитися або безпосередньо на засіданні 

екзаменаційної комісії або напередодні захисту в лабораторії, де знаходиться 

експериментальний зразок, у присутності членів екзаменаційної комісії, яким головою 

екзаменаційної комісії доручено ознайомлення з експериментальною частиною проекту 

(роботи); 

- відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії, які можуть стосуватися як теми 

виконаної роботи (проекту), так і мати загальний характер у межах змісту напряму підготовки 

чи спеціальності; 

- оголошення секретарем екзаменаційної комісії відгуку керівника або виступ керівника 

зі стислою характеристикою роботи випускника в процесі підготовки роботи (проекту); 

- оголошення секретарем екзаменаційної комісії рецензії на роботу (проект); 
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- відповіді студента на зауваження керівника роботи (проекту) та рецензента; 

- оголошення голови екзаменаційної комісії про закінчення захисту. 

5.10. Складання державних екзаменів чи захист дипломної роботи (проекту) чи магістерської 

роботи (проекту) проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не 

менше двох третин її складу за обов'язкової присутності голови екзаменаційної комісії. 

5.11. Оцінювання результатів складання державного екзамену та захисту дипломної 

(магістерської) роботи (проекту) здійснюється відповідно до прийнятої в Університеті системи 

оцінювання успішності навчання здобувачів ступенів вищої освіти. Результати складання 

державних екзаменів, захисту дипломних робіт (проектів) чи магістерських робіт (проектів) 

оцінюються за 100-бальною шкалою і переводяться у національну оцінку ("відмінно", "добре", 

"задовільно" і "незадовільно") та оцінку ЄКТС. 

5.12. Рішення екзаменаційної комісії про оцінку результатів складання державних екзаменів 

або (та) захисту дипломних робіт (проектів) чи магістерських робіт (проектів), а також про 

видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення Університету, 

присудження відповідного ступеня вищої освіти (ОКР) та присвоєння відповідної кваліфікації 

приймається на закритому засіданні екзаменаційної комісії відкритим голосуванням звичайною 

більшістю голосів членів екзаменаційної комісії, які брали участь в її засіданні. Оцінки 

виставляє кожен член екзаменаційної комісії, а голова підсумовує їх результати по кожному 

студенту. При однаковій кількості голосів голова екзаменаційної комісії має вирішальний 

голос. 

5.13. При визначенні атестаційної оцінки береться до уваги рівень теоретичної, наукової та 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти. Підсумкова оцінка випускного комплексного 

екзамену визначається як середня з оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань (якщо інше не 

визначене програмою екзамену). 

5.14. Повторне складання (перескладання) державного екзамену та захист дипломної 

(магістерської) роботи (проекту) з метою підвищення оцінки не дозволяється. 

5.15. Студентам, які успішно склали державні екзамени, а також захистили дипломну роботу 

(проект) чи магістерську роботу (проект) відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки, рішенням екзаменаційної комісії присуджується відповідний ступінь вищої освіти 

(ОКР) та присвоюється відповідна кваліфікація. 

5.16. Студенти, які мають не менше 75 відсотків відмінних оцінок з усіх навчальних 

дисциплін та практичної підготовки, за умови оцінок "добре" з інших навчальних дисциплін та 

відмінних оцінок за результатами державної атестації  (складання державного екзамену або 

захисту дипломної (магістерської) роботи (проекту)) отримують відповідні документи про 

освіту державного зразка з відзнакою. 

5.17. На підставі рішень екзаменаційних комісій в Університеті видається наказ про 

завершення навчання, у якому зазначаються протоколи екзаменаційних комісій, напрям 

підготовки (спеціальність), рівень вищої освіти (перший (бакалаврський), другий 

(магістерський), для вступників попередніх років - ОКР), ступінь вищої освіти (бакалавр, 

магістр), кваліфікація, тип диплома (звичайного зразка чи з відзнакою). 

5.18. Якщо відповідь здобувача на державному екзамені або захисті дипломної (магістерської) 

роботи (проекту) не відповідає рівню та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти, такому здобувачу у протоколі засідання екзаменаційної комісії 

виставляється оцінка «незадовільно». 

5.19. Якщо здобувач не з'явився на засідання екзаменаційної комісії для складання державного 

екзамену або захисту дипломної (магістерської) роботи (проекту) без поважної причини, у 

протоколі зазначається, що він є не атестованим у зв'язку з неявкою на засідання екзаменаційної 

комісії.  

5.20. Здобувач, який при складанні державного екзамену, захисті дипломної роботи (проекту) 

чи магістерської роботи (проекту) отримав незадовільну оцінку, відраховується з Університету і 

йому видається академічна довідка. 

5.21. Здобувач, який не склав державний екзамен, не захистив дипломну роботу (проект) чи 

магістерську роботу (проект) у зв'язку з неявкою без поважних причин або отриманням 

незадовільної оцінки, має право на повторну атестацію з наступного навчального року протягом 
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трьох років після відрахування із Університету (у період роботи екзаменаційної комісії з 

відповідної спеціальності). Перелік дисциплін, що виносяться на державний екзамен, для особи, 

яка не склала цей екзамен, визначається навчальним планом, який діяв у рік закінчення 

здобувачем теоретичного курсу.  

5.22. У випадках, коли захист дипломної (магістерської) роботи (проекту) визнається 

незадовільним, екзаменаційна комісія ухвалює рішення, про повторний захист тієї ж самої 

роботи з доопрацюванням, чи захист дипломної (магістерської) роботи (проекту) за новою 

темою, визначеною відповідною випусковою кафедрою, у наступному навчальному році. Тема 

дипломної роботи (проекту) особи, яка не захистила дипломну роботу (проект) у зв'язку з 

неявкою без поважних причин, як правило, не змінюється. 

5.23. Здобувачу, який не з'явився на засідання екзаменаційної комісії з поважної причини, що 

підтверджується відповідними документами, встановлюється інша дата складання державного 

екзамену чи захисту дипломної (магістерської) роботи (проекту) у наступний термін роботи 

екзаменаційної комісії протягом поточного навчального року. 

6. Підбиття підсумків роботи ЕК 

6.1. Результати державних екзаменів та захисту дипломних робіт (проектів) чи магістерських 

робіт (проектів) оголошуються головою екзаменаційної комісії в день їх складання (захисту) 

після оформлення відповідного протоколу засідання екзаменаційної комісії. У протоколі 

відзначаються оцінки, одержані на державних екзаменах або при захисті дипломної 

(магістерської) роботи (проекту), записуються питання, поставлені випускникові, особливі 

думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень (кваліфікація), який надано 

випускнику, та виданий диплом: загального зразка чи з відзнакою. 

6.2. За підсумками діяльності екзаменаційної комісії голова ЕК складає звіт, який 

затверджується на її заключному засіданні. 

У звіті відображаються аналіз рівня підготовки фахівців з напряму підготовки (спеціальності чи 

спеціалізації) і характеристика знань, умінь та компетентностей випускників, якість виконання 

дипломних (магістерських) робіт (проектів), актуальність їх тематики та відповідність 

сучасному стану науки, техніки і виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці 

фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи екзаменаційної комісії тощо. У 

ньому даються пропозиції щодо: 

- покращення якості підготовки фахівців; 

- усунення недоліків в організації проведення державних екзаменів і захисту дипломних 

робіт (проектів) чи магістерських робіт (проектів); 

- можливості публікації основних положень робіт (проектів), їх використання у 

навчальному процесі на підприємствах, установах та організаціях; 

- надання випускникам, яким присуджено ступінь вищої освіти (ОКР) «Магістр», 

рекомендації щодо вступу до аспірантури. 

6.3. Звіт про роботу екзаменаційної комісії після обговорення на її заключному засіданні та 

вченій раді факультету подається ректору Університету в двох примірниках у двотижневий 

строк після закінчення роботи екзаменаційних комісій. 

6.4. Результати роботи, пропозиції і рекомендації екзаменаційних комісій обговорюються на 

засіданнях випускових кафедр, вчених рад факультетів, засіданні Вченої ради Університету. 

6.5. Оригінали протоколів засідань та звіт голови екзаменаційної комісії подають до 

навчального відділу університету упродовж трьох робочих днів після закінчення останнього 

засідання екзаменаційної комісії. 

6.6. Протоколи засідання екзаменаційних комісій передають в архів Університету після 

закінчення роботи ЕК, де вони зберігаються відповідно до вимог чинного законодавства. 

6.7. Дипломні роботи (проекти) чи магістерські роботи (проекти) випускові кафедри 

передають в архів Університету після закінчення роботи екзаменаційних комісій, де вони 

зберігаються відповідно до вимог чинного законодавства. 

7. Заключні положення 

7.1. Доповнення та пропозиції щодо удосконалення даного Положення розглядаються на 

засіданнях кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Вченої ради Університету для 

обговорення та внесення змін до діючого Положення. 
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Положення про навчання студентів без відриву від виробництва 

в Мукачівському державному університеті 

 

1. Загальні положення 

1.1. Навчання без відриву від виробництва в університеті може здійснюватись за 

заочною, дистанційною та екстернатною формами і є однією із форм здобуття певного рівня 

вищої освіти особами, які мають відповідний освітній чи освітньо-кваліфікаційний рівень. 

1.2. Навчання без відриву від виробництва може бути організоване для одержання 

вищої освіти з усіх акредитованих у вузі напрямів підготовки та спеціальностей. 

1.3. Здобувати освіту в Мукачівському державному університеті (далі –МДУ) за 

заочною формою навчання мають право особи, яким чинним законодавством України 

гарантоване право на вищу освіту.  

1.4. Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами прийому до 

Мукачівського державного університету. Навчання за заочною формою здійснюється за кошти 

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

установами, організаціями, юридичними або фізичними особами. 

1.5. Особи, які навчаються в МДУ за заочною формою, мають статус студента і на них 

поширюються права та обов'язки визначені чинним законодавством.  

1.6. Обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок студента, який навчається за 

заочною формою в МДУ,  відповідають вимогам державного стандарту освіти, встановленого 

для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

1.7. Навчальний процес для студентів заочної форми навчання організовується 

відповідно до чинних положень МОНУ і здійснюється під час сесій, міжсесійний період, а 

також за індивідуальним графіком. 

1.8. Основними видами навчальної діяльності студента, який навчається без відриву 

від виробництва є аудиторні заняття та самостійна робота. Контрольні заходи здійснюються 

згідно чинних положень і включають поточний та підсумковий контролі.  

1.9. Державна атестація проводиться на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні, 

форма визначається стандартами вищої освіти і відповідає денній формі навчання. 

Регламентація її проведення визначена відповідним положенням. 

1.10. Студенти заочної форми навчання МДУ звільняються від вивчення і 

проходження контрольних заходів з фізичної культури. 

1.11.Студенти заочної форми навчання проходять  практичну підготовку за 

програмою вузу відповідно до Положення про проведення практики. Студенти, які працюють за 

обраним у вищому навчальному закладі фахом або мають відповідний досвід практичної 

роботи, можуть звільнятися  від проходження окремих видів  практики за поданням випускової 

кафедри. 

1.12. Тривалість навчання за заочною формою для здобуття певного освітньо-

кваліфікаційного рівня визначається державними стандартами освіти та навчальними планами 

відповідного напряму (спеціальності) підготовки і не може перевищувати нормативний термін. 

Мінімальний термін навчання студентів без відриву від виробництва не може бути 

меншим, ніж термін навчання на відповідному освітньо-кваліфікаційному рівні денної форми. 

1.13. Студентам заочної форми навчання МДУ, які виконали всі вимоги навчального 

плану, захистили дипломний проект (роботу), склали державні екзамени, рішенням державної 

екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії присвоюється кваліфікація відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня та видається державний документ про освіту встановленого зразка. 

1.14. Відрахування, перевід та поновлення студентів заочної форми навчання 

здійснюються згідно відповідного положення. 
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2. Організація навчального процесу 

для студентів заочної форми навчання 

2.1. Навчальний процес на факультеті студентами заочної форми навчання в МДУ 

організовується відповідно до чинних положень МОН України, МДУ, рішень Вченої ради 

МДУ, Вченої ради факультету.  

2.2. Основними нормативними документами, що регламентують зміст і організацію 

роботи структурних підрозділів (кафедр), які здійснюють підготовку фахівців без відриву від 

виробництва, є: освітньо-кваліфікаційні характеристики, освітньо-професійні програми, 

навчальні плани, робочі навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, графік 

навчального процесу.  

2.3. Робочі навчальні плани для заочної форми навчання розробляються 

випусковими кафедрами на основі навчальних планів відповідного напряму підготовки 

(спеціальності) денної форми навчання, враховуючи особливості організації навчального 

процесу за заочною формою, і затверджуються згідно встановлених вимог. 

2.4.  Графіки навчального процесу розробляються деканатом (за погодженням з 

випусковою кафедрою) для всіх курсів напрямів підготовки (спеціальностей) на поточний 

навчальний рік на підставі робочого навчального плану і затверджуються проректором.  

2.5. Навчальний процес для студентів МДУ заочної форми навчання  здійснюється під 

час сесій і в міжсесійний період. 

2.6.  Сесія для студентів заочної форми навчання - це частина навчального року, 

протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом 

(навчальні аудиторні заняття: лекції і лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні 

заняття, консультації; виконання індивідуальних завдань і контрольні заходи).  Сесії 

поділяються на настановні та заліково-екзаменаційні. 

 Настановна сесія проводиться з метою підготовки студентів до самостійного 

вивчення навчального матеріалу дисциплін і допомоги їм у виконанні контрольних робіт. На 

настановній сесії читаються оглядові лекції, проводяться практичні, лабораторні заняття, 

доводяться до відома студентів завдання для контрольних робіт. 

 Заліково-екзаменаційна сесія завершує семестровий етап навчання. На цій сесії 

студенти захищають курсові роботи, складають заліки та іспити, передбачені навчальним 

планом. 

 Сумарна тривалість сесій на кожний навчальний рік визначається виходячи із 

тривалості додаткових відпусток, передбачених  діючим законодавством ( розділ 3 даного 

положення). Кількість сесій, терміни і графіки їх проведення встановлюються деканатом з 

урахуванням особливостей напряму підготовки (спеціальності). 

2.7.  Міжсесійний період для студентів заочної форми навчання - це частина 

навчального року, протягом якої здійснюється робота студента над засвоєнням навчального 

матеріалу, виконанням різного виду робіт (контрольних, курсових та ін.) Викладач у 

міжсесійний період проводить консультації у зручний для студентів, які навчаються без відриву 

від виробництва, час (як правило у суботу) згідно затверджених деканом факультету навчання 

графіків. 

2.8. Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період 

здійснюється відповідно до графіка навчального процесу факультету, який розглядається на 

Вченій раді факультету. У графіку, що доводиться до відома студентів під час настановної сесії, 

відображаються: кількість сесій і термін їх проведення; перелік навчальних дисциплін, що 

вивчаються,  їх обсяг; кількість контрольних робіт та індивідуальних завдань і термін їх 

виконання; форми семестрового контролю, державної атестації та терміни їх проведення 

2.9.  За певних умов (хвороба, службові відрядження, складні сімейні обставини, 

зокрема, необхідність догляду за членами сім'ї тощо), які документально підтверджені, для 

окремих студентів наказом ректора може  бути встановлений  індивідуальний графік складання 

сесії.  

2.10. Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального 

процесу довідкою-викликом встановленої форми. Довідка-виклик є документом суворої 
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звітності, підлягає реєстрації в окремій книзі із зазначенням номера та дати видачі. Такий 

виклик видається  при наявності довідки з місця роботи особисто студенту. 

 Друга частина довідки-виклику за підписом декана та печаткою факультету видається за 

умови пред’явлення залікової книжки (ІНПС) студентам після закінчення сесії за умови 

успішного (в терміни визначені графіками навчального процесу на ФЗФН) складання сесії. В 

іншому випадку видаються довідки про участь у сесії. 

2.11.  Основною формою роботи студента заочної форми навчання над засвоєнням 

навчального матеріалу в міжсесійний період є виконання ним контрольних, курсових робіт та 

індивідуальних завдань. Контрольні роботи та індивідуальні завдання, передбачені навчальним 

планом, можуть виконуватися як у домашніх умовах (поза навчальним закладом), так і у вищому 

навчальному закладі (аудиторні). Форма проведення контрольних робіт визначається кафедрою 

до початку навчального року і доводиться письмово до відома деканату.  

2.12. Контрольні роботи та індивідуальні завдання, виконані за межами вузу, 

реєструються  в спеціальному журналі працівником  деканату і видаються для перевірки 

викладачу. Викладач зобов’язаний перевірити контрольні роботи у десятиденний термін 

(враховуються робочі дні) і  результати внести у журнал реєстрації. Зараховані контрольні 

роботи зберігаються до підсумкового контролю у викладача, а незараховані – повертаються в 

деканат для передачі студенту на  доопрацювання.  

Контрольні роботи здані в деканат студентами або результати подані викладачами 

пізніше, ніж за три дні (враховуються робочі дні) до початку сесії не є підставою для допуску 

до підсумкового контролю (іспит, залік) 

2.13.  Аудиторні контрольні роботи (передбачені графіком навчального процесу) 

проводяться згідно з розкладом, який затверджує декан факультету; Роботи перевіряються 

викладачем і не пізніше наступного дня результати у вигляді відомості встановленого зразка 

подаються в деканат.   

2.14. Курсові проекти (роботи) реєструються у відповідному журналі, в десятиденний 

термін перевіряються керівником, який вносить результати  у журнал реєстрації. Захист 

курсового проекту (роботи) проходить при комісії. Зберігання та знищення курсових робіт 

здійснюється згідно встановленого у вузі порядку. 

2.15. Організація і проведення контрольних заходів для студентів, що навчаються без 

відриву від виробництва, здійснюються згідно  чинних у вузі положень, враховуючи особливості 

заочної форми навчання. 

2.16. Студенти заочної форми навчання, які виконали всі вимоги навчального плану, 

допускаються до державної атестації, форми і строки проведення якої визначаються навчальними 

планами та графіками навчального процесу.  

2.17. Порядок поновлення, переводу та відрахування студентів заочної форми 

навчання регламентується відповідними нормативними документами вузу. 

 

3. Пільги для осіб, які здобувають вищу освіту за заочною формою навчання 

3.1. 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 особли-

вості" 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 трудовим договором у фізичної особи і навчаються у вищих навчальних 

закладах за заочною формою, передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток і 

відпусток без збереження заробітної плати.  

3.2. Додаткові оплачувані відпустки надаються на період: 

- сесій для осіб, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах незалежно від рівня 

акредитації (на першому та другому курсах - 30 календарних днів щорічно; на третьому і 

наступних курсах - 40 календарних днів щорічно); 

- складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від їх рівня 

акредитації - 30 календарних днів; 
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- підготовки та захисту дипломного проекту (роботи): чотири місяці у вищих 

навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації. 

3.3. З окремих напрямів підготовки (спеціальностей), де навчальний процес має 

особливості, працівникам, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах усіх рівнів 

акредитації, понад відпустки, які зазначені у п.п.2.2. цього Положення, надаються  додаткові 

відпустки, зокрема: 

- “Культура” (“Народна художня творчість”), “Музичне мистецтво” (фортепіано, орган, 

оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, 

спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне 

виховання) - щорічно по 10 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 

календарних днів без збереження заробітної плати; 

- “Філологія (мова та література)” -  щорічно по 10 календарних днів без збереження 

заробітної плати. 

3.4. Підставою для надання додаткових відпусток працівникам, які навчаються за 

заочною формою, є довідка-виклик, яку студент отримує особисто за умови подання в деканат 

довідки з місця роботи.  

3.5. Студентам, які не виконали навчальний план у повному обсязі, додаткові 

відпустки, які зазначені у п.п. 3.2., 3.3. цього Положення, надаються без збереження заробітної 

плати. 

3.6. Вищий навчальний заклад в разі потреби (з урахуванням особливостей організації 

навчального процесу) може здійснювати перерозподіл додаткових відпусток між навчальними 

курсами в межах їх загальної тривалості на весь термін навчання. 

3.7. Тривалість додаткових відпусток для студентів, які здобувають освіту у вузах 

третього і четвертого рівнів акредитації на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” за відповідними навчальними планами, визначається як для осіб, які навчаються на 

третьому і наступних курсах вищого навчального закладу. 

3.8. Працівникам, які навчаються у вузах за заочною формою навчання, щорічні 

відпустки за їх бажанням можуть приєднуватися до додаткових відпусток, які зазначені у п.п. 

3.2., 3.3. цього Положення. 
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Положення про навчання у Мукачівському державному університеті  

для здобуття ступеня «бакалавр» на основі раніше здобутого ступеня 

«молодший бакалавр» (ОКР «молодший спеціаліст»)  

за скороченим терміном навчання 
 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про навчання у Мукачівському державному університеті для здобуття 

ступеня «бакалавр» на основі раніше здобутого ступеня «молодший бакалавр» (ОКР 

«молодший спеціаліст») за скороченим терміном навчання (далі – Положення) розроблено 

відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Положення про організацію 

освітнього процесу в МДУ», інших нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України, Правил прийому до вищих навчальних закладів, Правил прийому до МДУ (далі – 

Правила прийому), інших актів МДУ (далі – Університет).  

1.2. Це Положення регулює порядок вступу, терміни навчання, організацію навчального 

процесу осіб, які закінчили вищі навчальні заклади й здобули  ступінь «молодший бакалавр» 

(ОКР «молодший спеціаліст»). 

 

2. Визначення, порядок вступу, терміни навчання 

2.1. «Молодший бакалавр» («молодший спеціаліст») – це освітньо-професійний ступінь, 

що здобувається на основі повної загальної середньої освіти на початковому рівні (короткому 

циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 90-

120 кредитів ЄКТС (освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка здобула неповну 

вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для  здійснення виробничих функцій певного 

рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної 

діяльності).   

2.2. Підготовка фахівців ступеня «бакалавр» може здійснюватися на основі ступеня 

«молодший бакалавр»(освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»). Університет 

здійснює прийом на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (із 

нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ступінь «молодший 

бакалавр»(освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст») для здобуття ступеня 

«бакалавр» за умови вступу на споріднений напрям підготовки та для здобуття ступеня 

«бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», здобутого за 

іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з 

урахуванням середнього бала диплома «молодшого спеціаліста». Навчання здійснюється за 

рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. 

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступеня «молодший бакалавр» 

(освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») проводиться в порядку й строки, 

визначені Правилами прийому на відповідний навчальний рік. Обсяги прийому вступників за 

скороченим терміном навчання визначаються шляхом перерозподілу місць ліцензійного обсягу 

(скорочений термін навчання) або вільних місць на кожному курсі в межах обсягів, визначених 

чинною ліцензією (другий (третій) курс (із нормативним терміном навчання) з кожної 

спеціальності відповідного ступеня та відповідної форми навчання.  

2.3. Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалавра для осіб, які мають ступінь «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційнийрівень 

«молодший спеціаліст») за ступенем «бакалавр» за відповідною спеціальністю залежить від 

форми навчання і обсягу навчального навантаження, встановленого як академічна різниця між 

університетським навчальним планом і навчальним планом вузу, в якому здобуто ступінь 

«молодший бакалавр» (ОКР «молодший спеціаліст») з відповідної спеціальності і може 

коливатись від 2 до 3 років. Навчання за скороченим терміном може здійснюватися на денній 

або заочній формі за рахунок видатків Державного бюджету – за державним замовленням (за 

наявності бюджетних місць) або за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб. 
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Обсяг ОПП для здобуття ступеня «бакалавр» на основі ступеня «молодший бакалавр» 

(ОКР «молодший спеціаліст») визначається вищим навчальним закладом. 

 

 

3. Організація навчального процесу 

3.1. Особи, які на основі здобутого ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») вступили на навчання до Університету для 

здобуття ступеня «бакалавр» за освітньо-професійними програмами відповідної спеціальності, 

набувають статусу студента, користуються всіма правами та виконують покладені обов’язки, 

передбачені Правила прийому до МДУ, законодавством, нормативними документами та актами 

для студентів Університету.  

3.2. Навчання студентів за освітньо-професійними програмами зі скороченим терміном 

підготовки здійснюється відповідно до Положень, навчальних планів та інтегрованих 

навчальних планів спеціальностей й інших актів з організації навчального процесу 

Університету. Навчальні плани денної (заочної) форми навчання за скороченим терміном 

навчання, затверджені у встановленому порядку, містять навчальні дисципліни нормативної 

частини, визначеної в галузевому стандарті спеціальності та вибіркових навчальних дисциплін, 

визначених Університетом. Інтегровані навчальні плани передбачають узгоджене вивчення 

навчальних дисциплін із різних спеціальностей відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів. В інтегрованому навчальному плані відображається порівняльна 

характеристика навчальних планів, циклів дисциплін навчального закладу, що присвоїв ступінь 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст») та 

Університету.   

 

4. Прикінцеві положення 

4.1. Студенти, які повністю виконали навчальний план, допускаються до державної 

атестації. Державну атестацію студента здійснює екзаменаційна комісія після завершення 

навчання на ступені «бакалавр» для встановлення фактичної відповідності рівня освітньої 

підготовки вимогам освітньої характеристики. 

4.2. Студентові, який захистив дипломну роботу (проект), склав державні екзамени 

відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії 

присвоюється ступінь «бакалавр», видається документ про освіту державного зразка. 

4.3. Особи (випускники), які здобули ступінь «бакалавр», мають право на продовження 

навчання для здобуття ступеня «магістр» (ОКР «спеціаліст») у встановленому законом та 

Правилами прийому порядку. 
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Положення про  навчання студентів за освітніми програмами  

магістра  у Мукачівському державному університеті 

 

1. Загальні положення 

1.1.  Положення про навчання студентів за освітніми програмами магістра у 

Мукачівському державному університеті (далі - Положення) розроблене на основі ЗУ 

«Про вищу освіту», чинних нормативних документів МОН України, “Положення про 

організацію освітнього процесу у Мукачівському державному університеті ” (далі - 

університет) та інших нормативних актів. 

1.2.  Магістр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та 

присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Другий (магістерський) рівень 

вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки 

кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та(або) практичних 

знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (спеціалізацією), загальних засад 

методології наукової та(або) професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх 

для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності. 

1.3. Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма - система освітніх 

компонентів на відповідному рівні вищої освіти 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 відповідного ступеня вищої освіти 

1.4.  Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою 

програмою. 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 %. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності 

у неї ступеня бакалавра. 

Термін навчання магістрів визначається освітньою програмою і становить один рік і п’ять 

місяців або один рік і десять місяців. 

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма підготовки магістра забезпечує 

одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра на базі 

відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Освітньо-наукова 

програма підготовки магістра може забезпечувати здобуття кваліфікації магістра на базі 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра іншої спеціальності 

Здобуття кваліфікації магістра може здійснюватися на базі освітньої програми підготовки 

спеціаліста (термін навчання визначається індивідуальною програмою з урахуванням 

академічної різниці між програмами підготовки спеціаліста та магістра, але не може пере-

вищувати для денної форми навчання одного року десяти місяців). 

1.6. Підготовка магістрів на базі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти може 

здійснюватися за рахунок: коштів державного бюджету України (за державним 

замовленням); пільгового довгострокового кредитування; коштів юридичних осіб 

(підприємств, фірм, організацій, установ тощо), які уклали з університетом угоди на 

підготовку магістрів; коштів фізичних осіб. 

1.7. Особи, які навчаються за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітніми 

програмами підготовки магістра є студентами і на них поширюються усі обов’язки та 

права студентів відповідно до чинного законодавства, Статуту та Правил внутрішнього 

розпорядку університету. 
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2. Організація підготовки магістрів в університеті 

2.1. Підготовка студентів за рівнем вищої освіти “магістр” в університеті 

здійснюється за акредитованими освітніми програмами і спеціальностями 

(спеціалізаціями) згідно із ліцензією МОН України. 

2.2. Для отримання ліцензії на підготовку магістрів за певною спеціальністю 

відповідна випускова кафедра готує проекти освітньо-професійної чи освітньо-

наукової програми і навчального плану, а також пакет документів, які засвідчують 

науково-методичне забезпечення навчальноґо процесу на цьому освітньому рівні. 

2.3. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма підготовки магістра та 

навчальний план затверджуються в установленому порядку. Пакет документів за 

змістом і формою має відповідати вимогам щодо ліцензування спеціальності. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти проводить акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 

2.4. Конкретні форми організації навчального процесу визначаються кафедрою, яка 

веде навчальну дисципліну, і відображаються у її робочій програмі. Навчальний 

час, відведений для аудиторних навчальних занять, індивідуальної самостійної 

роботи студента, регламентується навчальним планом з дотриманням норм та 

вимог, чинних для навчальних планів студентів відповідної форми навчання. 

2.5. До викладання дисциплін професійного циклу можуть залучатись  викладачі з 

числа діючих керівників і провідних фахівців профільних організацій, підприємств 

та установ. 

Відсоток викладачів з ученими ступенями і вченими званнями, які забезпечують 

навчальний процес з профільного циклу дисциплін, має відповідати ліцензійним вимогам. 

 

3. Умови прийому на навчання 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

3.1. На навчання приймаються громадяни України та особи без громадянства незалежно 

від їхнього походження, соціального і майнового статусу, расової та національної 

приналежності, статі, ставлення до релігії та віросповідання, політичних поглядів, роду 

і характеру занять. 

3.2. Прийом осіб на навчання до університету для здобуття освітнього ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра відповідної спеціальності здійснюється за результатами 

вступних фахових випробувань згідно з “Правилами прийому на навчання до 

Мукачівського державного університету” (далі - правила прийому). 

Випускники інших вищих навчальних закладів незалежно від форми власності та 

підпорядкування вступають до магістратури за загальним конкурсом. 

3.3. Особа, яка подає документ про вищу освіту, здобуту у закордонному вищому 

навчальному закладі, має пройти обов’язкову процедуру його визнання Вченою радою 

університету (див. “Положення про визнання іноземних документів про вищу освіту, 

наукові ступені та вчені звання у Мукачівському державному університеті ”). 

3.4. Кандидати на навчання подають свої документи до приймальної комісії університету, 

в установленому порядку беруть участь у загальному конкурсі та виконують інші 

умови вступу до університету. Перелік документів, які необхідно подати до 

приймальної комісії, визначається правилами прийому. 

3.5. Особа може також вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного 

проходження нею додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього балу 

документа про вищу освіту бакалавра. 

Програми додаткових вступних випробувань та методи їх проведення (усний, письмовий, 

тестування тощо) визначає університет. 

3.6. Особи, які здобули повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 

можуть претендувати на зарахування на навчання за освітнім рівнем магістра 
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відповідної або іншої спеціальності виключно за умови фінансування їх навчання за 

кошти юридичних та фізичних осіб, а також за кошти довгострокових кредитів (за 

винятком випадків, передбачених чинним законодавством}. Конкурсний відбір осіб на 

навчання за освітнім ступенем магістра здійснюється відповідно до правил прийому. 

3.7. Для організації прийому на навчання за магістерським рівнем вищої освіти та для 

проведення вступних фахових випробувань на факультетах створюються 

екзаменаційні комісії, склад яких затверджується Приймальною комісією університету 

та наказом ректора. 

4. Організація навчального процесу та атестація магістрів 

4.1. Навчальний процес підготовки магістрів здійснюється за навчальними планами, 

розробленими відповідно до вимог освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

та затвердженими в установленому в університеті порядку. Структура і особливості 

формування навчальних планів викладені у “Положенні про формування основних 

документів з організації навчального процесу у Мукачівському державному 

університеті”.  

4.2. Зміст освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки магістрів має 

забезпечувати розвиток загальнокультурних компетенцій: соціальної взаємодії, 

самоорганізації і самоуправління, системно-діяльного характеру, соціалізації особистості 

майбутнього фахівця. 

До програм базових дисциплін професійного циклу мають бути внесені завдання, що 

сприятимуть розвитку компетенцій професійної діяльності, до якої готується випускник, в 

обсязі, що дозволяє сформувати відповідні загальнокультурні і професійні компетенції.  

4.3. Максимальний обсяг навчального часу студентів не повинен перевищувати 45 

академічних години на тиждень і має включати усі види аудиторної та СРС з освоєння 

основної освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми і факультативних 

дисциплін, перелік і обсяг яких встановлюються додатково профільною кафедрою. 

Факультативні дисципліни не є обов’язковими для вивчення студентами і не 

включаються у загальний обсяг кредитів. 

Максимальний обсяг аудиторних навчальних занять на тиждень визначається робочим 

навчальним планом спеціальності. 

4.4. Навчальний процес з конкретної навчальної дисципліни реалізується за такими 

видами занять: лекції, лабораторні, практичні або семінарські заняття, індивідуальні заняття та 

консультації. 

4.5. Реалізація компетентнісного підходу має передбачати широке використання у 

навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (семінарів в 

діалоговому режимі, майстер-класів, комп’ютерних симуляцій, ділових і рольових ігор, аналізу 

конкретних ситуацій, психологічних та інших тренінгів, групових дискусій, телеконференцій 

тощо) у поєднанні з позааудиторною роботою з формування і розвитку професійних навичок 

студентів. Обсяг таких занять має складати значну частину аудиториях занять. 

4.6. Університет забезпечує студентам реальну можливість участі у формуванні 

індивідуальної траєкторії навчання, зокрема індивідуального навчального плану. Студенти 

мають знати, що вибрані ними дисципліни є для них обов’язковими, а їх сумарна 

трудомісткість не може бути меншою, ніж це передбачено навчальним планом. 

4.7. Поточний і семестровий контроль знань магістрів здійснюється відповідно до 

Положень університету. 

4.8. Залежно від виду майбутньої професійної діяльності (науково-дослідна, виробничо-

технологічна, організаційно-управлінська тощо) індивідуальний навчальний план студента 

може передбачати проведення відповідної переддипломної практики: науково-дослідної, ви-

робничої, педагогічної, науково-педагогічної тощо. 

4.9. Атестація студентів за освітньо-професійною (освітньо-науковою) програмою 

підготовки магістра здійснюється відповідно до відповідного Положення. 

4.10. До захисту студент має подати: 
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- оригінал дипломної роботи; 

- відгук керівника дипломної роботи; 

- відгук рецензента (рецензію); 

- довідку про плагіат; 

- ілюстративний матеріал до роботи (плакати, креслення, макети, слайди, презентацію 

тощо). 

Відповідний деканат подає на засідання екзаменаційної комісії розгорнуту відомість з 

переліком навчальних дисциплін згідно з індивідуальним навчальним планом студента, 

результатами семестрового контролю та рейтинговою оцінкою за освітнім рівнем магістра. 

4.11. Процедура захисту дипломної роботи є такою: 

- представлення студента та поданих документів; 

- виступ студента з тезами дипломної роботи (презентація роботи); 

- відповіді студента на запитання членів екзаменаційної комісії; 

- виступ рецензента або оголошення його рецензії (відгуку); 

- відповіді студента на зауваження рецензента; 

- виступ керівника або представлення його відгуку; 

- відповіді студента на зауваження керівника; 

- обговорення роботи та її захисту студентом і прийняття рішення екзаменаційної 

комісії щодо загальної оцінки дипломної роботи за вітчизняною чотирибальною шкалою та 

шкалою ЄКТС. 

При визначенні загальної оцінки (за чотирибальною шкалою) враховують такі її 

складові: оцінка керівника; оцінка рецензента; оцінка за презентацію роботи; оцінка за 

відповіді на запитання членів екзаменаційної комісії (захист); оцінка за якість оформлення 

роботи тощо. Перелік критеріїв, за якими визначається загальна оцінка роботи, вста-

новлюється і затверджується відповідною випусковою кафедрою. 

4.12. Вся документація студентів, які навчаються за освітньо- професійними (освітньо-

науковими) програмами магістра, ведеться за загальними правилами, встановленими для 

студентів вищих навчальних закладів. 

4.13. Ситуації, не передбачені цим Положенням, розглядає ректор або за його 

дорученням - відповідний проректор. Рішення, прийняте ректором, є остаточним. 
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Положення про проведення практики студентів 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Практика студентів вищих навчальних закладів є невід'ємною складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, 

отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за 

відповідним напрямом підготовки, спеціальністю. 

1.2 Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного вміння 

приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними 

методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності. 

1.3 Види та обсяги практик, терміни їх проведення визначаються освітньою програмою 

підготовки фахівців і відображається у навчальних планах і графіках навчального процесу. 

Зміст практики визначається її програмою. 

1.4 Базами проведення практики можуть бути сучасні підприємства (різних форм 

власності), організації різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, 

торгівлі, сільського господарства і державного управління а також навчальні та навчально-

виробничі кабінети, лабораторії, відділи, кафедри та інші підрозділи вузу, які відповідають виду 

та програмі практики. 

 

2. ВИДИ І ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

2.1 Залежно від напряму підготовки, конкретної спеціальності студентів основними 

видами практики можуть бути: 

– навчальна (польова, ознайомча, з природознавства, вступ до фаху, університетська 

освіта та інші); 

– виробнича (технологічна, туристська, нормативно-комплексна, організаційна, 

економічна, педагогічна, робота психолога в школі, в літніх оздоровчих таборах, психолого-

педагогічна, психокорекційна, інспекторська, практика з зарубіжної літератури, переддипломна, 

асистентська, науково-педагогічна та інші). 

2.2 Метою навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої 

спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та 

спеціальних дисциплін. 

2.3 Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, 

отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних 

навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових робіт, 

наукових досліджень, бакалаврських та дипломних проектів (робіт). 

2.4 Зміст і послідовність практичної підготовки фахівця визначається наскрізною 

програмою. Зміст наскрізної програми має відповідати нормативно-правовим документам 

України стосовно практики студентів, освітній програмі та навчальному плану спеціальності. 

Наскрізна програма розробляється випусковою кафедрою і затверджується проректором з 

науково-педагогічної роботи університету. 

 

3. БАЗИ ПРАКТИКИ 

3.1 Підприємства (організації, установи), які використовуються як бази практики, 

повинні відповідати наступним вимогам: 

– наявність структур, що відповідають спеціальностям і спеціалізаціям, за якими 

здійснюється підготовка фахівців вузу; 

– можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів; 

– при можливості надання студентам на час практики робочих місць; 

– надання студентам права користування лабораторіями, технічною та іншою 

документацією, необхідною для виконання програми практики; 

– можливість працевлаштування кращих випускників. 
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3.2 Навчальна практика з метою отримання професійних навичок може проводитись у 

навчальних, навчально-виробничих майстернях, лабораторіях і інших допоміжних об’єктах 

університету. 

3.3 Визначення баз практики здійснюється керівниками практики на основі договорів із 

підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх форм власності. 

3.4 Студенти можуть самостійно, за погодженням із випусковою кафедрою, підбирати 

для себе базу практики і пропонувати її для використання.  

3.5 При підготовці фахівців за цільовими угодами з підприємствами (організаціями, 

установами) бази практики передбачаються у цих договорах. 

3.6 З базами практики укладаються двохсторонні угоди на проведення практики за 

встановленою формою. Тривалість дії угоди погоджується договірними сторонами і може 

визначатися на період проведення конкретного виду практики або на термін до 5 років. 

3.7 У випадках, коли підготовка фахівців здійснюється за замовленням юридичних та 

фізичних осіб, бази практики можуть бути запропоновані цими особами, якщо ці бази 

відповідають вимогам програми практики та цього положення. 

3.8 Студенти, що мають дозвіл на вільне відвідування (на старших курсах) та працюють 

за фахом, можуть проходити практику за місцем роботи, якщо останнє відповідає вимогам 

зазначеним в п. 3.1 цього положення. 

3.9. При поновлені або зарахуванні студентів на старші курси ліквідація академічної 

різниці по практиці проводиться за індивідуальним графіком, згідно розпорядження декана 

відповідного факультету на підставі службової записки завідувача кафедрою. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

4.1 Відповідальність за організацію, проведення та контроль практики покладається на 

проректора з науково-педагогічної роботи. 

Загальне організаційне керівництво практикою здійснює відділ працевлаштування та 

практичної підготовки. 

Безпосереднє організаційне керівництво практикою та контроль за її проведенням на 

факультеті здійснює декан. Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою і 

контроль виконання їх програми забезпечує випускова кафедра університету. 

4.2 Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок проведення 

практики, є: 

– розроблення положення про практичну підготовку студентів університету; 

– розроблення програм практик для студентів, які навчаються за відповідними рівнями 

та ступенями вищої освіти спеціальностями (спеціалізаціями); 

– складання тематики індивідуальних завдань на практику; 

– підготовка необхідної документації (щоденник, направлення тощо) для проведення 

практики та забезпечення нею студентів; 

– визначення баз практики і укладання угод на її проведення між університетом та 

підприємствами (організаціями, установами); 

– розподіл студентів за базами практики, призначення керівників та підготовка 

проекту наказу ректора; 

– проведення зі студентами інструктажу з техніки безпеки та порядку проведення 

практики. 

4.3 Наказом ректора про проведення практики студентів визначаються: 

– бази та термін проведення практики; 

– керівники практики; 

– посадова особа, яка має контролювати виконання наказу. 

4.4 Основний навчально-методичний документ, що регламентує мету, зміст і 

послідовність проведення практик за кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем, підведення їх 

підсумків і містить рекомендації, щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки 

студентів це наскрізна програма. Програма практики має відповідати вимогам стандартів вищої 

освіти, враховуючи специфіку спеціальності і переглядатись не менше одного разу на п’ять 
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років. Розроблення програми практики для нових спеціальностей (спеціалізацій) здійснюється 

не пізніше, ніж за семестр до її початку. 

4.5 Програма практики має містити такі розділи: 

– мета і завдання; 

– зміст; 

– організація і календарний план проходження; 

– тематика індивідуальних завдань; 

– вимоги до оформлення звіту; 

– підведення підсумків. 

Крім того, розділи програми практики можуть містити методичні вказівки 

(рекомендації) щодо її проходження, перелік літератури, екскурсії під час проведення практики 

та інші заходи, що направлені на закріплення теоретичних знань, отриманих під час навчання. 

Індивідуальні завдання розробляються керівником практики від випускової кафедри і 

видаються кожному студенту. Зміст індивідуального завдання має враховувати конкретні умови 

та можливості підприємства (організації, установи, навчальні заклади), відповідати потребам 

виробництва і одночасно відповідати цілям і завданням навчального процесу. 

4.6 Підприємства, які використовуються як бази практики, мають відповідати таким 

вимогам: 

– можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів; 

– надання студентам можливості зібрати матеріал для виконання курсових та 

дипольних проектів(робіт) і наукових досліджень; 

– надання студентам-практикантам можливість користування наявною літературою, 

технічною та іншою документацією, сприяє збору необхідних даних для виконання програми 

практики. 

4.7 На початку практики студенти проходять інструктаж з техніки безпеки та охороні 

праці, ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку підприємства, порядком 

отримання документації та матеріалів. 

При зарахуванні студентів на штатні посади на час проходження практики на них 

розповсюджуються: 

– законодавство України про працю; 

– правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства. 

На студентів, які не зараховуються на штатні посади, також розповсюджуються 

правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства. 

4.8 Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики 

регламентується Кодексом законів про працю України та чинними нормами часу. 

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ, УЧАСНИКІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

5.1 Деканат факультету:  

Відповідальним за організацію і проведення практики на факультеті є декан, який: 

– здійснює керівництво навчально-методичним забезпеченням практики на 

факультеті; 

– здійснює контроль за організацією та проведенням практики кафедрами, виконанням 

програми практики, своєчасним складанням заліків і звітної документації за підсумками 

практики; 

– заслуховує звіти кафедр про проведення практики на раді факультету. 

5.2 Випускова кафедра: 

– забезпечує безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою студентів; 

– розробляє програму практики і переглядає її не менше одного разу на п'ять років; 

– визначає керівників практики від кафедри при формуванні навантаження викладачів; 

– інформує студентів про місце, строки проведення практики та форми звітування; 

– здійснює розподіл студентів за базами практики, який подає до відділу 

працевлаштування та практичної підготовки за підписом відповідального за проведення 

практики та завідувача кафедрою до початку практики; 
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– розподіл студентів за базами практик зберігається на відповідних кафедрах, у 

деканатах та відділі працевлаштування та практичної підготовки протягом 3 років; 

– затверджує перелік індивідуальних завдань з методичними рекомендаціями щодо їх 

виконання; 

– організовує проведення зборів студентів з питань проходження практики за участю її 

керівників; 

– здійснює керівництво і контроль за проведенням практики; 

– перед початком практики забезпечує проведення інструктажу з охорони праці та 

техніки безпеки в галузі,  

– повідомляє студентів про систему звітності з практики, яка затверджена кафедрою, а 

саме: зміст письмового звіту, зміст і вимоги до індивідуального завдання, зміст і форму 

доповіді тощо;  

– обговорює підсумки та аналізує виконання програм практики на засіданнях кафедри; 

– подає до деканату і до відділу працевлаштування та практичної підготовки звіти про 

проведення практики з пропозиціями щодо удосконалення її організації впродовж 10 днів після 

захисту. До відділу працевлаштування та практичної підготовки додатково до звіту подається 

ксерокопія відомості успішності. 

– 5.3. Керівник практики від кафедри:  

– розробляє перелік індивідуальних завдань з методичними рекомендаціями щодо їх 

виконання відповідно до програми практики; 

– бере участь у розподілі студентів за місцями практики; 

– контролює своєчасне прибуття студентів на базу практики;  

– забезпечує студентів необхідною документацією щодо проходження практики, а 

саме: направленням на практику, програмою, щоденником, календарним планом, 

індивідуальним завданням, рекомендаціями щодо оформлення звітної документації тощо; 

– надає методичну допомогу студентам під час виконання ними індивідуальних 

завдань і збору матеріалів; 

– проводить консультації щодо аналізу та систематизації зібраного матеріалу; 

– інформує студентів про систему звітності з практики перед комісією; 

–  приймає участь в роботі комісії по захисту звітів з практики; 

– складає звіт про підсумки проведення практики; 

– приймає участь в підведенні підсумків практики на засіданні кафедри та вченої ради 

факультету. 

5.4 Відділ працевлаштування та практичної підготовки: 

– розробляє положення про практичну підготовку студентів університету; 

– укладає довгострокові угоди з базами практик (навчальними закладами, 

підприємствами, організаціями, установами); 

– здійснює підготовку проектів наказів з питань практики; 

– забезпечує кафедри зразками документації з питань практики; 

– здійснює контроль за проведенням практики, аналізує та узагальнює її результати; 

– здійснює контроль за своєчасною розробкою програм практики; 

– аналізує звіти кафедр за результатами практики та готує підсумкову довідку про її 

проведення; 

– готує документи на нарахування заробітної плати керівникам від бази практики за 

укладеними угодами. 

5.5 Керівник від бази практики:  

– несе особисту відповідальність за проведення практики; 

– організовує проходження студентами інструктажу з техніки безпеки і охорони праці; 

– організовує практику згідно з її програмою; 

– надає студентам-практикантам можливість користування наявною літературою, 

технічною та іншою документацією, сприяє збору необхідних даних для виконання програми 

практики; 

– визначає місця практики, забезпечує найбільшу ефективність її проходження; 



 
 

119 

– забезпечує і контролює дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього 

розпорядку; 

– готує відгук та оцінює роботу студента-практиканта. 

5.6. Студент має: 

– прийняти участь у конференції з питань організації практики; 

– отримати направлення, щоденник, методичні матеріали та консультації щодо 

оформлення всіх необхідних документів; 

– пройти інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки; 

– своєчасно прибути на базу практики; 

– якісно і в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики 

та вказівками її керівників; 

– вивчити та суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, правил 

внутрішнього розпорядку бази практики; 

– нести відповідальність за виконану роботу; 

– своєчасно оформити звіт та скласти залік з практики. 

 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

6.1 Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та 

індивідуального завдання. 

Форма звітності студента з практики – визначається її програмою. 

Письмовий звіт, що містить відомості про виконання усіх розділів програми та 

індивідуального завдання за підписом керівника від бази практики, разом з іншими 

документами, подається на рецензування керівнику практики від кафедри. 

Оформлюється звіт за вимогами, що визначені у програмі практики. 

6.2 Звіт студент захищає у комісії, призначеній завідувачем кафедрою, до складу якої 

можуть входити: завідувач кафедрою, керівник практики від кафедри, відповідальний за 

практику та по можливості керівник від бази практики. 

Випускова кафедра подає у відповідний деканат і відділ працевлаштування та 

практичної підготовки  інформацію про склад комісії та дату проведення захисту звітів з 

практики. 

6.3 Комісія може приймати залік у студентів на базах практики в останні дні її 

проходження або у вищому навчальному закладі протягом 10 днів після її завершення. У 

випадках, коли практика проводиться у літній період, студенти захищають практику не пізніше 

ніж за 10 днів до початку навчального року. 

6.4. Результати заліку з практики вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і до 

залікової книжки за підписом членів комісії і враховується при призначенні стипендії.  

Відомість успішності за результатами проходження практики здається у деканат у день 

захисту, але не пізніше першої половини наступного дня. 

6.5 Якщо програма практики не виконана студентом з поважних причин, то деканат 

факультету встановлює йому індивідуальний графік її проходження. (крім студентів випускних 

курсів). 

Студенту, який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку або не виконав  

програму практики без поважних причин, надається можливість повторного її проходження в 

індивідуальному порядку (крім студентів випускних курсів).  

Студент, який отримав негативну оцінку з практики при комісії, відраховується з 

навчального закладу.  

6.6 Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні її 

підсумки –  підводяться на вчених радах факультетах не рідше одного разу на навчальний рік. 

6.7 Звіти по кожному виду практики зберігаються на відповідних кафедрах, в деканатах 

та відділі працевлаштування та практичної підготовки протягом трьох років. 
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7. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ 

7.1 Витрати на практику студентів як складова частина входять до загальних витрат на 

підготовку фахівців. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-

калькуляцієї з розрахунку вартості проходження практики одного студента в тиждень. 

 Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути: 

– оплата праці безпосереднього керівника практики; 

– разові витрати на організацію і підведення підсумків практики(укладання 

договору, проведення інструктажів, вибір місця практики); 

– витрати на матеріальне забезпечення практики (використання електронно-

обчислювальної техніки, копіювальні роботи, придбання матеріалів і канцелярського 

приладдя, експлуатація обладнання) тощо. 

7.2 Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється 

відповідно до чинного законодавства. 

7.3 Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної 

плати за студентами зберігається право на одержання стипендії за результатами 

семестрового контролю. 

7.4 Студентам на період практики, що проводиться за межами місця знаходження 

університету, усі виплати здійснюються відповідно до чинного законодавства. 

7.5 Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або орендованих для 

цього житлових приміщеннях оплачується на умовах та у розмірах, передбачуваних 

угодою. 

7.6 Оплата відряджень викладачам університету – керівникам практики студентів 

здійснюється ВНЗ згідно із чинним законодавством. 

7.7 Робочий час керівника практики від навчального закладу враховується як навчальне 

навантаження, що заплановане йому на керівництво практикою на навчальний рік. 

7.8 Оплата викладачам добових, за проїзд до місця проходження практики і назад, а також 

повернення витрат по найму житлового приміщення здійснюється навчальним закладом 

відповідно  до чинного законодавства України про оплату службових відряджень. 
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Положення про організацію самостійної роботи студентів 

у Мукачівському державному університеті 
 

1. Загальні положення 

1.1. Підготовка кваліфікованих фахівців з вищою освітою, конкурентоспроможних на 

ринку праці, здатних до компетентної і ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні 

європейських і світових стандартів, можлива за умови підвищення ролі самостійної роботи 

студентів, посилення значення роботи професорсько-викладацького складу, керівництва ВНЗ, 

факультетів і кафедр щодо розвитку навичок самостійної роботи студентів, стимулювання 

професійного зростання студентів, виховання їхньої творчої активності. 

1.2. Самостійна робота студента (далі – СРС) є невід'ємною складовою освітнього процесу 

у вищому навчальному закладі, в процесі якої заплановані завдання виконуються студентом під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.  

1.3.Метою СРС є системне і послідовне засвоєння в повному обсязі навчальної програми 

та формування у студентів самостійності у здобутті і поглибленні знань як риси характеру, що 

сприятиме підвищенню конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці. 

1.4.Навчальний час, відведений для СРС, регламентується «Положенням про організацію 

освітнього процесу в Мукачівському державному університеті», робочим навчальним планом і 

знаходиться в межах від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни.  

1.5.Співвідношення обсягів СРС та контактних годин визначається з урахуванням 

специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в 

реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в освітньому процесі 

практичних і лабораторних занять. 

 

2. Форми, види і зміст самостійної роботи студентів 

2.1.СРС над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може 

виконуватись у науковій бібліотеці університету, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах 

(лабораторіях), а також у домашніх умовах. 

2.2. Існують такі організаційні форми СРС: 

–навчальна робота, яка виконується самостійно у вільний від занять та зручний для 

студента час, як правило, поза аудиторією; 

–навчальна робота, яка з урахуванням специфіки дисципліни, виконується в 

комп’ютерному класі, лабораторії або в навчально-виробничій майстерні; 

–індивідуальні навчальні завдання з окремих дисциплін, які видаються студентам у 

терміни, передбачені робочою програмою з навчальної дисципліни і виконуються кожним 

студентом самостійно при консультуванні викладачем; 

–індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) – вид позааудиторної самостійної 

роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського 

характеру, які виконуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчального курсу в 

терміни, передбачені робочою програмою з навчальної дисципліни; 

–вдосконалення теоретичних і практичних навичок в умовах виробництва (навчальні і 

виробничі практики); 

– робота студента над виконанням курсових та дипломних проектів (робіт). 

2.3. Зміст СРС з конкретної навчальної дисципліни визначається її робочою програмою та 

методичними рекомендаціями і може складатися з таких видів роботи: 

- опрацювання лекційного матеріалу; 

- підготовка до практичних занять; 

- підготовка до контрольної роботи; 

- самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни згідно робочої 

програми; 

- виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання; 

- підготовка і виконання завдань, передбачених програмою практичної підготовки, 
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курсового проектування, творчих робіт тощо; 

- підготовка до контрольного заходу, підсумкової атестації; 

- робота у студентських наукових гуртках; 

- участь у роботі науково-практичних конференцій, наукових та методичних 

семінарів, олімпіад тощо; 

- інші види діяльності, що ініціюються університетом, факультетом, кафедрою й 

органами студентського самоврядування. 

2.3.Самостійна робота, яка не передбачена робочою програмою, але сприяє повнішому 

розкриттю і конкретизації її змісту, може здійснюватись з ініціативи студента з метою 

реалізації його власних навчальних і наукових інтересів. 

2.4.Одним із видів проведення самостійної та індивідуальної роботи зі студентами є 

використання сучасних технологій навчання, що запроваджуються в Університеті. Це модульне 

середовище для навчання Moоdle, яке створюється викладачами на допомогу студентам і 

базується на використанні сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних засобів 

навчання. 

 

3. Вимоги до забезпечення самостійної роботи студента 

3.1. Умови для самостійної роботи студентів створюються Університетом і його 

підрозділами, відповідальними за конкретні напрямки навчальної діяльності. 

3.2.Матеріально-технічне й інформаційно-технічне забезпечення СРС включає: 

  бібліотеку із читальними залами, укомплектованими відповідно до чинних норм; 

 комп'ютерні класи з можливістю роботи в мережі Інтернет; 

 наявність у навчальних корпусах Wi-Fi-зон (точок) доступу до мережі Інтернет; 

 місця проходження практики (бази практики) відповідно до укладених договорів; 

  навчальну і навчально-методичну літературу, розроблену з урахуванням збільшення 

частки СРС, у загальному обсязі дисципліни та інші матеріали. 

3.3.Базові підрозділи Університету (кафедри, лабораторії, науково-дослідна частина) 

створюють необхідні умови для участі студентів у науково-дослідній роботі. 

3.4. Облік СРС викладачі здійснюють у «Журналі обліку роботи викладача». 

3.5. Самостійна навчальна і науково-дослідна робота виконується студентами під 

керівництвом викладача, який, як правило, здійснює аудиторну роботу в академічній групі. 

3.6. Самостійна робота студента повинна: 

- бути виконаною особисто студентом або групою студентів, де кожен її член 

самостійно виконує свою частку колективної роботи; 

-  являти собою закінчену розробку (чи її етап), де розкриваються й аналізуються 

актуальні проблеми з певної теми або її окремих аспектів; 

-  демонструвати достатню компетентність автора (авторів) у розкритті питань, що 

досліджуються; 

-  мати навчальну, наукову й (або) практичну спрямованість і значимість, містити 

певні елементи новизни (при виконанні науково-дослідної роботи). 

3.7. Письмова СРС оформляється відповідно до вимог, розроблених кафедрою, що 

стосуються виконання та оформлення наукових, навчально-методичних та інших робіт. 

3.8. Відповідальність за якість самостійної роботи безпосередньо несе студент. 

 

4. Організація самостійної роботи студента 

4.1. Перелік завдань для СРС (обов'язкових для виконання та за вибором студента), форми 

її організації та звітності, терміни виконання кожного виду роботи визначаються робочою 

програмою навчальної дисципліни у розділі "Самостійна та індивідуальна робота студентів".  

4.2.Формою організації СРС є складання викладачем графіка усіх видів навчальних робіт, 

в якому зазначаються терміни усіх заходів, обсяг часу, відведеного на самостійну роботу, 

тематика занять, література з конкретизацією тем і сторінок. 

4.3. Співвідношення аудиторної і самостійної роботи студентів з вивчення навчальних 

дисциплін щорічно встановлюється навчальним відділом Університету за погодженням з 

відповідними кафедрами та деканатами і з урахуванням її значення для професійної підготовки 
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фахівця, рівня складності дисципліни, наявності, доступності та якості навчальних і науково-

методичних видань. 

4.4.Викладач у ході занять особливу увагу звертає на формування у студентів 

раціональних умінь і навичок розумової праці (вміння працювати з 

навчальною/методичною/науковою літературою, розподіляти матеріал на змістові частини, 

складати план і запитання до прочитаного, виділяти головну думку, самостійно робити 

висновки з прочитаного і доводити їх), тобто пропонує такі завдання, які потребують 

самостійності, найповнішого виявлення знань і навичок, набутих студентами, і, окрім того, 

розумового напруження. 

4.5. Організація самостійної роботи студента містить у собі розробку необхідної 

документації, що регламентує і методично забезпечує самостійну діяльність студентів (див. п. 

6). 

4.6. Рекомендовані форми  самостійної роботи студента, які встановлені на основі 

багаторічного досвіду викладачів з організації самостійної навчальної роботи студентів: 

 Опрацювання лекційного матеріалу; 

 Підготовка до лабораторних занять; 

 Підготовка до практичних занять; 

 Підготовка до семінарських занять; 

 Підготовка до контрольних робіт (тестування); 

 Підготовка і написання рефератів; 

 Виконання розрахунково-графічних робіт; 

 Виконання курсових робіт (проектів); 

 Опрацювання окремих розділів програми, які не викладаються на лекціях. 

 

4.7.СРС з кожної дисципліни може містити крім обов'язкової складової ще й вибіркову. 

Обов'язкова складова СРС передбачає опанування програмового матеріалу дисципліни. 

Вибіркова складова передбачає виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення 

свого професійного рівня, особистого рейтингу. Як правило, до таких завдань відноситься 

робота науково-дослідницького і творчого характеру. Її результати фіксуються на відповідних 

сторінках ІНПС та в журналі обліку роботи викладача. 

4.8. Студенти, які розпочинають вивчення дисципліни, на перших заняттях мають бути 

поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи з дисципліни, а саме про 

перелік і обсяг обов'язкових і вибіркових завдань, терміни їх виконання і особливості 

оцінювання, графік проведення консультацій, а також отримати опис дисципліни, методичні 

вказівки та індивідуальні завдання для СРС (за необхідності) тощо. 

4.9.Збільшення частки самостійної роботи і відповідне зниження аудиторного 

навантаження студента повинно супроводжуватися адекватним збільшенням кількості 

академічних годин, що відводяться на поточні групові й індивідуальні консультації, 

індивідуальну роботу зі студентами, контроль знань студентів (контроль самостійної роботи), 

розробку науково-методичних і навчальних матеріалів з дисципліни на допомогу студенту. 

4.10. З метою підготовки студентів до самостійної навчальної та науково-дослідної 

роботи, формування первинних навичок самостійної роботи в дисципліні "Вступ до 

спеціальності" ("Університетська освіта") в одній із тем слід розглянути питання про 

"Організацію самостійної роботи студентів" (перший навчальний семестр). 

 

 

5. Керівництво самостійною роботою студентів 

5.1. Керівництво СРС здійснюється викладачем під час індивідуально-консультативної 

роботи. 

5.2.Індивідуально-консультативна робота – це форма організації навчальної роботи 

викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для виявлення і 

розвитку індивідуальних здібностей студента на основі особистісно-діяльнісного підходу. Вона 

проводиться з метою посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності і спрямування її 

в необхідному напрямку. 
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5.3. Навчальний час, відведений для індивідуально-консультативної роботи викладача зі 

студентами, визначається нормами часу й обліку навчальної роботи (наказ МОНУ від 

07.08.2002 р., № 450) на основі робочого навчального плану. 

5.4. Індивідуально-консультативна робота, як правило, проводиться у вигляді 

консультацій, інколи - індивідуальних занять у формі: діалогу з різних навчальних проблем; 

перевірки виконання завдань із СРС; виконання індивідуальних завдань (курсових та 

дипломних проектів (робіт), розрахункових, творчих робіт тощо); евристичної бесіди; наукової 

роботи та ін. 

5.5. Консультація – одна з форм організації навчального процесу, що проводиться з метою 

отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання, пояснення певних 

теоретичних положень та їх практичного застосування. При цьому виділяють такі види 

консультацій: 

- тематичні – проводяться за певними темами дисципліни або найбільш складними 

питаннями програмового матеріалу; 

-  цільові – використовуються перед проведенням контрольного заходу чи 

підсумкового контролю; 

-  активні – консультації з використанням активних методів навчання (наприклад, у 

формі прес-конференції); 

- із самостійної роботи – проводяться при підведенні підсумків СРС, у процесі 

роботи студентів над курсовими та дипломними проектами (роботами) тощо. 

5.6. Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами здійснюється 

відповідно до графіка, складеного кафедрою, в якому вказані дата, час і місце проведення 

консультацій. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з кожної дисципліни 

доводиться до відома студентів на початку її вивчення і вивішується на інформаційних стендах 

кафедри. 

5.7. Графік консультацій, затверджується завідувачем кафедри і доводиться до відома 

студентів. Відсутність зазначеного графіка консультацій не дає права викладачеві звітувати про 

виконання цього виду навантаження.  

 

6. Навчально-методичне забезпечення СРС

6.1. Навчально-методичні та навчальні матеріали й видання повинні містити в собі 

рекомендації щодо СРС, враховуючи специфіку кожної навчальної дисципліни. 

6.2. Рекомендації із самостійного вивчення або повторення навчального матеріалу 

повинні містити в собі вказівки щодо терміну, обсягу, якості засвоєння матеріалу із 

зазначенням навчальних і наукових видань, що використовуються з цією метою, а також 

питання для самоконтролю, тести, контрольні завдання, вимоги і приклади оформлення 

самостійної письмової роботи. 

6.3. Навчально-методичні видання, що розробляються кафедрами з урахуванням 

збільшення частки СРС, повинні містити у собі методичні вказівки й рекомендації з 

самостійної роботи й оформлятися таким чином, щоб ключові моменти тексту (визначення, 

концепції, ідеї тощо) були виділені. Для формування й удосконалювання навичок СРС з 

навчальною і науковою літературою з теоретичних дисциплін кафедрами можуть бути 

розроблені і запропоновані студентам хрестоматії, доповнені питаннями, що дозволяють 

з'ясувати рівень розуміння студентом змісту прочитаного тексту. 

6.4. Методичні вказівки (крім зазначених) до практичних занять повинні містити 

приклади розв'язання задач, варіанти завдань для самостійної роботи; до лабораторних робіт - 

стислі теоретичні відомості з теми лабораторної роботи (у випадку відсутності в бібліотеці 

достатньої кількості підручників/посібників), методику виконання і обробки отриманих 

результатів, вимоги до оформлення тощо; до семінарських занять - тематику і методику 

опрацювання теоретичних питань з акцентуванням уваги студента на основних проблемних 

питаннях, що розглядаються; до курсових та дипломних проектів (робіт) - зміст і структуру 

проекту (роботи), короткий зміст кожного підрозділу, вимоги до оформлення тексту, графічної 

частини, літератури, приклади оформлення текстової і графічної частини. 
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6.5. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

завантажується викладачами в модульне динамічне об'єктно-орієнтоване навчальне середовище 

Moоdlе. 

 

7. Контроль і оцінювання самостійної роботи студента 

7.1.В залежності від особливостей дисципліни, характеру самостійної роботи викладач 

може встановити такі форми контролю: 

- поточний контроль виконаних практичних завдань; 

- поточний контроль (захист) виконаних лабораторних робіт; 

-  тестовий чи інший контроль тем, винесених викладачем на самостійне 

опрацювання студентів; 

-  поточний контроль засвоєння матеріалу семінарських (практичних) занять на 

основі відповідей на питання, повідомлень, доповіді, дискусій тощо; 

-  поточний контроль в системі модульного динамічного об'єктно-орієнтованого 

навчального середовища; 

-  усна доповідь та/або письмовий звіт про розв'язання ситуаційних завдань тощо; 

-  індивідуальний чи колективний проект (робота), передбачений робочою 

програмою з дисципліни, що потребує формування практичних навичок і умінь 

студентів; 

-  звіт про проходження практики, науково-дослідну роботу (чи її етапи); 

-  стаття, тези виступу та інші публікації в наукових, навчально-популярних, 

навчальних виданнях за підсумками самостійної навчальної та науково-дослідної 

роботи, опубліковані за рішенням кафедри, Науково-методичної  або Вченої ради 

Університету. 

7.2.Самостійна робота студента (в т.ч. ІРС) на рівні освітнього ступеня «бакалавр» та 

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» може бути інтегрована з аудиторною роботою або 

бути самостійною складовою. Якщо самостійна робота передбачена в темі поряд з аудиторною, 

то вона оцінюється під час поточного контролю. Якщо самостійна робота з дисципліни 

передбачена у робочій програмі окремою складовою, то при оцінці її виконання визначається 

ваговий коефіцієнт. 

7.3.На рівні освітнього ступеня «магістр» обов’язковою окремою складовою поточного 

контролю є індивідуальна науково-дослідна робота.  

7.4.Самостійна робота студента (в т.ч. ІРС) з визначеним ваговим коефіцієнтом  

передбачає оцінювання різних видів завдань. Оцінювання кожного виду самостійної роботи 

студентів проводиться за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно). 

Якщо оцінюється кілька складових, то результатом є середньоарифметичне, скореговане на 

ваговий коефіцієнт.  

8. Прикінцеві положення 

8.1.Дане Положення діє з моменту його затвердження. 

8.2.Доповнення та пропозиції щодо його вдосконалення розглядаються на засіданнях 

кафедр та вчених радах факультетів, виносяться на розгляд Науково-методичної ради та 

затверджуються на Вченій раді Університету. 
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Положення про відрахування, переривання навчання,  

поновлення і переведення здобувачів вищої освіти  

у Мукачівському державному університеті 
 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 

осіб, які навчаються у Мукачівському державному університеті (далі - Університет), а 

також порядок надання їм академічної відпустки визначаються Законом України "Про 

вищу освіту", нормативними актами Міністерства освіти і науки України та "Положенням 

про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої 

освіти у Мукачівському державному університеті" (далі - положення). 

1.2. Відрахування, поновлення та переведення студентів здійснює ректор 

університету в межах наданих йому повноважень згідно з поданням деканів факультетів 

за погодженням з органом студентського самоврядування Університету та первинною 

профспілковою організацією. 

 

2. Відрахування студентів 

2.1. Відповідно до ЗУ "Про вищу освіту" підставами для відрахування здобувача 

вищої освіти є: 

1) за власним бажанням; 

2) у зв`язку з переведенням до іншого закладу освіти; 

3) за академічну неуспішність; 

4) за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу, у 

зв`язку з невиходом з академічної відпустки; 

5) за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу 

(після зарахування не приступили до занять протягом 10 днів); 

6) за порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку; 

7) закінчив теоретичний курс навчання та не атестований Екзаменаційною 

комісією; 

8) за порушення умов контракту; 

9) за станом здоров`я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії; 

10) у зв`язку зі смертю; 

11) за невиконання вимог навчального плану; 

12) у зв`язку з призовом на строкову військову службу; 

13) у зв`язку з порушенням візового режиму; 

14) інша; 

15) у зв`язку з ліквідацією (реорганізацією) навчального закладу; 

16) у зв`язку з набуттям чинності вироку суду. 

2.2. Особа, відрахована з університету до завершення навчання за освітньою 

програмою, отримує академічну довідну, що містить інформацію про результати 

навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок 

академічної довідки встановлюється МОН України. 

2.3. Відрахування студентів погоджується з органами студентського 

самоврядування та первинною профспілковою організацією. 

2.4. Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням із 

службою у справах неповнолітніх при місцевих органах виконавчої влади та з 

обов'язковим інформуванням батьків (опікунів). 

 

3. Переривання навчання 

3.1. Здобувач вищої освіти має право на перерву в навчанні у зв'язку з 

обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми з таких 



 
 

127 

причин: за станом здоров'я; у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку; у зв'язку з призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 

відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо. Таким особам на підставі відповідних 

документів в установленому порядку надається академічна відпустка. 

За студентом, який навчався за рахунок коштів державного бюджету, на момент 

виходу його з академічної відпустки бюджетне місце зберігається. 

3.2. Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв'язку з 

оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії. 

3.3. У випадку невиконання студентом індивідуального навчального плану з 

поважних причин, студент може за власним бажанням залишитись на повторне навчання 

на цьому ж курсі (у межах ліцензованого обсягу ВНЗ) на компенсаційній основі. 

При повторному навчанні декан одноосібно перезараховує навчальні дисципліни, 

які вже вивчені студентом і з яких він атестований позитивними оцінками, за умови 

відповідності їх обсягу. 

 

4. Поновлення до складу студентів 

4.1. Особа, яка відрахована з вищого навчального закладу до завершення 

навчання за відповідною освітньою програмою, має право поновитися для продовження 

навчання в межах ліцензованого обсягу вищого навчального закладу. Поновлення 

студентів на перший курс Університету не дозволяється. 

4.2. Поновлення до складу студентів здійснює ректор університету незалежно від 

тривалості перерви у навчанні, причини відрахування, трудового стажу, форми навчання. 

4.3. Особа, яка навчалася за кошти державного бюджету та була відрахована з 

причин, не пов'язаних з академічною неуспішністю, невиконанням навчального плану та 

порушенням правил внутрішнього розпорядку університету, користується пріоритетним 

правом поновлення на місце, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету, за 

умови його наявності. 

Поновлення на навчання будь-якої особи на вакантне місце державного замовлення 

здійснюється на конкурсній основі. 

4.4. При відсутності вакантного місця державного замовлення особа, яка бажає 

продовжити навчання, може бути поновлена до складу студентів з оплатою навчання за 

рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, 

організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого 

обсягу. 

4.5. Студенти, які навчалися в неакредитованих ВНЗ, не користуються правом 

поновлення до Університету. 

4.6. Терміни і графік ліквідації академічної різниці в навчальних планах 

встановлює декан факультету. 

4.7. Прийом документів і поновлення осіб до складу студентів здійснюється, як 

правило, під час канікул. Наказ про зарахування до складу студентів видається за умови 

ліквідації особою академічної різниці у навчальних планах. Порядок встановлення і 

ліквідації академічної різниці регламентується цим положенням. 

4.8. Ректор Університету має право поновити на другий курс студента, 

відрахованого з першого курсу, якщо його академічна заборгованість складає не більше 15 

кредитів ЄКТС. Такому студенту деканат встановлює графік ліквідації академічної 

різниці. 

4.9. Поновлення студентів, що раніше навчалися в Університеті на умовах 

договору,  дозволяється тільки за умови відсутності боргу з оплати за навчання за 

попередній період. Плата за навчання студента, який поновлюється, встановлюється на 

рівні плати для студентів першого курсу поточного навчального року. 

Поновлення для проходження переддипломної практики, виконання і захисту 

дипломного проекту (роботи) проводиться за умови внесення студентом плати за останній 
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семестр навчального року незалежно від збереження чи зміни тематики проектування. 

Рішення про збереження або зміну теми дипломного проекту (роботи) приймає випускова 

кафедра. Тема затверджується наказом ректора. 

 

5. Переведення студентів 

5.1. Переведення студентів з однієї спеціальності на іншу, з однієї форми 

навчання на іншу, з курсу на курс в межах Університету здійснює ректор. Переведення 

студентів здійснюється, як правило, під час канікул. 

5.2. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-професійною (освітньо-

науковою) програмою підготовки магістра, з однієї спеціальності на іншу не допускається. 

5.3. Студенти акредитованих недержавних вищих навчальних закладів можуть 

бути переведені до Університету на умовах, що передбачені для студентів державного 

вищого навчального закладу. 

5.4. Студенти неакредитованих ВНЗ не користуються правом переведення до 

акредитованих ВНЗ. 

5.5. Переведення студентів на перший курс навчання за освітньо-професійною 

програмою бакалавра забороняється. 

5.6. Переведення студентів, які навчаються за ОПП бакалавра на базі повної 

загальної середньої освіти, на навчання за ОПП бакалавра зі скороченим терміном на базі 

освітнього ступеню «молодший бакалавр» («молодший спеціаліст») забороняється. 

5.7. За наявності двосторонніх (студент і університет), або тристоронніх 

(студент, університет і підприємство, організація, установа) угод, переведення студентів з 

однієї спеціальності на іншу, з однієї форми навчання на іншу в межах Університету, або з 

будь-якого іншого вищого закладу освіти здійснюється за умови внесення відповідних 

змін до цих угод або укладання нової угоди з дотриманням вимог чинного законодавства. 

5.8. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно 

від форми навчання, спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів 

освіти у такому порядку: 

- студент, який бажає перевестися до іншого вищого закладу освіти, подає на ім'я 

ректора університету, в якому він навчається, заяву про переведення і, одержавши його 

письмову згоду, звертається із заявою до ректора того навчального закладу, до якого він 

бажає перевестись; 

- до заяви студент додає виписку із навчальної картки за попередній період 

навчання, із зазначенням повних назв дисциплін, їх загального обсягу у кредитах ЄКТС 

(годинах), форм контролю та отриманих оцінок за національною шкалою оцінювання і 

шкалою ЄКТС; 

- заява про переведення подається на ім`я ректора Університету і має бути 

розглянута впродовж двох тижнів. Заявникові повідомляються умови зарахування на 

навчання або причина відмови. Порядок ліквідації академічної різниці за навчальними 

планами визначається цим положенням; 

- при позитивному рішенні про переведення студента, декан або уповноважений 

заступник декана проводить перезарахування результатів навчання з дисциплін шляхом 

порівняння їх загального обсягу, форми підсумкового контролю та визначає академічну 

різницю; 

- за умови ліквідації академічної різниці ректор Університету видає наказ, згідно з 

яким студент допускається до занять, а до вищого навчального закладу, в якому студент 

навчався раніше, направляється запит щодо відправлення на адресу Університету його 

особової справи; 

- ректор ВНЗ, у якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про 

відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого навчального закладу. 

Після відрахування студента деканат виписує йому академічну довідку встановленої 

форми, в якій подається перелік усіх вивчених за попередній період дисциплін із 
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зазначенням їх обсягу і отриманих оцінок за вітчизняною шкалою та шкалою ЄКТС. 

Відділ кадрів у тижневий термін надсилає особову справу студента на адресу вищого 

закладу освіти, від якого надійшов запит; 

- у вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються: копія 

академічної довідки; копія навчальної картки студента; залікова книжка (ІНПС); 

студентський квиток; список пересланих документів. Порядок зберігання цих документів 

ідентичний із порядком зберігання особових справ студентів; 

-  ректор Університету у разі переведення студента з іншого ВНЗ після одержання 

особової справи видає наказ про його зарахування до числа студентів. 

5.9. Особам, які навчаються за кошти державного бюджету, у разі відсутності 

вакантних бюджетних місць при переведенні, можуть бути запропоновані вакантні місця, 

що фінансуються за рахунок інших джерел (за умови їх наявності), у межах ліцензованого 

обсягу. 

5.10. Переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних і юридичних осіб, 

на вакантні місця державного замовлення здійснюється у відповідності до результататів 

академічних досягнень студента на конкурсних засадах з урахуванням їх соціального 

статусу. Кандидатури таких студентів висуваються деканом факультету за погодженням з 

органами студентського самоврядування. Правом першочергового переведення на 

навчання за кошти державного бюджету користуються студенти, для яких відповідними 

законами, указами Президента України та урядовими рішеннями встановлені такі пільги. 

Заповнення вакантних місць державного замовлення, у разі їх виникнення, є 

обов'язковим. 

5.11. Процедура переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних та 

юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення включає такі етапи: 

- декани оприлюднюють інформацію про наявність бюджетних місць у межах 

курсів та спеціальностей; 

- студент, який претендує на вакантне місце державного замовлення, подає у 

відповідний деканат на ім'я ректора Університету заяву; 

- деканат формує рейтинг претендентів за результатами академічних досягнень 

кожного з них за попередній період (у першому семестрі першого курсу - з урахуванням 

результатів вступних випробувань); 

- деканат подає список претендентів і їх заяви для розгляду на засіданні 

студентської ради факультету (для денної форми навчання) і представлення в деканат 

витягу із протоколу її засідання; 

- заяви претендентів розглядають на засіданні конкурсної комісії факультету у 

складі: декана та його заступників (для денної форми навчання)  і голови студентської 

ради факультету. За умови однакового рейтингу за результатами академічних досягнень 

перевага надається студентам-напівсиротам, дітям з багатодітних сімей, студентам, які 

беруть активну участь у науковій і творчій роботі університету за рекомендацією органів 

студентського самоврядування. Декан на підставі рішення конкурсної комісії подає 

службову записку на ім`я ректора зі своїми пропозиціями; 

- на підставі службової записки ректор видає наказ про переведення особи на 

бюджетну форму навчання. Деканат передає документи переведеної особи до 

студентського відділу. 

5.12. Для осіб, які навчаються в університеті на договірній основі з оплатою за 

рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств чи відомств, переведення на 

навчання за рахунок бюджетних асигнувань здійснюється за тих же умов та за 

обов'язкової згоди замовників, що фінансують підготовку. 

 

6. Перезарахування дисциплін 

6.1. При переведенні і поновленні на навчання часто виявляється академічне 

розходження між навчальним планом, за яким студент планує навчатись, і навчальним 
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планом, за яким він навчався раніше. Ці розходження можуть являти собою як академічну 

розбіжність з дисципліни, так і академічну різницю. 

Академічне розходження встановлює декан факультету, порівнюючи навчальний 

план, за яким студент навчався раніше і за яким має навчатися в Університеті. 

Дисципліни, які на момент переведення (поновлення) студента не вивчалися ним, 

становлять академічну різницю. Академічна різниця не може перевищувати 30 кредитів 

ЄКТС. Крім цього може скластися ситуація, коли студент в попередньому навчальному 

закладі атестований з певних дисциплін, які вивчаються в Університеті, до якого студент 

перевівся чи поновився, в поточному семестрі. У такому випадку виникає необхідність 

перезарахування раніше вивчених дисциплін. 

6.2. Перезарахування результатів раніше складених студентом дисциплін згідно 

з ІНПС здійснює декан факультету, шляхом порівняння відповідності загального її обсягу 

в кредитах ЄКТС (годинах), форми підсумкового контролю. 

Перезарахування дисциплін здійснюється на підставі академічної довідки або 

додатка до документа про вищу освіту, виданого акредитованим вищим навчальним 

закладом, чи на підставі навчальної картки (для студентів МДУ), завіреної в 

установленому порядку. 

6.3. Академічна розбіжність з дисципліни – це: різниця за обсягом в кредитах 

ЄКТС (годинах); різниця у формі підсумкового контролю (залік - замість іспиту, 

звичайний залік - замість диференційованого). Процедуру ліквідації академічної 

розбіжності визначає завідувач відповідної кафедри за заявою студента. 

6.4. Дисципліна, виведена студенту як академічна різниця, вивчається ним 

самостійно у встановлені деканатом терміни її ліквідації. Студент отримує завдання (опис 

дисципліни) на відповідній кафедрі, вивчає дисципліну за індивідуальним графіком з 

опрацюванням усіх видів навчальних занять, передбачених робочою програмою 

дисципліни, під керівництвом викладача, який веде цю дисципліну і призначеного 

завідувачем кафедри. Семестровий контроль приймає той же викладач за направленням 

деканату. 

6.5. Студентам, які вступають на навчання до університету за скороченим 

терміном навчання (на базі диплома ОКР молодшого бакалавра/молодшого спеціаліста), 

дисципліни, складені у ВНЗ I—II рівня акредитації, можуть бути перезараховаиі, якщо 

навчальні плани цього закладу інтегровані з університетськими. 

6.6. Перезарахування дисциплін може здійснюватися за такими варіантами: 

- одноосібне рішення декана факультету;  

- рішення декана факультету на підставі висновку експертної комісії (завідувача) 

відповідної кафедри; 

- рішення декана факультету на підставі додаткової атестації студента 

відповідною кафедрою за окремими темами (після ліквідації академічної розбіжності). 

6.7. Одноосібне рішення декана факультету про перезарахування дисципліни 

може бути прийняте за таких умов: 

- назви дисциплін збігаються повністю або мають несуттєву стилістичну 

відмінність; 

- загальний обсяг дисципліни (кредитів ЄКТС/годин) в попередньому 

навчальному закладі становить не менше 75 % від обсягу дисципліни, передбаченої 

навчальним планом університету. 

6.8. Експертна комісія формується у випадках, коли є певні підстави для 

перезарахування дисципліни, але одноосібне рішення деканом не прийнято. Експертна 

комісія формується у складі двох осіб: завідувача кафедри, яка забезпечує викладання 

дисципліни, та одного з викладачів, який викладає таку ж або споріднену дисципліну. 

Експертна комісія формується деканом факультету. 

6.9. Експертна комісія розглядає заяву-направлення студента, вивчає його 

документи про раніше здобуту освіту, при необхідності проводить співбесіду зі студентом 
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з метою уточнення змісту вивченої у попередньому ВНЗ дисципліни, яку потрібно 

перезарахувати. 

Направлення (додаток А) має містити змістовне викладення обставин; які вказують 

на можливість перезарахування дисципліни (статус навчального закладу, загальний обсяг 

дисципліни (у кредитах ЄКТС/годинах), результати навчання і особливості шкали їх 

оцінювання тощо). 

6.10. Експертна комісія може зробити вмотивований висновок про:  

- можливість перезарахування дисципліни;  

- необхідність додаткової атестації за окремими темами;  

- неможливість перезарахування дисципліни. 

Висновок експертної комісії оформлюється у вигляді протоколу, відмічається у 

заяві-направленні і набирає чинності після затвердження його деканом факультету. 

Остаточне рішення на підставі висновку експертної комісії приймає декан факультету. 

6.11. Додаткова атестація за окремими темами дисципліни може проводитися за 

різними формами відповідно до виду семестрового контролю, а саме: у формі співбесіди, 

письмової контрольної роботи або тестування з тем, які не вивчалися студентом раніше 

або вивчалися у неповному обсязі тощо. 

6.12. При перезарахуванні дисципліни зберігається раніше здобута позитивна 

оцінка навчальних досягнень студента. Якщо в академічній довідці студента, який 

перевівся (поновився на навчання), оцінки виставлені лише за національною шкалою 

оцінювання, їх необхідно привести до чинних в університеті шкал оцінювання згідно з 

"Положенням про оцінювання знань студентів за Європейською кредитною трансферно-

накопичувальною системою організації освітнього процесу у Мукачівському державному 

університеті".  

6.13. Студент має право відмовитися від перезарахування дисципліни, якщо його 

не влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну різницю або вивчати 

повторно. 

 

7. Оформлення документів 

7.1. Студенту, який поновився до складу студентів Університету або перевівся з 

іншого ВНЗ, видається ІНПС встановленого зразка (залікова книжка) із проставленими в 

ньому перезарахованими дисциплінами і оцінками за чинними в Університеті шкалами 

оцінювання. 

7.2. Студенту, який відрахований з Університету, видається академічна довідка 

встановленого зразка та оригінал документа про повну загальну середню освіту. 

7.3. Відомості про зараховані навчальні дисципліни вносяться до академічної 

довідки окремо за кожний семестр із зазначенням загального обсягу у кредитах ЄКТС 

(годинах) та результатів навчання. 

7.4. До академічної довідки не вносяться навчальні дисципліни, з яких студент 

одержав незадовільні оцінки. 

7.5. Студенту, який навчався в декількох ВНЗ, видається академічна довідка, до 

якої вносяться дисципліни, що опановані ним під час навчання у цих закладах із 

зазначенням їх повних назв та обсягів в кредитах ЄКТС (год). 

7.6. Реєстрація академічних довідок проводиться в спеціальній книзі, до якої 

заносяться такі дані: 

- порядковий реєстраційний номер; 

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

- серія і номер академічної довідки; дата видачі; 

- назва спеціальності, курс навчання; 

- підстава видачі академічної довідки (наказ про відрахування). 

7.7. До особової справи студента, переведеного з іншого ВНЗ або поновленого до 

складу студентів, додаються такі документи: 
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- заява на ім'я ректора; 

-  документ державного зразка про повну загальну середню освіту (оригінал); 

- академічна довідка (оригінал); 

- чотири фотокартки розміром 3x4 см; 

- копія довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код; 

- копія паспорту. 

7.8. Студенту, який поновлений (переведений) до університету, у деканаті 

заповнюється навчальна картка встановленої форми, видається ІНПС (залікова книжка) з 

перезарахованими дисциплінами (з відповідними оцінками)  та студентський квиток. 

7.9. Студентам, відрахованим з університету у зв'язку із завершенням освітньої 

програми, видаються оригінали відповідних документів про попередню освіту. 
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Положення про організацію навчально-методичної роботи 

 в Мукачівському державному університеті 
 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Навчально-методична робота в Мукачівському державному університеті 

(далі – Університет) є невід’ємною складовою організації освітнього процесу. Вона 

спрямована на вирішення завдань ефективного управління процесом навчання студентів 

та підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до 

вдосконалення змісту, організації та методів освітнього процесу, надання практичної 

допомоги викладачам та студентам. 

1.2. Розрізняють дві форми методичної роботи: науково-методичну та 

навчально-методичну. Науково-методична робота орієнтована на створення нових 

принципів і методів ефективного управління процесом навчання студентів. Навчально-

методична робота спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих 

форм і видів занять зі студентами. 

1.3. Організація навчально-методичної роботи здійснюється відповідно до 

Закона України «Про вищу освіту», наказів та інструктивних листів МОН України, 

Статуту Університету, наказів та розпоряджень ректора і проректора з науково-

педагогічної роботи, а також даного Положення. 

1.4. Основними напрямами методичної роботи в Університеті є: 

– перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи; 

– створення навчально-методичних комплексів формування компетентностей згідно 

із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців; 

– удосконалення форми та змісту освітніх програм і навчальних планів підготовки 

фахівців; 

– вивчення обсягу і змісту СРС, вироблення методичних рекомендацій із її 

планування, організації та контролю; 

– методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень; 

– організація університетської системи підвищення педагогічної майстерності 

молодих викладачів, аспірантів і наукових співробітників; 

– аналіз забезпеченості освітнього процесу навчально-методичною літературою, 

формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних 

посібників і вказівок; 

– вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду навчально-методичної 

роботи, передових методів і прийомів проведення навчальних занять, 

організаційних форм навчання; 

– організація та проведення науково-методичних семінарів і конкурсів з науково-

методичної діяльності; 

– проведення науково-методичних досліджень з актуальних для університету і вищої 

школи проблем. 

1.5. Координацію та керівництво всіма напрямами методичної роботи в 

університеті здійснює проректор з науково-педагогічної роботи, навчальний і  навчально-

методичний відділи. 

1.6. Система методичної роботи в Університеті забезпечується: Науково-

методичною радою; Науково-методичною комісією, фаховими комісіями факультетів та 

кафедрами. 

1.7. Робота в Науково-методичній комісії Університету, науково-методичній 

комісії, фахових комісіях університету вноситься до індивідуального плану роботи 

викладача і враховується при визначенні рейтингу науково-педагогічного працівника. 
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2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.1. Науково-методична рада Університету (далі – НМР) є колегіальним 

дорадчо-консультативним органом, який визначає головні напрями навчально-методичної 

та науково-методичної роботи університету з питань підвищення ефективності та якості 

вищої освіти і вдосконалення освітнього процесу. НМР здійснює моніторинг, аналіз, 

координацію, планування навчально-методичної та науково-методичної роботи в 

університеті, сприяє функціонуванню системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти та реалізації державної політики інтеграції у європейський простір вищої освіти. 

2.2. Головною метою діяльності НМР є забезпечення ефективної навчально-

методичної роботи підрозділів університету. Діяльність НМР спрямована на підвищення 

якості підготовки кваліфікованих фахівців, узагальнення та впровадження прогресивних 

освітніх технологій, форм та методів навчання. 

2.3. Головою НМР університету є проректор з науково-педагогічної роботи.  

2.4. Завдання, склад, організація роботи НМР визначаються «Положенням про 

Науково-методичну раду Мукачівського державного університету». 

 

3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

3.1. Науково-методична комісія Університету створюється для координації 

етапів внутрішньої експертизи та рецензування навчальних та навчально-методичних 

матеріалів, що використовуватимуться в освітньому процесі, визначення їх відповідності 

вимогам надання освітніх послуг у галузі вищої освіти та внутрішнім стандартам МДУ.  

3.2. Рішення комісії мають рекомендаційний характер і розглядаються на 

засіданні Науково-методичної ради МДУ. 

3.3. Контроль за діяльністю комісії здійснює проректор з науково-педагогічної  

роботи МДУ. 

3.4. Завдання, організація  роботи, функції, принципи формування комісії, її 

склад і визначаються «Положенням про Науково-методичну комісію Мукачівського 

державного університету». 

 

 

4. ФАКУЛЬТЕТСЬКІ ФАХОВІ КОМІСІЇ  

 

4.1. Факультетські фахові комісії  Мукачівського державного університету 

формуються з метою організації ефективної організації освітнього процесу у межах 

факультету. 

4.2. Основними завданнями факультетських фахових комісій є: 

– організація та проведення ректорських контрольних робіт, відповідно до 

розпорядження ректора, як одного з видів внутрішньоуніверситетського контролю 

засвоєння знань, умінь та навичок студентів; 

– участь в експертизі матеріалів і результатів моніторингу якості освітнього процесу 

по дисциплінах факультету; 

– підтримка в організації та відвідування відкритих (конкурсних) занять, за 

необхідності, з залученням провідних фахівців з профілю предмету для оцінки 

рівня професійної кваліфікації претендента на заміщення посади; 

– ухвалення рекомендацій щодо атестації науково-педагогічних працівників 

факультету (переведення на посади та присвоєння їм вчених звань доцента 

відповідно до «Положення про порядок проведення конкурсу назаміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників у Мукачівського державного 

університету); 
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– участь в узагальненні й поширенні досвіду роботи викладачів, що атестуються, 

кафедр і факультетів, у вивченні та використанні позитивного досвіду роботи 

інших ВНЗ; 

– проведення семінарів, круглих столів з метою підвищення фахової майстерності 

професорсько-викладацького складу; 

– організація розробки навчально-методичних рекомендацій щодо вдосконалення 

навчально-методичної роботи та вирішення навчально-методичних проблем з 

галузі знань. 

4.3. Завдання, організація  роботи, принципи формування комісій, її склад і 

завдання визначаються «Положенням про факультетську фахову комісію  Мукачівського 

державного університету». 

 

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ 

 

5.1. Основну методичну роботу в університеті виконують кафедри за тематикою 

і напрямами, визначеними Науково-методичною радою університету. Методична робота 

кафедри направлена на вдосконалення викладання дисциплін, які закріплені за кафедрою, 

оптимізацію та інтенсифікацію освітнього процесу, покращення його методичного 

забезпечення, підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу. 

5.2. Методична робота є обов’язковою постійною частиною посадової діяльності 

кожного викладача. Методична робота включається до індивідуального плану викладача. 

Викладач періодично звітує на засіданні кафедри про виконану ним методичну роботу. 

Обсяг та якість виконаної викладачем методичної роботи враховується при обранні його 

за конкурсом на новий строк. 

5.3. Загальне керівництво методичною роботою на кафедрі та контроль за її 

проведенням здійснює завідувач кафедри, а безпосереднє керівництво – відповідальний за 

методичну роботу, призначений завідувачем кафедри з числа найбільш досвідчених 

викладачів.  

5.4. Координація методичної роботи кафедр факультетів здійснюється Науково-

методичною радою університету та факультетськими фаховими комісіями.  

5.5. Основні напрямки методичної роботи на кафедрі. 

5.5.1. Організація освітнього процесу:  

– аналіз якості о процесу на всіх формах навчання, аналіз рівня постановки окремих 

дисциплін, аналіз рівня засвоєння студентами програмового матеріалу;  

– розробка документів навчально-методичного комплексу з дисциплін, закріплених 

за кафедрою. 

5.5.2. Вибір і впровадження методів та засобів навчання:  

– вивчення, аналіз, розробка та впровадження в практику роботи кафедри 

прогресивних методів навчання та нових концепцій викладання навчальних 

дисциплін,  

– розгляд та внесення пропозицій щодо методики викладання дисциплін;  

– розгляд та внесення пропозицій щодо методики проведення окремих видів занять – 

лекцій, практичних та лабораторних занять, виробничих практик, самостійної 

роботи, курсового та дипломного проектування;  

– розробка та впровадження сучасних методик контролю знань студентів;  

– аналіз забезпечення навчальних дисциплін підручниками, навчальними 

посібниками, методичними розробками, довідниками згідно з переліком дисциплін 

навчального плану та їх наявністю в бібліотеці університету;  

– планування та контроль підготовки до видання монографій, навчальної та 

методичної літератури;  
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– обговорення підготовлених рукописів підручників та навчально-методичних 

посібників, визначення їх наукового рівня і прийняття рекомендацій щодо 

доцільності їх видання;  

– аналіз стану лабораторної бази кафедри та контроль за ефективним її 

використанням в навчальному процесі;  

– вивчення передового досвіду інших кафедр університету та вищих навчальних 

закладів з проблем використання сучасних інформаційних технологій та 

впровадження їх на практиці.  

5.5.3. Підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності науково-педагогічних 

працівників:  

– планування, затвердження програм підвищення кваліфікації викладачів кафедри, 

контроль за виконанням планів та оцінка отриманих результатів;  

– аналіз рівня підготовки викладачів до проведення різних форм занять;  

– організація проведення та обговорення відкритих занять;  

– проведення та обговорення результатів відвідування занять завідувачем кафедри та 

взаємовідвідування викладачами;  

– планування та проведення кафедрального методичного семінару, участь у 

факультетських та університетських методичних семінарах та конференціях;  

– рецензування методичних розробок;  

5.6. Методична діяльність кафедри полягає у проведенні науково-, навчально- та 

організаційно-методичної роботи, що проводиться викладачами кафедри та обговоренні 

отриманих результатів під час проведення методичних семінарів кафедри. Засідання 

кафедрального методичного семінару проводиться 2–3 рази за семестр.  

5.7. План методичної роботи є складовою частиною загального плану роботи 

кафедри, що затверджується завідувачем кафедри. Питання щодо виконання плану 

обговорюються не рідше одного разу на рік на засіданні кафедри.  

5.8. Обов’язковий перелік документів, що регламентують та висвітлюють 

методичну роботу на кафедрі:  

– положення, директивні та інструктивні матеріали (Положення Університету, 

накази та інструктивні листи Міністерства освіти і науки України, накази ректора 

університету, розпорядження проректора з науково-педагогічної роботи, 

розпорядження декана факультету, рішення Науково-методичної ради 

університету);  

– план методичної роботи на кафедрі на поточний навчальний рік;  

– звіт про методичну роботу на кафедрі за попередній навчальний рік;  

– протоколи методичного семінару за поточний рік.  

5.9. Поточний стан методичної роботи кафедри обговорюється та оцінюється на 

методичних семінарах кафедри відповідно до плану їх проведення. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

6.1. Підставою для підготовки навчальної і навчально-методичної літератури в 

університеті є освітня програма і навчальний план підготовки фахівців з певної 

спеціальності. 

6.2. Основними навчально-методичними документами є: 

– навчально-методичний комплекс спеціальності: 

– навчально-методичний комплекс дисциплін. 

6.3. До навчально-методичного комплексу спеціальності відносяться такі 

нормативно-методичні документи: 

– стандарти вищої освіти зі спеціальності; 

– освітня програма підготовки фахівця відповідного рівня; 
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– структурно-логічна схема формування професійної компетентності фахівця; 

– навчальний план; 

– робочий навчальний план; 

– навчальний план підготовки фахівців за скороченим терміном (на базі диплома 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста); 

– робочі програми навчальних дисциплін; 

– наскрізна програма практичної підготовки; 

– тематика курсових проектів (робіт); 

– програма підсумкової атестації на відповідному рівні вищої освіти, тематика 

дипломних робіт (проектів); 

– методичні вказівки до виконання дипломних робіт. 

6.4. Навчально-методичний комплекс дисципліни створюється під керівництвом 

провідних викладачів. До його складу входять: 

– навчальна та робоча програми навчальної дисципліни, її опис; 

– підручники, конспекти лекції, електронні освітні ресурси, навчальні посібники 

тощо; 

– електронний навчально-методичний комплекс дисципліни Moodle; 

– методичні рекомендації для проведення лабораторних, практичних чи 

семінарських занять; 

– тематика курсових проектів (робіт) та методичні рекомендації до їх виконання; 

– засоби контролю знань з навчальної дисципліни; 

– методичні рекомендації з організації СРС; 

– тематика і зміст індивідуальних завдань, вимоги до їх виконання та оформлення; 

– відомості щодо забезпечення студентів навчальною та методичною літературою. 

6.5. Відповідальність за якість навчально-методичних комплексів дисциплін, що 

закріплені за кафедрою несе завідувач кафедри. 

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Дане Положення діє з моменту його затвердження. 

7.2. Доповнення та пропозиції щодо його вдосконалення розглядаються на 

засіданнях кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Науково-методичної ради та 

затверджуються на Вченій раді Університету. 
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Положення про Науково-методичну комісію  

Мукачівського державного університету 
 

1. Загальні положення 

1.1. Дане положення визначає порядок функціонування науково-методичної комісії 

Мукачівського державного університету. 

У своїй діяльності науково-методична комісія керується Законом України «Про 

вищу освіту», Постановами Кабінету міністрів України з питань освіти, нормативними 

документами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, Статутом Державного 

закладу «Мукачівський державний університет», його наказами і розпорядженнями та цим 

Положенням. 

1.2. Комісія створюється для координації етапів внутрішньої експертизи та 

рецензування навчальних та навчально-методичних матеріалів (далі – навчально-

методичних розробок), що використовуватимуться в навчальному процесі, визначення їх 

відповідності вимогам надання освітніх послуг у галузі вищої освіти та внутрішнім 

стандартам МДУ.  

1.3.Рішення комісії мають рекомендаційний характер і розглядаються на засіданні 

Науково-методичної ради МДУ. 

1.4. Контроль за діяльністю комісії здійснює проректор з науково-педагогічної  

роботи МДУ. 

 

2. Завдання комісії 

2.1. Комісія здійснює внутрішню експертизу навчально-методичних розробок, що 

виносяться на ухвалення Науково-методичною радою МДУ та готує висновки  щодо 

відповідності розробок встановленим вимогам. 

2.2. Комісія розробляє вимоги до змісту та оформлення навчально-методичних 

розробок. 

2.3. Комісія залучає досвідчених науково-педагогічних працівників МДУ   для 

рецензування заявлених навчально-методичних розробок. 

2.4. Комісія втілює в дію пропозиції науково-педагогічних працівників, спрямовані 

на покращення якості навчально-методичного забезпечення.  

 

3. Організація роботи комісії 

3.1. Комісія забезпечує проведення внутрішньої експертизи з метою покращення 

якості надання освітніх послуг в МДУ. Внутрішня експертиза є частиною процедури 

допуску навчальних та навчально-методичних розробок до використання в навчальному 

процесі. 

3.2. Експертиза проводиться згідно вимог діючих ОКХ, ОПП, навчальних планів, 

робочих програм, внутрішніх стандартів МДУ. 

3.3. Експертиза охоплює наступні види навчальних та навчально-методичних 

матеріалів: 

 опорні конспекти, практикуми, збірники задач, робочі зошити; 

 методичні вказівки до виконання контрольних та курсових робіт (проектів); 

 методичні вказівки до написання дипломних робіт (проектів), проходження 

практики; 

 навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів; 

 рукописи електронних навчально-методичних матеріалів; 

 матеріали, що несуть контрольну функцію для проведення поточного та 

підсумкового контролів знань студентів; 

 навчально-методичні посібники; 

 підручники. 
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3.4. Внутрішня експертиза навчальних та навчально-методичних матеріалів 

передбачає оцінку їх змісту з точки зору: 

 відповідності вимогам освітнього стандарту; 

 відповідності сучасним науковим уявленням з даної галузі знань з 

урахування рівня освітньо-професійної програми; 

 відповідності змісту навчального та навчально-методичного матеріалу цілям 

навчальної дисципліни; 

 відповідності вимогам, що висуваються до структури і методичного апарату 

навчальних матеріалів; 

 коректності використання спеціальної термінології і позначень; 

 чіткості, доступності викладення матеріалу, відсутності дублювання, 

повноти використання літератури, наявності посилань на джерела; 

 ступеню відповідності контрольних питань і завдань змісту навчального 

матеріалу; 

 відсутності логічних та стилістичних помилок. 

При експертизі навчальних посібників та підручників слід керуватись 

методичними рекомендаціями щодо структури, змісту та обсягів підручників і 

навчальних посібників для вищих навчальних закладів, розробленими МОНУ.  

 

4. Порядок і строки проведення експертизи 

4.1. На експертизу  приймаються підготовлені до використання в навчальному 

процесі навчальні та навчально-методичні розробки, що пройшли обговорення на 

засіданні відповідної кафедри та плануються до ухвалення Науково-методичною радою 

МДУ. 

4.2. Розроблені у відповідності до затверджених вимог розробки автор надає 

фахівцю навчально-методичного відділу в роздрукованому вигляді із супровідними 

документами (витяг з протоколу засідання кафедри щодо ухвалення розробки) для 

реєстрації у строк, не пізніше 10 днів до засідання Науково-методичної ради МДУ. 

Фахівець навчально-методичного відділу веде облік руху заявлених розробок, передає 

отримані розробки членам комісії для проведення попередньої експертизи. Як правило, 

експертом є член комісії, представник відповідного факультету. 

4.3. За результатами проведеної експертизи складається висновок за підписом 

члена комісії, який проводив експертизу. 

4.4. У випадку невідповідності розробки встановленим вимогам, вона повертається 

автору через фахівця навчально-методичного відділу на доопрацювання. 

4.5. У випадку позитивного висновку члена комісії розробка передається експертом 

рецензенту з числа найбільш досвідчених спеціалістів професорсько-викладацького 

складу за напрямом оцінюваної розробки для проведення змістовної експертизи 

(рецензування).  

У рецензії вказується:  

 назва дисципліни, за якою підготовлено матеріал із зазначенням відповідних 

шифрів напрямку підготовки, спеціальності); 

 зауваження та рекомендації (у разі необхідності); 

 обґрунтовані висновки про розробку в цілому і рекомендація до ухвалення 

Науково-методичною радою МДУ  чи доопрацювання. 

Навчальні посібники та підручники окрім внутрішнього рецензування проходять 

зовнішнє. Рецензентами в такому випадку виступають науковці з числа провідних 

науково-педагогічних вищих навчальних закладів і наукових установ України. 

4.6.Строки проведення перевірки: 

Попередня експертиза – не більше 5-ти робочих днів. В залежності від результатів 

оцінки розробка спрямовується або автору на доопрацювання, або рецензенту.  Процедура 

рецензування  не більше 5-и робочих днів.  
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4.7. У разі схвальної рецензії інформація про навчально-методичну розробку 

розглядається  на засіданні науково-методичної комісії. В протоколі засідання науково-

методичної комісії зазначається рекомендація до ухвалення навчально-методичної 

розробки Науково-методичною радою МДУ. 

4.8. Після ухвалення навчально-методичної розробки Науково-методичною радою 

МДУ її примірник у друкованому та електронному варіанті передається до бібліотеки 

університету. 

4.9. Тиражування навчально-методичних розробок силами редакційно-видавничого 

відділу Університету можливе лише після позитивного висновку комісії та ухвалення 

Науково-методичною радою МДУ. 

 

5. Інформування діяльності комісії 

5.1. Комісія надає та отримує інформацію для своєї роботи через фахівця 

навчально-методичного відділу. 

5.2. Комісія передає проректору з науково-педагогічної роботи інформацію про всі 

проведені перевірки навчально-методичного забезпечення, засідання комісії.  

 

6. Формування та склад комісії 

6.1.Комісія формується ректором МДУ, який затверджує її персональний склад та 

чисельність.  

6.2.Організаційна структура комісії:  

- голова комісії; 

- члени комісії (представники факультетів за встановленою квотою).  

6.3. Головою комісії призначається відповідальний за напрям  методичного 

забезпечення університету. 

6.4. Голова комісії організовує її діяльність,  підписує документи від імені комісії.  
 



 
 

141 

 

Положення про факультетську фахову комісію  

Мукачівського державного університету 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. «Положення про факультетську фахову комісію Мукачівського державного 

університету» (далі Положення) розроблено у відповідності до Закону України “Про вищу 

освіту”, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, наказів та 

розпоряджень ректора. 

Положення визначає основні завдання, функції, склад та порядок роботи 

факультетської фахової комісії. 

1.2. До складу факультетської фахової комісії входять: декан факультету, 

завідувачі кафедр та провідні викладачі кафедр факультету, провідні фахівці університету 

(за необхідності). Очолює факультетську фахову комісію, як правило, декан факультету. 

Склад факультетської фахової комісії затверджується наказом ректора. 

1.3. Факультетська фахова комісія працює за планом, складеним на навчальний рік 

та затверджений головою комісії. 

1.4. Найбільш важливі питання фахова комісія виносить на обговорення Вченої 

ради факультету. Рекомендації і рішення фахової комісії затверджуються деканом 

факультету та Вченою радою факультету. 

1.5. Фахова комісія щорічно звітує про роботу на Вченій раді факультету. Голова 

фахової комісії подає висновки перевірки якості знань студентів та рівня викладання 

професорсько-викладацьким складом університету проректору з науково-педагогічної 

роботи не менше одного разу на рік. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 

2.1. Основними завданнями фахової комісії є: 

– організація та проведення ректорських контрольних робіт, відповідно до 

розпорядження ректора, як одного з видів внутрішньоуніверситетського контролю 

засвоєння знань, умінь та навичок студентів; 

– участь в експертизі матеріалів і результатів моніторингу якості освітнього 

процесу  дисциплін факультету; 

– підтримка в організації та відвідування відкритих (конкурсних) занять, за 

необхідності, з залученням провідних фахівців з профілю предмету для оцінки рівня 

професійної кваліфікації претендента на заміщення посади; 

– ухвалення рекомендацій щодо атестації науково-педагогічних працівників 

факультету (переведення на посади та присвоєння їм вчених звань доцента відповідно до 

«Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників Мукачівського державного університету); 

– участь в узагальненні й поширенні досвіду роботи викладачів, що атестуються, 

кафедр і факультетів, у вивченні та використанні позитивного досвіду роботи інших ВНЗ; 

– проведення семінарів, круглих столів з метою підвищення фахової майстерності 

професорсько-викладацького складу; 

– організація розробки навчально-методичних рекомендацій щодо удосконалення 

навчально-методичної роботи та вирішення навчально-методичних проблем з галузі 

знань. 

 2.2. Підготовку до засідань факультетської фахової комісії, ведення протоколів, 

дотримання встановленого порядку збереження матеріалів і документів забезпечує 

секретар, який входить до складу відповідної комісії. 
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ІІІ. ПОРЯДОК РОБОТИ  

3.1. Засідання проводяться не менше двох разів на семестр. 

3.2. Рішення фахової комісії приймаються більшістю голосів, за умови присутності 

на засіданні не менш двох третин від загальної кількості членів. У разі рівної кількості 

голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.  

 

ІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
4.1. Зміни до Положення про факультетську фахову комісію вносяться за 

рішенням Вченої ради факультету. 

4.2. Зміни у складі комісії, її реорганізація або ліквідація розглядаються на 

засіданні Вченої ради та затверджуються наказом ректора. 
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Положення про факультет  

Мукачівського державного університету (типове) 
 

Це Положення розроблено відповідно до вимог Конституції України, Закону 

України «Про вищу освіту» та Статуту Мукачівського державного університету (далі – 

Статут університету). 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Факультет є основним організаційним і навчально-науковим структурним 

підрозділом університету, який створено для реалізації навчально-виховних, науково-

дослідних і культурно-просвітницьких завдань вищої освіти. 

1.2. Факультет об'єднує кафедри, центри, лабораторії та інші допоміжні підрозділи 

з метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних 

галузях знань, проведення наукових досліджень, виховної та культурно-просвітницької 

роботи. 

1.3. У своїй діяльності факультет керується нормами Конституції України, 

нормами та принципами міжнародного права, чинними в Україні, нормативно-правовими 

актами України, Статутом Мукачівського державного університету, цим Положенням. 

1.4. Факультет повинен мати печатку, а також може мати бланки, власну емблему, 

бланки почесних відзнак, грамот, листів-подяк тощо, з метою стимулювання сумлінної 

праці працівників та успішного навчання студентів, аспірантів, докторантів, іншу 

символіку факультету. 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ  

2.1. Основними напрямами роботи факультету є: 

- підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста 

та магістра; 

-  підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у різних сферах 

освітньої, наукової та практичної діяльності; 

- сприяння розвитку вищої освіти, поширення науково-практичних знань, 

формування сучасного освітнього процесу; 

- організація, координація і проведення науково-дослідних робіт; 

- відродження, збереження та пропагування національних зв’язків та традицій, 

здійснення культурно-просвітницької діяльності; 

- підготовка підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та іншої навчальної 

і навчально-методичної літератури, випуск періодичних видань; 

- здійснення міжнародного співробітництва та партнерства на підставі угод, 

укладених університетом; 

- здійснення іншої, не забороненої законодавством України діяльності, пов'язаної з 

метою та функціональними завданнями факультету і університету. 

3. ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ  

3.1. Вчена рада факультету є колегіальним органом, термін повноважень якої 

визначається законодавством України та у своїй  роботі керується «Положенням про 

вчену раду факультету». 

4. ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ  

4.1. Керівництво факультетом у межах своєї компетенції здійснює декан, який несе 

особисту відповідальність за результати його роботи і не може перебувати на цій посаді 

більш як два строки. Декан може делегувати частину повноважень своїм заступникам. 

4.2. Розпорядження декана факультету є обов'язковими для виконання всіма 

працівниками і студентами факультету та можуть бути скасовані ректором університету в 

разі, якщо вони суперечать законодавству, Статутові університету чи завдають шкоди 

інтересам університету. 
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4.3. Декан факультету в межах наданих йому повноважень: 

- відповідає за організацію навчального процесу, навчально-виховну та наукову 

діяльність факультету; 

- забезпечує контроль за виконанням кафедрами у повному обсязі навчальних 

планів і програм, розкладу занять; 

- щорічно звітує на Зборах трудового колективу факультету; 

- затверджує індивідуальні навчальні плани та графіки навчання, надає дозволи на 

навчання студентам за такими планами та здійснює контроль за їх виконанням; 

- призначає комісію для прийняття академічної заборгованості студентів, підписує 

відомості для складання (перескладання) академічних заборгованостей студентами денної 

та заочної форм навчання; 

- надає дозволи на вільне відвідування лекцій з навчальних дисциплін, складання 

академічної різниці претендентам на переведення чи поновлення на навчання на 

факультеті; 

- затверджує перезарахування предметів студентам, що переводяться чи 

поновлюються у складі студентів факультету; 

- несе персональну відповідальність та здійснює контроль за дотриманням порядку 

випуску бакалаврів, спеціалістів і магістрів; 

- погоджує рекомендації завідувача кафедри з питань підбору кадрів кафедри, 

контролюючи при цьому обсяг штатної чисельності; 

- вносить пропозиції ректору щодо планів та обсягів видання навчально-

методичних розробок; 

- відповідає за виконання на факультеті актів законодавства України, наказів та 

розпоряджень ректора, рішень Вченої ради університету та Вченої ради факультету; 

- вирішує інші питання відповідно до законодавства України та Статуту 

університету, реалізує інші повноваження, делеговані ректором. 

4.4. Декан факультету персонально відповідальний за результати роботи 

факультету. 

4.5. Заступники декана факультету призначаються і звільняються ректором 

університету за пропозицією декана факультету та за погодженням з органом 

студентського самоврядування вищого навчального закладу. 

5. ОБРАННЯ НА ПОСАДУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ  

ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТУ  

5.1. Декан факультету обирається вченою радою університету шляхом таємного 

голосування строком на п’ять років з урахуванням пропозицій факультету. Ректор укладає 

з деканом факультету контракт. 

Ректор призначає декана факультету строком на п’ять років. Декан факультету 

здійснює свої повноваження на постійній основі. Інші питання щодо порядку обрання 

декану факультету визначаються статутом вищого навчального закладу. 

5.2. Декан повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до 

профілю факультету.  

5.3. Оголошення про вибори декана опубліковується за два місяці до закінчення 

терміну дії контракту.  

5.4. Кандидатури претендентів на посаду декана факультету можуть висувати 

Вчена рада факультету, кафедри, а також окремі науково-педагогічні працівники. 

Висунення кандидатур претендентів проводять протягом місяця від дня 

опублікування оголошення. Відповідний витяг з протоколу засідання Вченої ради 

факультету, кафедри, якими висунені кандидатури претендентів, і заяви окремих науково-

педагогічних працівників реєструються у відділі виконання та контролю діловодства. 

5.5. Висунені претенденти подають письмову заяву на ім’я ректора про свою згоду 

брати участь у конкурсі на посаду декана факультету. Порядок проведення конкурсу на 

заміщення посади декана ухвалюється вченою радою університету. 
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5.6. Декан факультету може бути звільнений з посади ректором за поданням вченої 

ради університету або Зборів трудового колективу факультету з підстав, визначених 

законодавством про працю, за порушення статуту вищого навчального закладу, умов 

контракту. 

Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до Зборів трудового 

колективу факультету не менш як половиною голосів статутного складу Зборів трудового 

колективу. Пропозиція про звільнення керівника факультету приймається не менш як 

двома третинами голосів статутного складу Зборів трудового колективу факультету. 

5.7. Декана факультету, не обраного на новий термін, звільняють з посади у зв’язку 

із закінченням строку дії  трудового договору (контракту). 

У разі дострокового припинення повноважень декана факультету, ректор покладає 

виконання обов’язків, як правило, на одного з професорів факультету до проведення 

конкурсу. 

5.8. У разі створення нового факультету ректор призначає виконувача обов’язків 

декана факультету на термін до проведення виборів декана факультету, але не більше як 

на три місяці. 

6. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ФАКУЛЬТЕТУ  

6.1. На факультеті створюються органи студентського самоврядування, які 

здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України та Статуту 

університету. 

6.2. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, потоку, 

відділення, курсу, спеціальності, факультету, гуртожитку.  Студентське самоврядування 

на рівні факультету здійснюється у формі студентської ради факультету на підставі 

положення про студентське самоврядування в МДУ. 

6.3. Студентське самоврядування обирає свої представницькі та виконавчі органи, 

визначає напрями та форми діяльності, структуру, повноваження, порядок їх обрання та 

звітності. 

6.4. Органи студентського самоврядування спрямовують свою діяльність на 

виховання студентської молоді, сприяння розвитку їх особистості, формування поваги до 

права та закону, забезпечення виконання ними обов’язків, передбачених Законом України 

«Про вищу освіту» та Статутом університету, метою та завданнями студентського 

самоврядування. 
7. ДОРАДЧІ ОРГАНИ ФАКУЛЬТЕТУ  

7.1. Для оперативного вирішення поточних питань організації роботи факультету в період 

між засіданнями Вченої ради факультету, деканом  можуть скликатися наради заступників декана, 

завідуючих кафедрами та керівників інших структурних підрозділів факультету. 

7.2. Рішення таких нарад носять рекомендаційний характер і реалізуються  

розпорядженнями декана. 

7.3. З метою здійснення якісної оцінки рівня викладання та навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу на факультеті створюються фахові комісії з числа 

найдосвідченіших науково-педагогічних працівників. Члени комісії обираються від кожної 

кафедри. Голова та члени комісії затверджуються ректором університету або проректором з 

науково-педагогічної роботи. 

 

8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ 

ФАКУЛЬТЕТУ  

8.1. Реорганізація, ліквідація факультету проводиться у порядку, встановленому чинним 

законодавством України та Статутом університету. 



 
 

146 

 

Положення  про  кафедру  

Мукачівського державного університету (типове) 
 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про кафедру Мукачівського державного університету (далі - 

Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», "Про вищу освіту", 

"Про наукову і науково-технічну діяльність", «Методичних рекомендацій щодо 

запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових елементів», 

розроблені на виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.10.2009 р. 

№ 943 “Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської 

кредитно-трансферної системи”, наказу МОНУ від 7 серпня 2002 року № 450 "Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних 

видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів", наказу МОНУ від 1 червня 2013 року № 665 

«Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та 

науково-педагогічних працівників навчальних закладів», Статуту МДУ. 

1.2. У Положенні терміни і поняття застосовуються у наступному значенні:  

кафедра - це базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу 

державної (комунальної) форми власності (його філій, інститутів, факультетів), що 

провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю 

(спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входить не 

менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем 

роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання; 

науково-педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у вищих 

навчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, 

мистецьку) та організаційну діяльність. 

1.3. Робота кафедри (далі - Кафедра) ґрунтується на принципах науковості, 

саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної 

відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її 

компетенції. 

1.4. При виконанні завдань, покладених на Кафедру, її керівництво 

підпорядковується ректорові, проректорам за напрямами роботи, декану факультету, 

начальникам відповідних центрів і відділів.  

2. Структура кафедри 

2.1.Кафедра створюється наказом ректора за рішенням Вченої ради університету в ході 

організаційно-штатних заходів за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п‘ять 

науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не 

менше ніж три з яких мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.  

 2.2. Загальне керівництво Кафедрою згідно з функціональними обов‘язками 

здійснює завідувач кафедри, який обирається на цю посаду за конкурсом таємним 

голосуванням вченою радою вищого навчального закладу строком на п’ять років з 

урахуванням пропозицій трудового колективу факультету (навчально-наукового 

інституту) та кафедри. Керівник вищого навчального закладу укладає з керівником 

кафедри контракт. 

Завідувач кафедри не може перебувати на посаді більш як два строки. 

Завідувач кафедри є прямим начальником науково-педагогічних працівників, 

інших категорій працівників кафедри, студентів при проведенні з ними занять. 
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У своїй діяльності завідувач кафедри керується чинним законодавством і 

підзаконними актами, Статутом університету, наказами ректора і також обов'язками, 

покладеними на нього ректором і деканом факультету. Завідувач кафедри 

підпорядковується безпосередньо декану факультету, до складу якого вона входить. 

3 питань діяльності кафедри завідувач має право звертатись до ректора, 

проректорів, начальників структурних підрозділів університету. Завідувач кафедри бере 

участь у роботі всіх підрозділів університету, де обговорюються і вирішуються питання 

діяльності кафедри. Він несе особисту відповідальність за діяльність кафедри та стан 

охорони праці. Строки і форми звіту завідувача про роботу кафедри встановлюються 

ректором. 

За тимчасової відсутності завідувача кафедри розпорядженням по університету за 

поданням декана факультету призначається тимчасово виконуючий його обов'язки із 

зазначенням терміну і умов праці. 

У випадку, якщо кількість викладачів становить 15 та більше осіб, може бути 

запроваджена посада заступника завідувача кафедри, який діє в межах посадових 

повноважень і здійснює керівництво кафедрою на період відсутності її завідувача. 

 2.3. Кількісний і якісний склад кафедри встановлюється штатним розписом, який 

може коригуватися у разі збільшення або зменшення науково-педагогічного навантаження 

на новий навчальний рік. 

На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом особи, які 

мають наукові ступені та/або вчені звання, а також випускники магістратури (ОКР 

спеціаліст), аспірантури та докторантури. Кадрове забезпечення навчально-наукового 

процесу є одним з головних напрямків у діяльності кафедри. 

 

3. Завдання кафедри 

3.1. Кафедра забезпечує викладання дисциплін відповідно до свого профілю, 

проведення всіх видів педагогічних практик та інших видів робіт відповідно до 

навчальних планів. 

3.2. Основними завданнями кафедри є: 

- реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, 

перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; 

- вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що 

викладаються кафедрою; 

- організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях 

навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи; 

- розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв 

оцінки; 

- здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення 

екзаменаційних сесій тощо; 

- підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої 

діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; 

- організація виконання та здійснення контролю за прийнятими рішеннями з 

питань забезпечення навчально-виховного процесу; 

- впровадження в межах компетенції кафедри елементів Європейської кредитно-

трансферної накопичувальної системи організації навчального процесу; 

- керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових 

гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри;  

- організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом 

проведення й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також 

контрольних  і взаємних відвідувань; 
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- збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час 

проведення занять і позанавчальної роботи;  

- виконання планів щодо підвищення кваліфікації викладачів, їх стажування, 

організація наставництва; 

- участь у підготовці науково-педагогічних працівників через магістратуру, 

аспірантуру, докторантуру; 

- керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, консультацій докторантів, 

рецензування, обговорення представлених досліджень на засіданнях кафедри та 

міжкафедральних  семінарах; 

- підготовка відгуків на дисертації та автореферати дисертацій за профілем 

кафедри, що надійшли до університету; 

- організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних 

засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної 

літератури; 

- висунення пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора і доцента 

працівникам кафедри; 

- розробка відповідних документів щодо науково-методичного забезпечення 

освітньої і наукової діяльності вищих закладів освіти системи МОН України; 

- підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з актуальних 

проблем педагогіки дошкільної та початкової освіти та на замовлення інших установ і 

організацій літератури загального користування; 

- проведення спеціальних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл, 

професійно-технічних навчальних закладів з метою здійснення профорієнтаційної роботи; 

- виховання майбутніх фахівців через формування активної громадянської позиції 

щодо оцінки суспільних явищ, забезпечення прав і свобод людини та громадянина; 

- сприяння процесу морально-естетичного розвитку та формування особистості 

студента, формуванню головних культурних цінностей - гуманізму, індивідуальності, 

прогресу, вихованню високих етичних та естетичних потреб, патріотизму, 

міжнаціональної та релігійної толерантності; 

- допомога студентам, в процесі оволодіння знаннями, з дисциплін, закріплених за 

кафедрою, у формуванні широкого загальнокультурного світогляду, позбавленого 

ідеологічної заангажованості, схильності до догматизму. 

3.3. Завдання кафедри виконуються шляхом інтеграції навчання і практики, 

повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із 

врахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій. 

 

4. Права Кафедри 

Кафедра має право: 

- планувати навчальне навантаження викладачів кафедри, контролювати його 

виконання; 

- подавати пропозиції адміністрації університету щодо підвищення якості 

підготовки фахівців; 

- вносити керівництву університету пропозиції з питань удосконалення роботи 

підрозділу; 

- надавати допомогу кураторам академгруп; 

- організовувати обмін досвідом і сприяти підвищенню кваліфікації працівників 

кафедри; 

- брати участь у розробці та погодженні проектів інструкцій, положень та інших 

нормативних документів Університету, що стосуються питань діяльності кафедри; 

- представляти інтереси університету з питань, що входять до компетенції 

кафедри у відповідних установах та організаціях; 
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- самостійно вести листування з відповідними установами та організаціями; 

- вносити пропозиції щодо заохочення за успіхи в роботі та застосування заходів 

дисциплінарного впливу за порушення працівниками трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 

- брати участь у розгляді питань, пов’язаних з роботою кафедри, а також з 

приводу питань щодо переміщення або звільнення працівників. 

Права співробітників кафедри визначаються чинним законодавством України, 

Статутом МДУ, Правилами внутрішнього розпорядку МДУ та відповідними посадовими 

інструкціями. 

 

5. Організація роботи кафедри 

 5.1. Діяльність Кафедри здійснюється відповідно до перспективного плану та плану 

роботи на навчальний рік, який складається на підставі керівних документів, які 

визначають зміст підготовки фахівців, Плану основних заходів МДУ на навчальний рік та 

передбачає конкретні заходи (виконавців, терміни виконання) з організаційної, навчально-

методичної, виховної і науково-дослідної роботи, зв'язок з практикою, міжвузівські 

зв'язки, міжнародне співробітництво, вдосконалення навчально-матеріальної бази, 

забезпечення виконання рішень керівництва з організації навчально-виховного процесу, 

аналіз і оцінку результатів роботи і т. ін. 

5.2. На кафедрі розробляються і ведуться документи відповідно до номенклатури 

справ, затвердженої в установленому порядку.   

 5.3. Для своєчасного і якісного виконання завдань, що визначені Міністерством 

освіти і науки України, керівництвом університету, до планів роботи кафедри можуть 

вноситися необхідні зміни, уточнення після їх попереднього обговорення на засіданнях 

кафедри. 

5.4. З метою систематичного контролю за виконанням плану роботи кафедри, 

оперативного реагування на поставлені завдання, здійснення принципу колегіальності 

проводяться засідання кафедри. Рішення, схвалені на засіданнях, є обов'язковими для 

виконання працівниками кафедри. 

Рішення кафедри набирають чинності, якщо в засіданні бере участь не менше 2/3 

постійного складу. Рішення (крім окремо обумовлених випадків) приймаються 

переважною більшістю голосів наявних членів кафедри. 

У разі суперечності рішення кафедри із Статутом університету, це рішення може 

бути відмінено в установленому порядку. 

 Позачергове засідання кафедри може бути скликане за ініціативою не менше 1/3 

постійного складу або за рішенням завідувача кафедри. 

Співробітники кафедри, які працюють на постійній основі з неповним обсягом, 

виконання посадових обов'язків (0,5 і менше посадового окладу), за сумісництвом і на 

умовах погодинної оплати праці, мають право дорадчого голосу. 

Питання організації навчальної, методичної, виховної і науково-дослідної роботи, 

що носять кафедральний характер, можуть розглядатися і обговорюватися на спільних 

засіданнях кафедр університету і споріднених кафедр інших закладів освіти. 

6. Посадові обов’язки науково-педагогічних та інших категорій працівників  кафедри 

6.1. Науково-педагогічні працівники та працівники інших категорій (категорійні 

спеціалісти, старші лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями) є учасниками  

навчально-виховного процесу в університеті. 

6.2. Завідувач кафедри 

Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається відповідно до 

чинного законодавства.  
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Завідувач кафедри несе повну відповідальність перед ректоратом, Вченою радою 

університету і вченою радою факультету (інституту) за: 

- організацію всієї діяльності кафедри, спрямованої на забезпечення якості 

навчального процесу, високого методичного рівня викладання; 

- розподіл навчального навантаження та основних видів роботи між науково-

педагогічними працівниками кафедри; 

- своєчасну і якісну підготовку навчально-методичної документації та інших 

документів, що передбачені номенклатурою справ кафедри; 

- контроль за виконанням індивідуальних планів роботи науково-педагогічними 

працівниками кафедри; 

- забезпечення режиму таємності; 

- зберігання майна, яке закріплене за кафедрою. 

- підготовку атестацій науково-педагогічних працівників та інших категорій 

працівників кафедри; 

-  зміцнення дисципліни та законності і забезпечення статутного порядку. 

Завідувач кафедри зобов'язаний:  

- виконувати навчально-педагогічне навантаження в межах затвердженого 

бюджетом часу; 

 - проводити роботу з удосконалення навчально-виховного процесу на кафедрі, 

впровадження ефективних методів та засобів навчання і виховання, новітніх досягнень 

науки і техніки, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи кращих науково-

педагогічних працівників кафедри, а також інших вищих закладів освіти та науково-

дослідницьких закладів; 

- впроваджувати новітні освітні технології, в тому числі за Європейською 

кредитно-трансферною накопичувальною системою організації навчального процесу; 

- координувати діяльність кафедри з керівництвом структурних підрозділів 

університету; 

- регулярно проводити засідання кафедри та обговорювати на них найважливіші 

теоретичні та навчально-методичні проблеми;  

- організовувати та здійснювати контроль за підготовкою науково-педагогічних 

працівників до занять та якістю їх проведення, узагальнювати та аналізувати результати 

контролю, обговорювати на засіданнях кафедри та визначати заходи щодо усунення 

виявлених недоліків; 

- організовувати розробку  документів з планування, організації та обліку 

навчальної, виховної, методичної та наукової роботи кафедри;  

- здійснювати роботу з підготовки і оцінки діяльності членів кафедри, вносити 

пропозиції щодо встановлення їм посадових окладів, заохочення (стягнення) з 

урахуванням особистого вкладу у спільні результати роботи кафедри; 

- розподіляти навчальне навантаження серед науково-педагогічних працівників 

кафедри з наступним обговоренням та затвердженням на засіданні кафедри, здійснювати 

облік та контроль за його виконанням; 

        - розглядати та затверджувати до початку навчального року індивідуальні плани 

роботи науково-педагогічних працівників кафедри; 

        -    формулювати висновок щодо виконання індивідуальних планів роботи кожним 

працівником кафедри із записом до відповідного розділу; 

- визначати зміст, порядок та методику проведення поточного та підсумкового 

контролю успішності студентів, забезпечувати організацію його проведення; 

- здійснювати організацію і контроль за проходженням стажування науково-

педагогічних працівників кафедри; 

- організовувати роботу з підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності 

науково-педагогічних працівників кафедри; 

- надавати допомогу у професійному становленні та оволодінні професійною 
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майстерністю науково-педагогічним працівникам із стажем роботи до 3 років; 

- керувати  науковою роботою кафедри, запроваджувати результати цієї роботи до 

навчально-виховного процесу; 

-   вивчати передовий досвід споріднених закладів освіти; 

- проводити роботу щодо створення та вдосконалення навчально-матеріальної бази 

кафедри, розробляти методику її використання у навчально-виховному процесі, вживати 

заходи стосовно її збереження та підтримання в належному стані; 

- стежити за  дотриманням протипожежного стану. 

Завідувач кафедри повинен знати: 

- постанови, накази, розпорядження та інші нормативні і методичні документи, 

щодо організації навчально-виховного процесу і науково-дослідної діяльності; наукові і 

практичні проблеми відповідних галузей знань, основні напрями розвитку науки; 

- основи трудового законодавства; 

- порядок складання, оформлення і ведення необхідної документації; 

- порядок проведення атестації науково-педагогічних працівників та терміни їх 

атестування; 

- діючі положення щодо проходження стажування та підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників; 

- порядок організації і планування роботи кафедри;  

-  педагогіку і психологію вищої школи; 

- методи педагогічної діяльності; 

- методику проведення всіх видів навчальних занять; 

- основи інформатики й обчислювальної техніки, її застосування у навчальному 

процесі; 

- порядок складання та виконання замовлень і угод; 

- правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. 

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий 

ступінь доктора (кандидата, доктора філософії) наук, вчене звання професора (доцента, 

старшого наукового співробітника) за профілем кафедри, наявність друкованих наукових і 

навчальних (навчально-методичних) видань, стаж науково-педагогічної роботи - не менше 

3 років. 

6.3. Професор 

Професор підпорядковується завідувачу кафедри. Читає повний курс лекцій, 

відповідає за розвиток нових напрямів наукової діяльності кафедри. 

Професор кафедри відповідає за: 

- організацію та якість проведення навчальних занять; 

- забезпечення високого рівня підготовки студентів з дисциплін, які викладає;  

- за стан дорученої йому ділянки науково-дослідної та методичної роботи. 

Професор кафедри зобов'язаний: 

- виконувати навчально-педагогічне навантаження в межах розподіленого й 

затвердженого бюджету часу; 

- розробляти наукові засади реалізації змісту освіти; 

- створювати умови для формування основних складових компетентності, що 

забезпечують успішність майбутньої професійної діяльності випускників; 

- розробляти робочі навчальні програми з дисциплін, що вивчаються; 

- брати участь в науково-методичній роботі кафедри з питань професійної освіти, 

а також у складі методичної комісії за фахом або науково-методичної ради інституту 

(факультету) освітньої установи; 

- контролювати методичне забезпечення дисциплін, що вивчаються; 
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- подавати пропозиції щодо удосконалення навчальних програм і змістових 

модулів; 

- очолювати авторські колективи з підготовки підручників, навчальних і 

навчально-методичних посібників, конспектів лекцій та іншого методичного матеріалу з 

дисциплін, що вивчаються. Брати участь в їх розробці та підготовці до видання. Вносити 

пропозиції щодо вдосконалення навчальної та науково-методичної роботи кафедри; 

- брати участь у створенні фондових матеріалів кафедри; 

- здійснювати наставництво; 

- здійснювати керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту 

дипломних (магістерських) робіт студентів; 

- організовувати, керувати проходженням студентами різних видів практик; 

- забезпечити наукове консультування аспірантів, докторантів  та здобувачів; 

- проводити індивідуальні навчальні заняття з окремими студентами; 

- проводити консультації з навчальних дисциплін протягом семестру і 

екзаменаційні консультації; 

- надавати консультації науково-педагогічним працівникам щодо підготовки до 

занять та необхідну науково-методичну допомогу; 

- керувати науковою роботою на кафедрі за своїм напрямом, визначати напрями 

та організацію наукових досліджень, проводити їх узагальнення, впровадження до 

навчального процесу та практичну діяльність; 

- організовувати науково-дослідну роботу студентів, керувати студентським 

гуртком, проблемною групою; 

- забезпечувати науковий зв'язок кафедри з університетськими, науково-

дослідницькими установами та закладами освіти спорідненого профілю, узагальнювати та 

розповсюджувати сучасні наукові досягнення, впроваджувати їх до навчально-виховного 

процесу; 

- підтримувати зв'язок з керівництвом факультетів, підрозділів, брати участь у 

виховній роботі зі студентами та їх атестуванні; 

- брати участь у засіданнях кафедри; 

- своєчасно готувати звіти та інші документи; 

- контролювати виконання заходів безпеки. 

Професор кафедри повинен знати: 

- основні нормативні і методичні документи, що стосуються навчально-виховного 

процесу і науково-дослідної діяльності; 

- наукові проблеми відповідних галузей знань; 

- передовий досвід споріднених установ (організацій); 

-  педагогіку і психологію вищої школи; 

- методи педагогічної діяльності; 

- методику проведення всіх видів навчальних занять; 

- основи інформатики і обчислювальної техніки та її використання у навчальному 

процесі; 

- основи планування, порядок ведення і подання навчальної, методичної та 

наукової документації; 

- основи наукової організації праці; 

- правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. 

Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата, 

доктора філософії) наук, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж 

науково-педагогічної діяльності – не менше 7 років. 
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6.4. Доцент 

Доцент підпорядковується завідувачу кафедри. Читає повний курс лекцій. 

Доцент кафедри відповідає за: 

- організацію та якість проведення всіх видів навчальних занять; 

- забезпечення високого рівня підготовки студентів з дисциплін, які викладає;  

- за стан дорученої йому ділянки науково-дослідної та методичної роботи. 

Доцент кафедри зобов'язаний: 

- виконувати навчальне навантаження в межах затвердженого бюджету часу 

кафедри; 

- забезпечувати  високу якість викладання;  

- перед початком відповідного семестру подавати на кафедру  складений ним 

конспект лекцій (авторський підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для 

проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для 

даної навчальної дисципліни; 

- здійснювати керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту 

дипломних робіт студентів; 

- забезпечити наукове консультування аспірантів, здобувачів; 

- проводити індивідуальні навчальні заняття з окремими студентами; 

- брати участь у розробці та особисто розробляти навчально-методичні матеріали 

(підручники, навчальні, навчально-методичні посібники, робочі навчальні програми з 

дисциплін, плани, методичні розробки, завдання, описи лабораторних робіт і практичних 

занять з навчальних дисциплін, що викладаються тощо) з дисциплін кафедри; 

- постійно підвищувати рівень професійної підготовки, удосконалюючи професійні 

і спеціальні знання, практичний досвід і педагогічну майстерність; 

- забезпечувати консультування науково-педагогічних працівників щодо якісної 

підготовки до занять та їх проведення;  

- надавати необхідну науково-методичну допомогу науково-педагогічним 

працівникам із стажем діяльності до 3 років у їх професійному становленні та оволодінні 

професійною майстерністю; 

- розробляти окремі напрямки кафедральних тем НДР, узагальнювати та 

впроваджувати результати НДР до навчального процесу, здійснювати їх авторське 

супроводження до практичної діяльності; 

- організовувати поточний та підсумковий контроль успішності студентів з 

навчальних дисциплін, узагальнювати його результати і розробляти пропозиції щодо 

усунення недоліків та підвищення рівня знань, вмінь і навичок студентів; 

- брати участь у налагодженні та підтриманні наукових та навчально-методичних 

зв'язків з університетськими, науково-дослідницькими колективами та закладами освіти 

спорідненого профілю, здійснювати впровадження передового досвіду та сучасних 

наукових досягнень до навчально-виховного процесу; 

-  підтримувати зв'язки з керівництвом інститутів, факультетів, курсів, брати участь 

у виховній роботі із студентами; 

-  контролювати виконання студентами заходів безпеки при проведенні практичних 

занять; 

- організовувати, керувати проходженням студентами різних видів практик; 

-  брати активну участь у засіданнях кафедри; 

-  своєчасно та якісно готувати звіти та інші документи;  

-  брати участь у створенні та удосконаленні навчально-методичної бази кафедри, 

розробляти методику її використання, вживати заходів щодо її збереження та підтримання 

у належному стані. 

Доцент кафедри повинен знати: 

- закони України та інші нормативно-правові акти з питань вищої освіти;  

- освітні стандарти за відповідними напрямами та спеціальностями вищої освіти;  
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- порядок складання навчальних планів;  

- основи педагогіки, фізіології, психології;  

- методику професійного навчання; сучасні форми і методи навчання і виховання;  

- методи і способи використання освітніх технологій, зокрема, дистанційних;  

- вимоги до роботи на персональних комп’ютерах, інших електронно-цифрових 

пристроях;  

- основи екології, права, соціології;  

- основні методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження 

інформації, необхідної для здійснення науково-дослідної діяльності;  

- механізм оформлення прав інтелектуальної власності;  

- правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги. 

Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Науковий ступінь доктора (кандидата, 

доктора філософії) наук, вчене звання професора (доцента) за профілем кафедри. Стаж 

науково-педагогічної діяльності – не менше 4 років. 

6.5. Старший викладач 

Старший викладач підпорядковується завідувачу кафедри.   

Старший викладач відповідає: 

- за організацію та якість проведення навчальних занять; 

- забезпечення високого рівня підготовки студентів з дисциплін, які викладає;  

- за стан дорученої йому ділянки науково-дослідної та методичної роботи. 

Старший викладач зобов'язаний: 

- виконувати навчальне навантаження в межах розподіленого бюджету часу; 

- готувати методичні засоби для проведення практичних занять, за погодженням з 

лектором даної навчальної дисципліни; 

- проводити індивідуальні навчальні заняття з окремими студентами;  

- брати участь у розробці та особисто розробляти навчально-методичні матеріали 

(підручники, навчальні посібники, плани, методичні розробки, робочі навчальні програми, 

завдання тощо); 

-   надавати необхідну науково-методичну допомогу науково-педагогічним    

працівникам із стажем діяльності до 3 років у їх професійному становленні та оволодінні 

професійною майстерністю; 

- брати участь в розвитку та удосконаленні навчально-матеріальної бази кафедри,  

- аналізувати стан навчально-виховного процесу, проводити роботу щодо 

збагачення його новими досягненнями науки, розробки та впровадження нових технологій 

навчання, підвищенню педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників 

кафедри, обміну досвідом роботи; 

- організовувати та проводити поточний та підсумковий контроль успішності 

студентів, виявляти вимогливість щодо засвоєння ними навчального матеріалу, об'єктивно 

оцінювати їх знання та навички, вживати заходів щодо усунення недоліків та підвищення 

рівня підготовки; 

- організовувати та проводити консультації для студентів, здійснювати методичне 

керівництво їх самостійною роботою; 

- вживати заходів щодо усунення недоліків у навчально-виховній діяльності; 

- брати участь в науковій роботі кафедри, керувати за рішенням кафедри 

гуртковою науково-дослідною роботою студентів; 

- контролювати виконання заходів безпеки при проведенні практичних занять; 

- своєчасно подавати в установленому порядку звіти та іншу документацію.  

Старший викладач повинен знати: 
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- основні нормативні і методичні документи, які регламентують навчально-

виховний процес та науково-дослідну діяльність; 

- наукові проблеми у відповідній галузі знань; 

- передовий досвід споріднених закладів (установ); 

- педагогіку і психологію вищої школи; 

- методи педагогічної діяльності; 

-  методику проведення всіх видів навчальних занять; 

- основи інформатики і обчислювальної техніки та її застосування у навчальному 

процесі; 

- основи планування, порядок ведення навчальної та наукової документації; 

- основи наукової організації праці; 

- правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і 

протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги: 

Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за профілем кафедри. Стаж наукової, науково-

педагогічної роботи – не менше 3 років. 

6.6. Асистент/викладач 

Викладач/асистент підпорядковується завідувачу кафедри. 

Викладач/асистент відповідає за: 

 організацію та якість проведення навчальних занять; 

- забезпечення високого рівня підготовки студентів з дисциплін, які викладає;  

- за стан дорученої йому ділянки науково-дослідної та методичної роботи. 

Викладач/асистент зобов'язаний: 

 -  виконувати навчальне навантаження в межах розподіленого і затвердженого за 

бюджетом часу; 

- готувати методичні розробки для проведення практичних занять, за погодженням 

з лектором даної навчальної дисципліни; 

- проводити індивідуальні навчальні заняття з окремими студентами; 

- проводити консультації з навчальних дисциплін протягом семестру; 

- підвищувати свою професійну підготовку, удосконалювати спеціальні та 

професійні знання, практичний досвід та педагогічну майстерність; 

- брати участь у науково-дослідній роботі кафедри,  

- брати участь у розробці навчально-методичних матеріалів; 

- вживати заходів щодо усунення недоліків у підготовці; 

- брати участь у розвитку та удосконаленні навчально-матеріальної бази кафедри, 

розробляти методику її використання, вживати заходів щодо її збереження та підтримання 

у належному стані; 

- контролювати виконання заходів безпеки при проведенні практичних занять. 

Викладач/асистент повинен знати: 

- основні нормативні і методичні документи, які регламентують навчально-

виховний процес та науково-дослідну діяльність; 

- наукові проблеми у відповідній галузі; 

- передовий досвід споріднених закладів (установ); 

- основи педагогіки і психології вищої школи; 

- методи педагогічної діяльності; 

- основи наукової організації праці; 

- методику проведення всіх видів навчальних занять; 

- основи планування, порядок ведення навчальної, організаційної га наукової 

документації; 
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- основи інформатики й обчислювальної техніки та її застосування до навчального 

процесу; 

- правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та 

протипожежного захисту. 

Кваліфікаційні вимоги: 

Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) або закінчив аспірантуру за профілем 

кафедри. Без вимог до стажу роботи. 

 

 

6.7. Завідувач лабораторією 

 Посадові обов'язки: несе персональну матеріальну відповідальність за стан 

матеріально-технічної бази кафедри, лабораторій і кабінетів, які є у розпорядженні 

кафедри, їх естетичне оформлення, стан охорони праці, техніки безпеки, санітарію та 

пожежну безпеку; за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів тощо; 

розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з ОП, БЖД; проводить інструктажі 

з ОП з реєстрацією в журналах; санітарію та пожежну безпеку. Організує матеріальне 

постачання та забезпечення навчального процесу необхідними матеріалами. Організує 

роботу підлеглого навчально-допоміжного персоналу з підготовки лабораторного 

обладнання та методичних матеріалів до проведення поточних лабораторних робіт у 

лабораторіях у відповідності до календарних програм дисциплін кафедри. Разом із 

завідувачем кафедри складає перспективний план розвитку лабораторної бази; у період 

літніх канікул студентів керує підготовкою лабораторної бази до наступного навчального 

року.  

Повинен знати: Конституцію України; закони України; акти Президента України; 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та 

розпорядження Міністерства освіти і науки України; інші законодавчі та нормативно-

правові акти з питань освіти; правила внутрішнього трудового розпорядку; обладнання 

лабораторій (кабінетів) і його використання у навчальному і науковому процесах, режим 

роботи лабораторій (кабінетів), правила і норми охорони праці, техніки безпеки, санітарії 

та протипожежної безпеки, основи менеджменту.  

Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за профілем 

кафедри. Стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи - не менше 2 років (або стаж 

роботи на посадах навчально-допоміжного персоналу не менше 5 років) 

 

6.8. Старший лаборант кафедри 

Посадові обов'язки: підготовка лабораторного обладнання та матеріалів до 

проведення поточних лабораторних робіт у відповідності з програмами дисциплін 

кафедри; разом з викладачем безпосередньо бере участь у навчанні студентів практичним 

професійним навичкам під час практичних та лабораторних занять, систематично працює 

над підвищенням своєї кваліфікації, має бути обізнаним з новітніми досягненнями науки і 

техніки певної галузі. Несе особисту відповідальність за стан охорони праці, оформлення 

лабораторій (кабінетів), санітарію, техніку безпеки та протипожежну безпеку у 

персонально закріплених за ним приміщеннях.  

Повинен знати та уміти: Конституцію України, закони України та інші законодавчі 

та нормативно-правові акти з питань освіти; правила внутрішнього трудового розпорядку, 

обладнання лабораторій (кабінетів), яке персонально за ним закріплене, комп'ютерну 

техніку, уміти правильно їх використовувати у навчальному і науковому процесах, вміти 

удосконалювати технічне оснащення лабораторних робіт та виконувати встановлений 

навчальний режим лабораторій (кабінетів), уміти проводити експериментальну, 

обчислювальну та графічну роботу, в тому числі з використанням комп'ютерної техніки і 

засобів машинної графіки, знати і виконувати правила та норми з ОП, техніки безпеки, 

пожежної безпеки, санітарії.  
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Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта за профілем кафедри, стаж роботи на 

посаді лаборанта до 3 років. 

 

6.9. Лаборант кафедри 

Посадові обов'язки: підготовка під керівництвом старшого лаборанта (зав. 

лабораторіями) лабораторного обладнання та відповідних реактивів для проведення 

практичних та лабораторних робіт. Разом з викладачем безпосередньо бере участь у 

навчанні студентів практичним професійним навичкам під час практичних та 

лабораторних занять, підготовці наочних посібників, схем та графіків тощо. Систематично 

повинен працювати над підвищенням своєї кваліфікації, знати і виконувати вимоги з 

охорони праці, дбати про особисту безпеку і безпеку студентів. Слідкувати за санітарією, 

додержанням техніки безпеки студентами під час виконання ними лабораторних робіт і 

роботи з комп'ютерною технікою.  

Повинен знати та уміти: закони України та інші законодавчі та нормативно-правові 

акти з питань освіти; обладнання лабораторій, уміти правильно його використовувати в 

навчальному процесі, уміти проводити експериментальну та графічну роботу, в тому 

числі на персональних комп'ютерах, правила і норми з ОП, техніки безпеки, санітарії.  

Кваліфікаційні вимоги: середня технічна або освіта за ступенем «молодший 

бакалавр» за профілем кафедри (середня освіта при умові закінчення курсів лаборантів 

або професійно-технічна освіта з кваліфікацією лаборант). Без вимог до стажу роботи. 

 

7. Відповідальність 

Колектив кафедри несе відповідальність за неналежне виконання своїх посадових 

обов’язків відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Взаємовідносини з іншими підрозділами 

Для реалізації своїх функцій і завдань Кафедра в установленому порядку може 

отримувати або надавати інформацію, що стосується її компетенції, брати участь в 

ініціюванні та реалізації спільних наукових, науково-практичних та інших заходів, 

взаємодіяти в межах своєї компетенції з відділом кадрів, навчальною частиною, 

деканатами та іншими структурними підрозділами університету. 

 

9. Ліквідація та реорганізація кафедри 

9.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, з'єднання, розподіл, відділення, 

перейменування) Кафедри здійснюється наказом ректора університету згідно з чинним 

законодавством та Статутом університету. 

9.2. При реорганізації та ліквідації Кафедри робітникам, що звільняються, 

гарантується збереження їхніх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством 

України. 

 

10. Порядок внесення змін і доповнень 

Зміни і доповнення до даного Положення розглядаються на засіданні кафедри, 

узгоджуються в установленому порядку  та затверджуються наказом ректора 

університету. 
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Положення про  патентно-ліцензійну діяльність  

Мукачівського державного університету 
 

1. Загальні положення  

 

1.1.  Положення про патентно-ліцензійну діяльність Мукачівського державного 

університету (далі – положення) регламентує дії працівників, докторантів, аспірантів та 

студентів університету під час створення ними об'єктів права інтелектуальної власності. 

1.2. Це положення розроблене відповідно до Конституції України, Цивільного 

кодексу України, ЗУ "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі", "Про вищу освіту" та інших нормативних документів 

України. 

1.3. Дія положення поширюється на усі підрозділи та співробітників Мукачівського 

державного університету (далі – університет). 

1.4. У цьому положенні терміни вживаються у такому значенні: 

Автор – працівник, докторант, аспірант, студент університету, творчою працею 

якого створено об'єкт права інтелектуальної власності. 

Відтворення твору – виготовлення одного або більше примірників твору у будь-

якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в 

електронній (у т. ч. цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер. 

Виключне право – майнове право особи, яка має стосовно твору авторське право 

і(або) суміжні права на використання цих об'єктів авторського права і(або) суміжних прав 

лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим 

особам у межах строку, встановленого чинним законодавством України. 

Ім'я автора – сукупність слів чи знаків, які ідентифікують автора: прізвище та ім'я 

автора; прізвище, ім'я та по батькові автора; ініціали автора; псевдонім автора тощо. 

Комерційна таємниця – інформація технічного, організаційного, комерційного, 

виробничого та іншого характеру, що є невідомою, але не є легкодоступною для осіб, які 

мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з чим має комерційну 

цінність таї була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її 

секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. 

Майнові права інтелектуальної власності включають право на використання об'єкта 

права інтелектуальної власності (ОПШ); виключне право дозволяти використання ОШВ; 

виключне право перешкоджати неправомірному використанню ОШВ, у т. ч. Забороняти таке 

використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Ноу-хау - відомості технічного, економічного або іншого характеру, що існують у 

вигляді інформації, у т. ч. в режимі комерційної таємниці, навичок, досвіду, що не 

охороняються як об'єкти промислової власності, але не розкриті з різних причин. 

Об'єкти права інтелектуальної власності – це: 

– винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки (далі – об'єкти 

промислової власності); 

– твори науки, літератури, мистецтва, комп'ютерні програми і бази даних 

(далі – об'єкти авторського права); 

– наукові відкриття; 

– раціоналізаторські пропозиції, комерційні таємниці, топографії інтегральних 

мікросхем; 

– сорти рослин, породи тварин; 

– ноу-хау. 

Оприлюднення твору – здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського 

права і(або) суміжних прав дія, яка вперше робить твір загальнодоступним для необмеженого 
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кола осіб шляхом його опублікування чи публічного виконання, показу, демонстрації, 

сповіщення. 

Опублікування твору – випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта 

авторського права і(або) суміжних прав шляхом виготовлених поліграфічними, 

електронними чи іншими способами примірників твору, у кількості, здатній 

задовольнити, з урахуванням характеру твору, розумні потреби публіки, шляхом їх 

продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу 

через електронні системи інформації так, що будь-яка особа може його отримати з будь-

якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи 

володіння ними іншими способами. 

Примірник твору – копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі. 

Працівник – фізична особа, яка уклала з університетом трудовий контракт (договір). 

Роботодавець – Мукачівський державний університет. 

Розповсюдження об'єктів авторського права – будь-яка дія, за допомогою якої 

об'єкти авторського права безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, у т. ч. 

доведення цих об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть 

здійснювати доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором. 

Службовий об'єкт права інтелектуальної власності – об'єкт права інтелектуальної 

власності, що створений автором: а) у порядку виконання службових обов'язків 

відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і 

роботодавцем; б) з використанням інтелектуальної та матеріальної науково-технічної бази 

МДУ. 

 

2. Мета, основні завдання та організація  

патентно-ліцензійну діяльності 

 

2.1. Метою патентно-ліцензійної діяльності університету є: 

– розвиток інноваційної діяльності з метою створення науко-ємної, науково-

технічної продукції, конкурентоспроможних зразків нової техніки, об'єктів авторського 

права; 

– забезпечення захисту інтелектуальної власності та авторських прав науковців 

університету; 

– забезпечення належного виконання законодавства України у сфері 

інтелектуальної власності. 

2.2. Основними завданнями університету у патентно-ліцензійній діяльності є: 

– створення необхідних умов для розвитку винахідництва та патентно-

ліцензійної діяльності в університеті; 

– проведення патентних досліджень під час виконання науково-дослідних робіт 

і виявлення об'єктів права інтелектуальної власності; 

– забезпечення своєчасного подання заявок на видачу патентів на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки; 

– забезпечення державної реєстрації об'єктів авторського права; 

– сприяння реалізації набутих прав та захисту прав винахідників та авторів - 

працівників університету; 

– створення та освоєння принципово нових об'єктів техніки та технологій з 

урахуванням останніх досягнень винахідницької думки; 

– удосконалення існуючих технологій і обладнання, підвищення ефективності їх 

використання; 

– забезпечення високого науково-технічного рівня результатів науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт, що виконуються в університеті; 

– розпорядження майновими правами на об'єкти інтелектуальної власності, 

створені в університеті та придбані за рахунок державних коштів; 
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– захист прав та інтересів університету як власника майнових прав на твори та 

на їх використання;  

– накопичення інтелектуальної власності університетом та ефективне 

використання її для вирішення проблем у різних галузях освіти, науки і техніки. 

2.3. Керівництво патентно-ліцензійною діяльністю університету здійснює перший 

проректор. 

2.4. Організацію та ведення патентно-ліцензійної діяльності в університеті 

здійснює навчально-виробничий відділ новітніх технологій (далі – НВВНТ).  

2.5. Навчально-виробничий відділ новітніх технологій: 

– забезпечує контроль за дотриманням вимог чинного законодавства та цього 

положення у сфері інтелектуальної власності, виконання завдань і розпоряджень 

адміністрації університету, що стосуються його діяльності у сфері інтелектуальної 

власності; 

– забезпечує захист прав та інтересів університету як власника майнових прав 

на об'єкти права інтелектуальної власності та на їх використання; 

– координує роботу з інформаційного забезпечення діяльності університету у 

сфері інтелектуальної власності, виконує роботу щодо подання заявок на видачу патентів 

на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і державну реєстрацію об'єктів 

авторського права, заявником яких є університет. 

– забезпечує проведення роз'яснювальної роботи щодо порядку застосування 

цього положення та інших нормативних документів з питань інтелектуальної власності в 

університеті. 

 

3. Взаємовідносини університету та авторів службових об'єктів промислової 

власності 

 

3.1. У разі створення об'єкту промислової власності (далі – ОПВ) автор(и) протягом 

30 днів подає до НВВНТ письмову заявку на оформлення прав інтелектуальної власності 

за встановленою формою*. 

3.2. Заявка реєструється у відділі, і з цього моменту надана автором інформація 

набуває конфіденційності та не підлягає розголошенню третім особам. Строк збереження 

університетом чи його правонаступником службового ОПВ як конфіденційної інформації 

не повинен перевищувати три роки. 

3.3.  Університет зобов'язується вживати усі передбачені законодавством заходи для 

одержання патенту та підтримання його чинності. 

3.4.  Автори об'єкта промислової власності зобов'язуються сприяти одержанню 

університетом охоронного документу (брати участь у підготовці документів заявки: 

опису, формул, креслень тощо та у підготовці відповідей на запити експертизи), а також 

сприяти пошуку підприємств для впровадження у виробництво захищених патентами ви-

находів, корисних моделей, промислових зразків або продажу ліцензій. 

3.5. Університет бере на себе витрати, пов'язані з одержанням охоронних документів, 

і сплату зборів за підтримання їх чинності. 

3.6. У випадку прийняття рішення про припинення підтримування чинності 

охоронного документу університет зобов'язаний письмово повідомити про це автора. 

Якщо винахід створено у співавторстві, то таке повідомлення та пропозиція на-

правляються усім співавторам. Повідомлення має бути направлене автору 

(співавторам) не пізніше, ніж за місяць до закінчення чергового терміну сплати збору за 

підтримання чинності охоронного документа на об'єкт промислової власності. 

3.7. Якщо університет не має наміру скористатися своїми правами стосовно ОПВ, то 

він зобов'язаний письмово повідомити автора про своє рішення протягом чотирьох місяців 

від дня отримання заявки НВВНТ. 

3.8. У випадку, зазначеному у п.п. 3.7 положення, майнові права інтелектуальної 
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власності на такий об'єкт переходять до автора, а університету надається першочергове 

право на придбання ліцензії з метою використання об'єкта за умов, визначених ліцензійним 

договором. 

3.10. Використання запатентованих винаходів, корисних моделей, промислових 

зразків, майнові права на які належать університету, здійснюється шляхом: 

використання у власній дослідницькій діяльності; укладання з іншими особами 

ліцензійних договорів на використання об'єкта права власності; укладання з іншими 

особами договорів про передачу майнових прав. 

3.11. НВВНТ забезпечує розроблення та проведення заходів щодо комерціалізації 

захищених патентами винаходів, корисних моделей, промислових зразків, майнові права 

на які належать університету, зокрема: розміщує інформацію про запатентовані 

винаходи (корисні моделі) на сайті університету; після погодження з керівництвом 

університету направляє на підприємства відповідних галузей інформацію про 

запатентовані винаходи (корисні моделі) з пропозицією використання їх у виробництві; 

рекламує запатентовані розробки на виставках, у рекламних виданнях тощо. 

 

4. Взаємовідносини університету та авторів службових об'єктів 

авторського права 

 

4.1.  У разі створення об'єкта авторського права (далі - ОАП) автор(и) протягом 30 

днів подає до НВВНТ письмову заявку на оформлення прав інтелектуальної власності за 

встановленою формою. Разом із повідомленням надається примірник ОАП (в 

електронному та паперовому вигляді), придатний для реалізації майнових прав 

інтелектуальної власності. 

4.2. Заявка реєструється у НВВНТ і з цього моменту надана автором інформація 

набуває конфіденційності і не підлягає розголошенню третім особам. 

4.3. У разі визнання університетом наукового, освітнього комерційного чи іншого 

потенціалу створеного ОАП, відділ не пізніше чотирьох місяців від дати подання заявки, 

здійснює такі дії: 

– надає рекомендації щодо друку службових творів за кошти університету чи за 

кошти автора(ів); 

– подає заявку на реєстрацію авторського права на створений ОАП до 

Державного департаменту інтелектуальної власності. 

4.4. У цьому випадку всі витрати, пов'язані зі здійсненням правової охорони 

ОАП, несе університет. Автор зобов'язаний сприяти забезпеченню правової охорони 

вказаних об'єктів. 

4.5.  Використання в університеті об'єктів авторського права, авторські права на які 

зареєстровані у Державному департаменті інтелектуальної власності, здійснюється 

шляхом: використання у власній науково-освітній діяльності; укладання з іншими особами 

ліцензійних договорів на використання ОАП; укладання з іншими особами договорів 

про передачу права власності на ОАП. 

4.6. Відділ забезпечує розроблення і проведення заходів щодо комерціалізації 

захищених свідоцтвом про реєстрацію авторського права ОАЦ, зокрема: після погодження з 

керівництвом університету направляє на підприємства відповідних галузей інформацію 

про зареєстровані об'єкти авторського права з пропозицією використання їх у виробни-

цтві; рекламує зареєстровані ОАП на виставках, у рекламних виданнях. 

4.7. Якщо університет не має наміру скористатися своїми правами стосовно ОАП, то 

він зобов'язаний письмово повідомити автора про своє рішення протягом чотирьох 

місяців від дня подання автором заявки на ОАП. 
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5. Конфіденційність 

 

5.1.  Автор бере на себе зобов'язання щодо збереження конфіденційної 

інформації, отриманої під час створення об'єкта права інтелектуальної власності. 

Автор зобов'язується утримуватися від розголошення комерційної таємниці будь-якій 

третій особі без отримання попередньої письмової згоди на це університету за 

винятком випадків, коли така інформація стала публічною або загальновідомою внаслідок 

незалежних від автора причин або якщо особа, яка її отримує, уже отримала таку 

інформацію з інших законних джерел. 

5.2.  Автор зобов'язується: 

– виконувати усі вимоги роботодавця, пов'язані з нерозголошенням 

конфіденційної інформації та комерційної таємниці; 

– здійснювати усі можливі заходи та вживати необхідні засоби для 

нерозголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці, у т. ч. випадкового; 

– у випадку вчинення дій з боку третіх осіб з метою отримання конфіденційної 

інформації та комерційної таємниці, про що стало відомо автору, він має негайно 

повідомити про це роботодавця; 

– не схиляти інших осіб та не створювати умов до розголошення конфіденційної 

інформації та комерційної таємниці; 

– не збирати та не використовувати конфіденційну інформацію для здійснення 

будь-якої діяльності, що може завдати шкоду інтересам роботодавця. 

 

6. Відповідальність сторін 

 

6.1.  За порушення норм цього положення автор та університет несуть 

відповідальність, передбачену чинним законодавством. 

6.2.  Роботодавець і автор звільняються від відповідальності за цим положенням, 

якщо невиконання або неналежне виконання його умов є наслідком дії обставин 

непереборної сили (форс-мажору). До обставин непереборної сили відносяться стихійні 

явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті 

блискавки тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські заворушення, 

епідемії, страйки, бойкоти тощо) та інші дії, що не залежать від волі роботодавця та 

автора і унеможливлюють виконання ними зобов'язань за цим положенням або 

перешкоджають такому виконанню. 

6.3. Виникнення обставин непереборної сили, за умови повідомлення про них, 

продовжує термін виконання зобов'язань за цим положенням на період, який відповідає 

строку дії зазначених обставин і терміну, що необхідний для їх усунення. 

 

 

7. Внесення змін до цього Положення  

 

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за наказом ректора 

Університету. 
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Положення про електронні освітні ресурси 

Мукачівського державного університету 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дане положення визначає поняття електронних освітніх ресурсів (далі – 

ЕОР), їх види, порядок розробки, впровадження та використання в освітньому процесі 

електронних методичних засобів навчання, поданих в електронній формі для: 

– навчальної дисципліни; 

– дипломної роботи (проекту); 

– різних видів практик; 

– віртуального навчального середовища Мукачівського державного університету 

(далі – ВНС МДУ) Інтернет-орієнтованого інформаційно-освітнього сервісу, 

призначеного для підтримки освітнього процесу всіх форм навчання в 

Мукачівському державному університеті. 

1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про 

вищу освіту", "Про авторське право і суміжні права", національних стандартів України 

ДСТУ 3017–95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення", ДСТУ 7157:2010 

"Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості", 

державних освітніх стандартів з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм 

та інших нормативно–правових актів, що регламентують діяльність в сфері науково–

методичного і матеріально–технічного забезпечення системи освіти. 

1.3.  Під ЕОР розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та 

засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь–якого типу або 

розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних 

цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації освітнього процесу, в 

частині, що стосується його наповнення якісними навчально–методичними матеріалами. 

1.4.  ЕОР є складовою частиною освітнього процесу, має навчально–методичне 

призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності студентів і 

вважається одним з головних елементів інформаційно–освітнього середовища. 

1.5.  Метою створення ЕОР є модернізація освіти, змістове наповнення 

освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчального процесу до 

якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та 

форми навчання, створених на основі інформаційно–комунікаційних технологій. 

 

2. ОСНОВНІ ВИДИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕОР 

2.1. До основних видів ЕОР належать: 

електронний документ – документ, інформація в якому подана у формі електронних 

даних і для використання якого потрібні технічні засоби; 

електронне видання – електронний документ, який пройшов редакційно–видавниче 

опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюдження в незмінному 

вигляді; 

електронний аналог друкованого видання – електронне видання, що в основному 

відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, 

ілюстрацій, посилань, приміток тощо; 

електронні дидактичні демонстраційні матеріали – електронні матеріали 

(презентації, схеми, відео– й аудіозаписи тощо), призначені для супроводу освітнього 

процесу; 

інформаційна система – організаційно впорядкована сукупність документів (масивів 

документів) та інформаційних технологій, в тому числі з використанням технічних 
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засобів, що реалізують інформаційні процеси та призначені для зберігання, обробки, 

пошуку, розповсюдження, передачі та надання інформації; 

депозитарій електронних ресурсів – інформаційна система, що забезпечує 

зосередження в одному місці сучасних ЕОР з можливістю надання доступу до них через 

технічні засоби, у тому числі в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних); 

комп'ютерний тест – стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, 

призначені для вхідного, поточного, проміжного і підсумкового контролів рівня 

навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання 

психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів 

яких здійснюється за допомогою відповідних програм; 

електронний словник – електронне довідкове видання упорядкованого переліку 

мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених 

відповідними довідковими даними; 

електронний довідник – електронне довідкове видання прикладного характеру, в 

якому назви статей розташовані за абеткою або в систематичному порядку; 

електронна бібліотека цифрових об'єктів – набір ЕОР різних форматів, в якому 

передбачено можливості для їх автоматизованого створення, пошуку і використання; 

електронний навчальний посібник – навчальне електронне видання, використання 

якого доповнює або частково замінює підручник; 

електронний підручник – електронне навчальне видання з систематизованим 

викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі; 

електронні методичні матеріали – електронне навчальне або виробничо–практичне 

видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни з викладом 

методики виконання окремих завдань, певного виду робіт; 

курс дистанційного навчання – інформаційна система, яка є достатньою для 

навчання окремим навчальним дисциплінам за допомогою опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому 

середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого–педагогічних та інформаційно–

комунікаційних технологій; 

електронний лабораторний практикум – інформаційна система, що є інтерактивною 

демонстраційною моделлю природних і штучних об'єктів, процесів та їх властивостей із 

застосуванням засобів комп'ютерної візуалізації. 

2.2. За функціональною ознакою, що визначає значення і місце ЕОР в 

навчальному процесі, їх можна класифікувати як: 

– навчально–методичні ЕОР (навчальні плани, робочі програми навчальних 

дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів); 

– методичні ЕОР (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації 

для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, 

тематичні плани); 

– навчальні ЕОР (електронні підручники та навчальні посібники); 

– допоміжні ЕОР (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової 

та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, 

електронні довідники, словники, енциклопедії); 

– контролюючі ЕОР (програми для проведення тестування, банки контрольних 

питань і завдань з навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль 

якості знань). 

 

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЕОР ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ  

ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ЕОР 

3.1. ЕОР повинні відповідати таким вимогам: 

–  відповідність програмі з навчальної дисципліни, для вивчення якого розроблено 

ЕОР; 
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–  наявність відповідних методичних рекомендацій щодо використання ЕОР у 

професійній діяльності викладача; 

–  дотримання чинних санітарних норм та ергономічних, програмно–технічних вимог 

до ЕОР; 

–  дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав. 

3.2. При розробленні ЕОР можуть бути використані довільні інструментальні 

програмно–технічні та апаратні засоби за умов дотримання вимог щодо створення і 

використання об’єктів авторського права і суміжних прав, які регулюються Законом 

України "Про авторське право і суміжні права" та іншими законодавчими актами України. 

3.3. ЕОР не потребують обов’язкового дублювання у паперовому варіанті. 

 

4. РОЗРОБЛЕННЯ ЕОР  

4.1. Розроблення ЕОР здійснюється автором (викладачем) або авторським 

колективом у процесі виконання передбаченої індивідуальним планом методичної роботи.  

4.2. У розробленні ЕОР можуть брати участь як окремі викладачі і 

співробітники, так і колективи викладачів і співробітників, а при необхідності і сторонні 

виконавці.  

 

5. ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

5.1. Електронний навчально-методичний комплекс (далі ЕНМК) – цілісний блок 

навчально-методичного забезпечення, що складається з електронних ресурсів різних 

типів, створений для організації індивідуальної та самостійної роботи студента з 

навчальної дисципліни у межах віртуального освітнього середовища. 

5.2. ЕНМК створюється на платформі віртуального навчального середовища  

Moodle. 

5.3. Основними характеристиками ЕНМК є: 

– структурованість навчально-методичного матеріалу; 

– логіка вивчення навчальної дисципліни; 

– налагоджена система інтерактивної взаємодії викладача і студента, студентів між 

собою засобами ЕОР та дистанційними технологіями у процесі вивчення 

дисципліни; 

– якісно викладені навчальні матеріали, які дозволяють набути компетентностей, 

задекларованих у робочій програмі. 

5.4.Рекомендованими складовими ЕНМК, які визначаються специфікою навчальної 

дисципліни, є: 

– дані про навчальну дисципліну; 

– навчальна програма з дисципліни; 

– тексти лекцій; 

– практикум або практичні завдання з дисципліни; 

– лабораторний практикум; 

– методичні вказівки до практичних (семінарських) занять; 

– методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів); 

– методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної форми 

навчання; 

– методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни або її частини; 

– завдання (варіанти) для самостійної (індивідуальної) роботи студентів; 

– тренувальні вправи (тести) для самоконтролю знань студентів; 

– перелік контрольних заходів та критерії оцінювання результатів навчання для 

різних видів контролю; 

– додаткові інформаційні матеріали: довідкова література, періодичні (галузеві) 

видання, наукова література, хрестоматії, посилання на бази даних, довідкові 
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системи, електронні словники, мережні ресурси, мультимедійні презентації, аудіо-, 

відеоматеріали тощо. 

 

 

6. ЕКСПЕРТИЗА ТА ПОШИРЕННЯ ЕОР 

6.1. Використання ЕОР у освітньому процесі допускається після проведення 

науково-методичної експертизи та отримання відповідного документа згідно із Порядком 

надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та 

свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 17 червня 2008 року № 537, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 10 липня 2008 року за № 628/15319. 

6.2. Зберігання, поширення, забезпечення доступу до ЕОР та їх описів 

здійснюється за допомогою їх тиражування на фізичних носіях інформації, а також 

шляхом їх розміщення в електронних депозитаріях, які надають вільний (у технічному та 

правовому відношенні) доступ до ЕОР усім учасникам освітнього процесу, а також на 

інших локальних і мережевих інформаційних ресурсах. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Дане Положення діє з моменту його затвердження. 

7.2. Доповнення та пропозиції щодо його вдосконалення розглядаються на 

засіданнях кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Науково–методичної ради та 

затверджуються на Вченій раді Університету. 
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Положення про сайт Мукачівського державного університета  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про сайт Мукачівського державного університету (далі – 

Положення, Університет) розроблене з метою: 

– представлення Університету в мережі Інтернет: створення цілісного 

позитивного образу Університету, висвітлення питань його діяльності, освітнього і 

наукового потенціалу, інвестиційної привабливості; 

– забезпечення діяльності Університету: оперативне поширення рішень 

керівництва Університету; сприяння взаємодії між структурними підрозділами 

Університету; сприяння проведенню наукового та навчального процесів; 

– надання користувачам необхідної інформації про роботу структурних 

підрозділів Університету; 

– оперативне інформування про події, що відбуваються в Університеті; 

– розвиток наукових і навчальних зв’язків з університетами і науковими 

організаціями. 

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державну таємницю», «Про авторське 

право і суміжні права», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», 

«Про захист персональних даних», «Про науково-технічну інформацію», «Про Концепцію 

Національної програми інформатизації», «Національну програму інформатизації», Указів 

Президента України від 31 червня 2000 року № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку 

національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення 

широкого доступу до цієї мережі в Україні» та Статуту Університету, визначає статус 

сайту як офіційного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет та встановлює порядок 

розміщення на ньому нормативно-правових актів та інформаційних матеріалів (далі – 

інформація). 

1.3. Функціонування сайту регламентується чинним законодавством, статутом 

МДУ, даним положенням, правилами експлуатації інформаційних систем Університету, а 

також локальними нормативними актами Університету, наказами та розпорядженнями 

ректора. 

1.4. Сайт є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує висвітлення 

діяльності Університету.   

1.5. Права на інформаційні матеріали, розміщені на сайті, належать 

Університету за умови, що інше не регламентовано окремими юридично оформленими 

документами. 

1.6. Сайт забезпечує можливість переходу до усіх внутрішніх інформаційних 

ресурсів Університету, таких як бібліотека, електронний каталог, віртуальна навчальна 

система, внутрішній документообіг, електронна пошта тощо, являючи, таким чином, 

єдину точку входу для всіх інформаційних систем Університету. 

1.7. Сайт розміщується в мережі Інтернет за адресою – http://www.msu.edu.ua. 

1.8. Інформаційне наповнення та актуалізація сайту здійснюється спільними 

зусиллями ректорату, деканатів, кафедр, структурних підрозділів, а також громадських 

організацій Університету, тощо.  

1.9. Збір та систематизація інформації проводиться відповідальними за 

інформаційну підтримку працівниками, які призначаються наказом ректора за поданням 

керівників структурних підрозділів. 

1.10. Технічне забезпечення та підтримка сайту покладається на інформаційно – 

комп’ютерний відділ, що включає:  

http://www.msu.edu.ua/
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– забезпечення своєчасного розміщення та вилучення отриманої інформації не 

пізніше 1 робочого дня.  

– проведення моніторингу та аналізу статистики відвідування сайту з метою 

вироблення пропозицій щодо оптимізації його роботи та надання їх керівництву 

Університету;  

– вирішення поточних питань, пов'язаних з оновленням інформації на сайті;  

– розгляд пропозицій щодо зміни структури та дизайну сайту; 

– підготовку пропозиції щодо внесення змін до даного Положення;  

– підготовку макету та шаблонів сторінок;  

– внесення у разі потреби поточних змін до стилістичного вирішення окремих 

елементів дизайну сайту;  

– забезпечення захисту сайту від несанкціонованого втручання. 

1.11. Мова розміщення інформації на сайті – українська. Крім цього можливе 

дублювання сайту (або його окремих сторінок чи розділів) іноземними мовами. При 

цьому створення або оновлення іншомовної сторінки може бути здійснено виключно за 

умови існування та актуального стану відповідної сторінки українською мовою. 

2. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПІДЛЯГАЄ РОЗМІЩЕННЮ НА САЙТІ 

2.1. Загальна інформація про Університет (історія Університету та його 

сьогодення, інформація про керівництво Університету, символіка Університету, основні 

локальні нормативні акти, структура Університету, нагороди та досягнення Університету, 

контактна інформація, державні закупівлі, Вчену раду, інформація про порядок отримання 

публічної інформації). 

2.2. Офіційна та оперативна інформація, що стосується основних сфер діяльності 

Університету, спрямована як на зовнішнього, так і на внутрішнього (університетського) 

користувача. 

2.3. Інформація про структурні підрозділи: історія, напрями діяльності, 

досягнення, керівництво, контактні реквізити посилання на їхні сайти (сторінки). 

2.4. Довідкова та нормативна інформація про освітню діяльність Університету: 

– основні напрямки та спеціальності підготовки фахівців,  

– відомості про заходи освітнього спрямування,  

– нормативні акти, довідкова інформація для студентів 

– зразки документів тощо. 

2.5. Інформація про науково-дослідну діяльність Університету (відомості про 

напрямки наукової діяльності; наукові проекти, що реалізуються в Університеті; відомості 

про конференції, семінари та конкурси, що проводяться в Університеті; відомості про 

аспірантуру, наукові видання, спеціалізовані вчені ради; відомості про студентську 

наукову діяльність тощо). 

2.6. Інформація про керівництво та персональний склад працівників (науково-

педагогічних, наукових, адміністративних) структурного підрозділу (прізвище, ім’я та по-

батькові, фото, науковий ступінь, вчене звання, наукові інтереси, контактна інформація: 

поштова адреса, номер контактного телефону, адреса електронної пошти) у порядку 

встановленому локальними нормативними актами Університету та відповідно до 

законодавства. 

2.7. Інформація для вступників (правила та умови прийому до Університету; 

напрями та спеціальності підготовки, на які оголошено прийом; презентація факультетів; 

довузівська підготовка, навчання на умовах контракту, інша інформація приймальної 

комісії, яка повинна висвітлюватися згідно чинного законодавства та листів МОН). 

2.8. Інформація для студентів (відомості про діяльність студентського 

самоврядування, організацію студентського дозвілля, спортивне життя, нормативні акти, 

зразки документів). 
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2.9. Інформація для науково-педагогічних працівників (відомості про 

стажування та підвищення кваліфікації; відомості про конференції, семінари, конкурси; 

локальні нормативні акти, зразки документів). 

2.10. Інформація про бібліотеку Університету (історія, напрями діяльності, 

досягнення, відомості про фонди, структура, керівництво, правила користування, графік 

роботи, контактні реквізити). 

2.11. Електронний архів наукових та навчальних матеріалів Університету. 

2.12. Інформація про міжнародні зв’язки Університету. 

2.13. Анонси та новини, оголошення про заходи, що організовує Університет чи в 

яких бере участь. 

2.14. Інша інформація, що представляє інтерес для цільової аудиторії сайту 

(абітурієнтів, студентів, аспірантів, викладачів, науковців, працівників та партнерів 

Університету). 

3. ДИЗАЙН САЙТУ 

3.1. Для затвердження дизайну та функціоналу сайту створюється редакційна 

комісія сайту. 

3.2. Дизайн сайту затверджується розпорядженням ректора на основі рішення 

редакційної комісії сайту. 

3.3. Реалізація рішень редакційної комісії покладається на інформаційно-

комп’ютерний відділ та працівників відповідальних за інформаційне наповнення. 

3.4. При потребі перепрограмування функціоналу редакційна комісія може 

прийняти рішення запросити сторонні організації для надання послуг програмування. 

4. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

4.1. Основними джерелами інформації сайту Університету є матеріали, що 

подаються структурними підрозділами Університету та офіційні видання Університету. 

4.2. Для формування розділів новин та анонсів сайту використовується потік 

інформації, джерелами якого є структурні підрозділи Університету. 

4.3. Право на самостійну підготовку тексту анонсів подій, новин та оголошень, 

що стосуються цільової аудиторії сайту Університету, мають всі структурні підрозділи 

Університету. 

4.4. Умови розміщення ресурсів обмеженого доступу регулюються окремими 

документами.  

4.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускається 

тільки за узгодженням з ректоратом. Умови розміщення такої інформації 

регламентуються спеціальними угодами. 

5. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

5.1. Технічна, програмна та інформаційна підтримка сайту покладається на 

інформаційно-комп’ютерний відділ, який забезпечує розміщення нової інформації на 

сайті, архівування та видалення застарілої інформації. 

5.2. Підготовку та надання інформації до інформаційно-комп’ютерного відділу 

для розміщення на сайті, забезпечують відповідальні за інформаційну підтримку 

працівники, визначені наказом ректора. Відповідні службові обов’язки вносяться до 

посадової інструкції. 

5.3. Відповідальні працівники забезпечують: 

– оперативний збір інформації, яка покладена на них згідно наказу; 

– слідкують за актуальністю інформації на сайті і у випадку її не актуальності 

подають у інформаційно-комп’ютериний відділ зміни. 

5.4. Інформаційно-комп’ютерний відділ здійснює консультування щодо 

вирішення проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням відповідного розділу. 

5.5. Інформація про заходи, що плануються для проведення, надається 

відповідальними працівниками структурних підрозділів-організаторів заходу до 
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Інформаційно-комп’ютерного відділу для розміщення на сайті не пізніше, ніж за три доби 

до події. 

5.6. Інформація про заходи, що були проведені, надається відповідальними 

працівниками структурних підрозділів-організаторів заходу до інформаційно-

комп’ютерного відділу для розміщення на сайті не пізніше наступного робочого дня з 

моменту його закінчення (окрім випадків, передбачених законодавством, коли інформація 

подається у той самий день). 

5.7. Розміщення на сайті інформації, що надійшла до Інформаційно-

комп’ютерного відділу зі структурних підрозділів Університету, а також внесення змін до 

вже розміщеної інформації, здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту її 

надходження (окрім випадків, передбачених законодавством, коли інформація подається у 

той самий день). 

5.8. Інформація для розміщення на сайті надається до Інформаційно-

комп’ютерного відділу за допомогою електронної пошти або на електронних носіях. 

Матеріали для розміщення на сайті приймаються виключно з наперед заявлених 

електронних поштових адрес. У разі подання інформації на електронних носіях матеріали 

обов’язково супроводжуються письмовою службовою запискою відповідального 

працівника. 

5.9. Електронні матеріали подаються у наступних форматах: 

– тексти сторінок – МS Word (doc ,docх), текст (txt); 

– файли, на які здійснюється посилання – Portable Document Format (PDF); 

– графічні зображення з розширенням не більше 800х800 – (jpg, png, gif); 

– ілюстрації які є в тексті, повинні бути продубльовані в гарафічних файлах. 

5.10. Інформаційно-комп’ютерний відділ має право уточнювати або запитувати 

інформацію у структурних підрозділах Університету. Працівники структурних 

підрозділів, що відповідають за підготовку і надання інформації для розміщення на сайті, 

зобов’язані забезпечити надання інформації за запитами інформаційно-комп’ютерного 

відділу не пізніше наступного робочого дня. 

5.11. Працівники інформаційно-комп’ютерного відділу мають право повернути 

надану інформацію на доопрацювання, якщо вона не відповідає затвердженим вимогам до 

змісту та оформлення. 

5.12. Інформаційно-комп’ютерний відділ має право відмовити в розміщенні 

інформації на сайті, якщо вона суперечить вимогам чинного законодавства або локальним 

нормативним актам Університету, а також якщо така інформація є вочевидь 

недостовірною. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

6.1. Відповідальність за достовірність, актуальність та своєчасність    інформації, 

наданої для розміщення на сайті Університету та розміщеної на сайті несуть 

відповідальні за інформаційну підтримку працівники. 

6.2. Відповідальність за своєчасне розміщення на сайті Університету наданої 

інформації, несе начальник Інформаційно-комп’ютерного відділу. 

7. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ  

ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Це Положення може коригуватися відповідно до зміни концепції та 

політики Університету в області представлення електронної інформації у глобальній 

мережі Інтернет. 

7.2. Це Положення, а також зміни та доповнення до нього затверджуються 

наказом ректора Університету. 

7.3. Зміни в положення можуть вноситись за рекомендацією членів ректорату, а 

також осіб, відповідальних за інформаційне наповнення та технічну підтримку сайту. 

Змінена редакція положення набуває чинності після узгодження з першим проректором та 

затвердження ректором. 
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Положення про відкриті навчальні заняття 

в Мукачівському державному університеті 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Одним із основних видів контролю якості навчального процесу є відкриті 

навчальні заняття.  

1.2. Відкрите заняття – це форма педагогічного контролю, метою якого є 

виявлення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності викладача для 

подальшого вдосконалення викладацької діяльності та підвищення рівня навчальних 

досягнень студентів.  

1.3. «Положення про відкриті навчальні заняття в Мукачівському державному 

університеті» (далі – Положення) розроблене з метою: 

 вдосконалення методик викладання дисциплін; 

 вдосконалення в університеті чинної системи контролю та оцінки якості 

освітнього процесу; 

 унормування порядку планування, проведення, оцінки та оформлення 

результатів відкритих навчальних занять; 

 впровадження відкритості відповідного контролю; 

 забезпечення високого рівня освітнього процесу в університеті. 

1.4. Положення розроблено на підставі: 

 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-18; 

 «Положення про освітній процес у Мукачівському державному університеті»; 

 «Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників у Мукачівському державному університеті». 

2. ПРИНЦИПИ, ВИДИ І ФУНКЦІЇ ВІДКРИТИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

2.1. Відкрите заняття – це одна з форм педагогічного контролю, метою якого є 

виявлення рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності викладача з ціллю 

подальшого вдосконалення викладацької діяльності. Основними принципами такого 

контролю є:  

 систематичність: систематичний контроль створює належний порядок у 

процесі навчання, стимулює мотивацію і викладачів, і студентів; 

 спонукання: контроль спонукає викладача постійно самоудосконалюватися та 

професійно зростати; 

 всебічність:  коло критеріїв оцінки педагогічної діяльності викладача дозволяє 

розглянути цю діяльність у комплексі, виявити, що заслуговує на увагу, може бути 

розповсюджено, а, з іншого боку, – які саме аспекти потребують подальшого коригування 

або вдосконалення.  

2.2. Види відкритих занять (відповідно до поставленої мети): 

 пробне – відкрите заняття, яке проводиться новопризначеним викладачем для 

підтвердження своєї професійної придатності; 

 поточне – відкрите заняття, яке проводиться викладачем кафедри відповідно до 

графіку; 

 показове – відкрите заняття, яке проводиться з метою демонстрації передових 

методик викладання, використання новітніх освітніх технологій. Показові відкриті заняття 

проводять професори або доценти та інші найбільш кваліфіковані викладачі університету; 

 конкурсне – відкрите заняття, яке проводиться викладачем кафедри у випадках: 
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 подання  на присвоєння звання професора чи доцента (відповідно до 

«Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників у Мукачівському державному університеті»); 

 проходження конкурсу на заміщення більш високої посади порівняно із 

займаною (відповідно до «Порядок проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників у Мукачівському 

державному університеті»);  

 закінчення терміну дії трудового договору (контракту).  

2.3. Відкрите заняття виконує ряд функцій, а саме: 

 інформаційну – з одного боку, з’являється інформація щодо рівня професійної 

компетенції та педагогічної майстерності викладача, з іншого, – щодо рівня 

підготовленості студентів групи; 

 діагностичну – виявляються провідні методи і прийоми, що застосовуються 

викладачем, їх відповідність цілям заняття, врахування специфіки аудиторії; 

встановлюються причини певних похибок у знаннях студентів. 

 мотиваційну – стимулює подальше вдосконалення професіоналізму викладача і 

навчальної діяльності студентів; 

 прогностичну – дозволяє розповсюджувати у наступників передовий досвід, 

окреслювати шляхи зростання педагогічної майстерності викладача. 

3. ПЛАНУВАННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ 

3.1. Відкриті навчальні заняття проводяться відповідно до графіку, складеного 

кафедрами на початку кожного семестру навчального року. 

3.2. Право вибору теми відкритого заняття надається викладачам на підставі 

робочої програми навчальної дисципліни.  

3.3. До графіка відкритих занять насамперед включаються науково-педагогічні 

працівники: 

 які атестуються; 

 за результатами проведення занять, яких були зроблені негативні висновки у 

зв’язку з низьким рівнем засвоєння навчальної дисципліни за результатами перевірки 

залишкових знань, проведення ректорських контрольних робіт, анкетування студентів 

тощо. 

3.4. На початку навчального року графік відкритих навчальних занять подається 

голові факультетської фахової комісії та до навчально-методичного відділу. 

3.5. Інформація про відкрите навчальне заняття розміщується на стендах 

деканатів, відповідних кафедр за тиждень до його проведення. 

3.6. Перенесення відкритих занять дозволяється у разі хвороби викладача, 

відрядження або іншої поважної причини, про що подається службова записка (про 

причину перенесення та строки проведення).  

3.7. Підготовка та проведення відкритого навчального заняття, згідно з цим 

Положенням, є одним із видів методичної роботи, що фіксується в протоколі відвідування 

відкритого навчального заняття.  

4. ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ 

4.1. Викладач (за потреби) повинен підготувати до початку відкритого заняття 

роздатковий дидактичний матеріал, замовити необхідні технічні засоби навчання. 

4.2. Відвідувачі повинні зайти до аудиторії до початку заняття, дотримуватись 

педагогічного такту та не втручатися в хід заняття. 

4.3. Завдання відвідувачів – проаналізувати, як викладач, який проводить 

відкрите заняття, досягає поставленої мети, за допомогою яких методичних прийомів і 

засобів навчання реалізує вимоги навчальної програми, які результати його діяльності. 
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4.4. Заняття зараховується як відкрите за умови присутності на ньому не менше 

як 3 членів кафедри. У разі проведення конкурсного заняття заняття зараховується за 

умови присутності 2/3 складу факультетської фахової комісії. В іншому випадку 

проведене заняття кваліфікується як взаємовідвідування. 

 

5. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ВІДКРИТОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ, ЩО 

ПІДЛЯГАЮТЬ ОБГОВОРЕННЮ 

5.1. Загальні відомості про відкрите навчальне заняття: 

 тема навчального заняття, його зв'язок з попередніми і наступними темами, 

місце у відповідному змістовому модулі; 

 форма, тип навчального заняття, його структура, відповідність темі та 

поставленій меті; 

 рівень досягнення мети та отримані результати; 

 сильні та слабкі сторони відкритого навчального заняття. 

5.2. Підготовка викладача до проведення відкритого навчального заняття: 

 визначення структури відкритого навчального заняття; 

 опрацювання фахової та методичної літератури;  

 підготовка дидактичного матеріалу; 

 підготовка викладачем плану проведення відкритого навчального заняття 

(декілька екземплярів: один з них додається до протоколу відкритого навчального заняття, 

інші – роздаються особам, які відвідують відкрите навчальне заняття).  

5.3. Постановка мети, завдань навчального відкритого заняття як кінцевого 

результату спільної діяльності між викладачем та студентами, мотивація навчальної 

діяльності студентів.  

Мета проведення відкритого навчального заняття – обмін досвідом роботи, 

демонстрація методики проведення заняття, підтвердження рівня наукового звання, умова 

отримання вищої посади та звання, опанування сучасних технологій та активних методів 

навчання, способів досягнення навчальних та виховних цілей заняття, а також реалізація 

структурних елементів навчального заняття згідно плану його проведення, контроль за 

якістю навчальних занять та надання методичної допомоги молодим викладачам,  

визначення рейтингу кафедри, факультету. 

5.4. Відбір змісту навчального матеріалу, розвиток особистісного ставлення 

студентів до нього: 

 раціональний відбір наукових, базових понять, фактів, що складають основу 

розвитку умінь, навичок студентів, їхнього соціального становлення, формування 

наукового світогляду, професійних компетентностей; 

 спрямованість змісту навчального матеріалу на розгляд актуальних проблем, 

задоволення пізнавальних і особистісних потреб та інтересів студентів; 

 стимулювання інтересу студентів до змісту навчального матеріалу (новизна 

знань, їхня значущість, співвідношення понять, фактів, емоційність викладу); 

 інтегрування змісту навчального матеріалу з іншими темами, навчальними 

курсами і спецкурсами. 

5.5. Застосування методів, прийомів, засобів, форм організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів і їх творче, цілеспрямоване поєднання: 

 використання загально-дидактичних методів та прийомів організації та 

самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

 використання інноваційних методів та технологій навчання; 

 місце та доцільність використання засобів навчання. 

5.6. Діяльність викладача на відкритому навчальному занятті: 
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 стиль діяльності та поведінки викладача, його комунікативні уміння, 

відкритість; 

 щирість, наявність контакту зі студентами, вияв педагогічного такту в 

організації взаємодії зі студентами; 

 забезпечення дисципліни та порядку на навчальному занятті. 

5.7. Діяльність студентів на відкритому навчальному занятті: 

 ставлення студентів до процесу навчання, застосовуваних форм, методів 

організації навчально-пізнавальної діяльності, їхня мотивація; 

 ставлення до особистості викладача. 

5.8. Організація міжособистісної взаємодії студентів та розвиток їхніх взаємин: 

 створення психологічно комфортного середовища на навчальному занятті; 

 застосування різноманітних форм співробітництва, міжособистісної взаємодії 

студентів (дискусії, діалоги, групові форми, колективна робота тощо). 

5.9. Забезпечення зворотного зв’язку: 

 методи, прийоми організації зворотного зв’язку на кожному етапі відкритого 

навчального заняття; 

 перевірка викладачем рівня розуміння, осмислення студентами навчального 

матеріалу, рівня сформованості їхніх знань та умінь; 

 застосування зворотного зв’язку для усвідомлення особливостей діяльності, 

мислення студентів, мотивації їхнього навчання з метою вдосконалення організації 

навчальних занять; 

 дотримання принципів об’єктивності та гласності при оцінюванні навчальних 

досягнень студентів. 

5.10. Загальні висновки (пропозиції і поради щодо вдосконалення підготовки і 

проведення наступних навчальних занять). 

 

6. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ 

6.1. Обговорення відкритого заняття відбувається на засіданні кафедри або на 

засіданні факультетської фахової комісії (конкурсне заняття). 

6.2. Результати обговорення заносяться до протоколу обговорення відкритого 

навчального заняття, де дається його короткий аналіз (визначаються позитивні сторони 

навчального заняття, основні недоліки та зауваження), висновки (вказується рівень 

проведення відкритого навчального заняття – високий, достатній, низький, а також 

робиться узагальнюючий висновок про науковість навчального заняття, педагогічну, 

методичну майстерність викладача, про досягнення мети проведення відкритого 

навчального заняття згідно з його планом, про реалізацію навчальних та виховних цілей 

тощо) та пропозиції (викладачу даються пропозиції чи рекомендації стосовно покращення  

рівня викладання, оволодіння методикою викладання, ефективного використання нових 

технологій та технічних засобів навчання тощо або ж рекомендується вивчити та 

розповсюдити досвід викладача серед професорсько-викладацького складу кафедри, 

факультету, якщо того заслуговує проведене відкрите навчальне заняття). 

6.3. За результатами проведення відкритих навчальних занять може бути 

винесене рішення про клопотання перед ректором (Вченою радою університету та/або 

факультету) на предмет: 

 підтвердження або рекомендації щодо можливостей претендувати на відповідну 

посаду; 

 заохочення викладача; 

 надання права ведення занять відповідного виду; 
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 обмеження прав викладача щодо ведення навчальних занять або окремих видів 

занять. 

6.4. Термін обліку відкритого навчального заняття – один навчальний 

(поточний) рік. 

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Дане Положення діє з моменту його затвердження. 

7.2. Доповнення та пропозиції щодо його вдосконалення розглядаються на 

засіданнях кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Науково-методичної ради та 

затверджуються на Вченій раді Університету. 
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Додаток А 

План відкритих навчальних занять кафедри 

 
 (назва кфедри) 

 

у 20__–__н.р. 

 

№ 

п/п 
Викладач семестр місяць 

Конкурсне 

відкрите 

навчальне 

заняття на 

присвоєння 

звання / 

заміщення 

посади 

(підвищення)* 

Конкурсне 

відкрите 

навчальне 

заняття на 

зміщення 

посади (без 

підвищення) 

Інше 

    +   

     +  

      + 

       

       

Всього    

 

 

 

Завідувач кафедри ___________ 

 

 

 

* вказати звання, посаду 
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Додаток Б 

 

Звіт про проведення  відкритих навчальних занять кафедри 

 
 (назва кфедри) 

 

у 20__–__н.р. 

 

№ 

п/п 
Викладач семестр місяць 

Конкурсне 

відкрите 

навчальне 

заняття на 

присвоєння 

звання / 

заміщення 

посади 

(підвищення) 

Конкурсне 

відкрите 

навчальне 

заняття на 

зміщення 

посади (без 

підвищення) 

Інше 

       

       

       

       

       

       

       

Всього    

 

 

 

Завідувач кафедри ___________ 
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Положення  про організацію виховного процесу  

в Мукачівському державному університеті 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про організацію виховного процесу в Мукачівському державному 

університеті (далі – Положення) визначає систему планування, організації та проведення 

виховної роботи в Університеті.  

1.2. Виховна діяльність в Університеті утверджує особистісно орієнтовані методики 

виховання, є наскрізною, входить до планів роботи всіх підрозділів.  

1.3. В основі виховної роботи Університету лежить формування у студентської 

молоді національної самосвідомості, розвиненої духовності, моральної, художньо-

естетичної, правової, економічної культури, розвиток фізичної досконалості, 

індивідуальних здібностей і таланту.  

1.4. Виховна робота в Університеті здійснюється на засадах демократизму, з 

використанням виховного потенціалу студентського самоврядування і спрямовується на 

забезпечення гармонійного, цілісного розвитку особистості здатної до самоосвіти, 

саморозвитку, самостійного мислення, суспільного вибору та життєдіяльності на основі 

співпраці організаторів виховного процесу з батьками та громадськими організаціями.  

 

2. Нормативно-правова база організації виховної роботи 

Виховна робота в Університеті базується на: 

- Конституції України (прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 року); 

- Законі України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 № 1556-VII (зі змінами і 

доповненнями); 

- Державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття") від 29.05.1996, 

підстава 576-96-п; 

- Концепції національного виховання студентської молоді (рішення колегії МОН від 

25.06.2009 протокол № 7/2-4); 

- Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Наказ МОН № 641 

від 16.06.2015); 

- Статуті державного вищого навчального закладу «Мукачівський державний 

університет» від 04.03.2009 (зі змінами і доповненнями)  та даному Положенні. 

У процесі організації виховної роботи в Університеті враховуються рішення 

ректорату, накази та розпорядження ректора, розпорядження деканів, рішення профкому 

студентів та викладачів. 

 

3. Мета, завдання та функції виховної роботи 

3.1. Виховну роботу в Університеті здійснюють з метою формування цiлiсної i 

гармонійно розвиненої особистості з високою національною самосвiдомiстю. Така 

особистість – це, насамперед, громадянин Української держави, її патріот, гуманіст, для 

якого пріоритетом є загальнолюдські й загальнодержавні цiнностi, це людина з високою 

фаховою підготовкою й широким світоглядом, розвинутим інтелектом, належним рівнем 

загальної, політичної та правової культури. 

3.2. Основні завдання виховної роботи:  

- формування громадянина шляхом його політичної, правової, трудової, економічної, 

культурної освіченості, а також безпосередньої участі в суспільно-значущих справах;  

- створення умов для формування та розвитку студента як фахівця і особистості, 

його здібностей, талантів, інтелектуальності, забезпечення належної правової підготовки 

майбутнього спеціаліста, виховання в нього принципів національної і загальнолюдської 

моралі, духовності, культури;  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/576-96-%D0%BF
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- формування у молоді сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань, заснованих 

на найцінніших надбаннях української і світової культури;  

- засвоєння молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних 

надбань українського народу, засад високої національної культури міжнаціональних 

взаємин;  

- формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, 

бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати;  

- розвиток у студентів мовної культури;  

- формування родинно-сімейної культури, вивчення та збереження звичаїв, обрядів, 

традицій українського народу.  

3.3. Основні функції виховної роботи:  

- створення організаційно-педагогічних умов для адаптації студентів першого курсу 

до навчання в Університеті;  

- використання теорії людиноцентризму, яка включає гуманістичну традицію 

підходу до виховання, враховує бажання особи, її наміри;  

- створення позитивного морально-психологічного клімату в колективі;  

- організація соціального захисту студентів пільгових категорій із малозабезпечених 

та багатодітних сімей тощо;  

- співпраця з органами студентського самоврядування, профспілковою організацією, 

іншими громадськими організаціями;  

- сприяння створенню нових традицій, цікавих форм організації дозвілля й 

організації їх проведення;  

- залучення до виховної роботи яскравих, видатних особистостей, учених, політиків, 

діячів культури;  

- використання правових норм захисту прав та інтересів особистості.  

3.4. Виховання студентської молоді здійснюється відповідно до принципів 

науковості, системності, наступності, природовідповідності та зв’язку з життям. 

 

4. Напрями виховання студентської молоді 

4.1. Національно-патріотичне виховання - формування національної свідомості і 

відповідальності за долю України, виховання любові до рідної землі, її історії, 

відновлення і збереження історичної пам’яті, культивування кращих рис української 

ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи та ін.) виховання бережливого 

ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.  

4.2. Інтелектуально-духовне виховання - розвиток пізнавального інтересу, творчої 

активності, мислення, виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до 

застосування знань, умінь у практичній діяльності, реалізовувати особистісний життєвий 

вибір і професійну кар’єру на основі здібностей і знань, умінь і навичок, виховання 

здатності формувати та відстоювати власну позицію; формування особистісного 

світогляду як узагальненого світосприймання.  

4.3. Громадянсько-правове виховання - прищеплення поваги до прав і свобод 

людини та громадянина, виховання поваги до Конституції, Законів України, державних 

символів України, виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; 

формування політичної та правової культури особистості; залучення студентської молоді 

до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.  

4.4. Морально-етичне виховання - формування почуття власної гідності, честі, 

свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; формування моральної культури 

особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні 

власних переконань; становлення етики міжетнічних відносин та культури 

міжнаціональних стосунків.  

4.5. Екологічне виховання - формування основ глобального екологічного мислення 

та екологічної культури володіння знаннями та практичними вміннями раціонального 
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природокористування, виховання почуття відповідальності за природу як національне 

багатство, виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.  

4.6. Художньо-естетичне виховання - розвиток естетичних потреб і почуттів, 

художніх здібностей і творчої діяльності, формування у молоді естетичних поглядів, 

смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової 

культури; вироблення умінь примножувати культурно-мистецьке надбання народу, 

відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.  

4.7. Трудове виховання - формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться 

до праці формування почуття господаря та господарської відповідальності, розвиток умінь 

самостійно та ефективно працювати, формування готовності до праці в умовах ринкової 

економіки.  

4.8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя - виховання 

відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя, формування 

знань і навичок фізичної культури в житті людини; забезпечення повноцінного фізичного 

розвитку студентів; фізичне, духовне та психічне загартування; формування потреби у 

безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика 

захворювань; створення умов для активного відпочинку студентів. 

 

5. Порядок організації виховної роботи 

5.1. Планування, організацію і контроль виховної роботи в Університеті здійснюють 

на основі плану виховної роботи Університету, планів факультетів та академічних груп.  

5.2. Питання щодо ефективності виховної роботи, окремих виховних заходів 

заслуховуються на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, Університету та засіданнях 

ректорату. 

 

6. Управління виховною роботою в Університеті 

6.1. В Університеті створено систему виховної роботи, що дає можливiсть 

охоплювати виховним впливом усiх студентiв — вiд першого курсу до випускного, 

здiйснювати виховний процес як у навчальний, так i в позанавчальний час. Виховання 

студентів забезпечується через дiяльнiсть усiх структурних пiдроздiлiв Університету — 

вiд студентської академiчної групи до ректорату.  

6.2. Виховний процес в Університеті здійснюється відповідно з установленою 

інфраструктурою управління по трьох вертикалях: адміністративній, методичній, 

громадській.  

Адміністративна (робоча) вертикаль: ректор, проректор з науково-педагогічної 

роботи, декани, відповідальні за виховну роботу, куратори академічних груп.  

Методична (дорадча) вертикаль: Вчена рада університету, вчені ради факультетів, 

методоб´єднання кураторів академічних груп.  

Громадська вертикаль (студентське самоврядування) організована з метою 

забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав – органи 

самоврядування на рівні факультетів, курсів, груп, студентських гуртожитків. 

6.3. За виховну роботу в Університеті відповідають такі посадові особи: проректор з 

науково-педагогічної роботи, декани, відповідальні за напрям виховної роботи із 

студентами по університету, факультетах та кафедрах (заступники директора з виховної 

роботи у коледжах), директор Наукової бібліотеки, голова Первинної профспілкової 

організації працівників та студентів МДУ, куратори академічних груп.  

 

7. Завдання суб’єктів виховної роботи 

7.1. Ректорат:  
- формує політику виховної роботи в університеті;  

- забезпечує управління виховним процесом в університеті;  

- створює сприятливі умови для всіх суб’єктів організації виховного процесу;  
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- координує взаємодію факультетів, кафедр і громадських організацій у проведенні 

виховної роботи;  

- надає допомогу студентським органам самоврядування, кураторам в організації 

позанавчальної роботи зі студентами;  

- організовує наукові дослідження з проблем виховання у вищій школі. 

7.2. Відповідальний за напрям виховної роботи із студентами по університету: 

- забезпечує системно-цільовий підхід до планування виховної роботи в 

університеті; 

- здійснює контроль за виконанням планів та станом виховної роботи на 

факультетах; 

- залучає студентів до культурно-просвітницької роботи в університеті;  

- організовує проведення заходів виховного характеру на рівні університету 

(урочисті події, концерти, вистави, спортивні змагання та ін.). 

- організовує вивчення кураторами теоретичних основ управління виховним 

процесом шляхом індивідуальних форм консультативної роботи;  

- надає консультативно-методичну допомогу студентському самоврядуванню;  

- організовує постійно діючий семінар кураторів студентських груп, голів 

студентських рад з питань реалізації виховної роботи; 

- звітує про виконану роботу на Вченій раді університету. 

7.3. Декан:  
- бере участь у реалізації  концепції виховної роботи; 

- затверджує кураторів академічних груп і керує їх роботою;  

- проводить збори кураторів та старост академічних груп; 

- вносить на розгляд Вченої ради факультету питання з виховної роботи на 

факультеті;  

- організовує виховний процес на заняттях, в студентських гуртожитках та під час 

проведення практик за участю викладачів кафедр і співробітників служб;  

- приймає участь в організації студентських олімпіад, конкурсів майстерності, 

науково-практичних конференцій з проблем виховання у вищій школі тощо;  

- сприяє розвитку студентського самоврядування факультету. 

7.4. Відповідальний за напрям виховної роботи по факультету: 

- розробляє план виховної роботи на факультеті; 

- організовує проведення заходів виховного характеру на рівні факультету; 

- проводить збори старост академічних груп  з питань виховної роботи; 

- залучає студентів до участі в культурно-просвітницькій роботі на рівні факультету; 

- здійснює контроль за санітарним станом в кімнатах студентського гуртожитку, 

контролює відвідування гуртожитку кураторами академічних груп; 

- звітує про виконану роботу на Вченій раді факультету. 

7.5. Відповідальний за напрям виховної роботи по кафедрі: 

-  координує виховну роботу науково-педагогічних працівників відповідної кафедри 

(в т.ч. – кураторів академічних груп); 

- звітує про виконану роботу на засіданні кафедри. 

7.6. Наукова бібліотека:  
- здійснює координацію діяльності бібліотеки з комплектуванням та використанням 

всіх фондів (паперових, електронних), а також книгообмін;  

- організовує та проводить інформаційно-масові заходи виховного спрямування;  

- сприяє розвитку та зміцненню творчих взаємозв’язків бібліотеки університету з 

бібліотеками ВНЗ та іншими бібліотеками України.  

7.7. Органи студентського самоврядування:  
- реалізують «Положення про студентське самоврядування у Мукачівському 

державному університеті»;  

- співпрацюють з молодіжними громадськими організаціями;  
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- сприяють розвитку ініціативи і самодіяльності студентів, залучають їх до активної 

участі у студентському житті;  

- сприяють упровадженню норм здорового способу життя студентів; 

- ініціюють і проводять заходи студентського дозвілля;  

7.8. Первинна профспілкова організація працівників та студентів:  
- забезпечує і захищає права та інтереси студентів, вирішує їх соціальні проблеми;  

- залучає студентів до управління освітнім процесом;  

- регулює міжособистісні стосунки у межах етичних норм під час навчання та 

проживання студентів у гуртожитках;  

- створює різноманітні студентські об’єднання за інтересами;  

- організовує дозвілля та побут студентів;  

- співпрацює зі студентами і студентськими комітетами інших навчальних закладів 

та молодіжними організаціями;  

- розвиває наукові та гуманітарні контакти зі студентами молодіжних та інших 

об’єднань громадян, що діють в Україні та поза її межами.  

7.9. Куратор академічної групи  
Куратор здійснює консультаційно-методичне керування роботою студентської 

академічної групи, яка є основною організаційною одиницею освітнього процесу в 

Університеті. 

Куратор реалізує свою діяльність у взаємодії з кафедрою, деканатом відповідного 

факультету, структурними підрозділами університету. 

Куратором може бути науково-педагогічний працівник, ґрунтовно ознайомлений з 

вимогами відповідних галузевих стандартів вищої освіти. Куратор, як правило, працює з 

групою весь термін навчання.  

Призначення кураторів груп здійснюється наказом ректора на основі 

подання деканів факультетів.  

Робота куратора відображається в планах і звітах. Робота планується за 

семестрами. Комплексні плани виховної роботи на навчальні семестри складаються 

куратором упродовж першого тижня роботи кожного семестру, затверджуються деканом 

та відповідальним за виховну роботу на факультеті не пізніше 14 днів від початку 

кожного семестру.  

Персональну відповідальність за якість плану виховної роботи несе куратор. 

Контроль за якісним плануванням і реалізацією плану роботи куратора здійснює завідувач 

кафедри, декан факультету, відповідальні за виховну роботу на факультетах. 

7.9.1. Основні завдання роботи куратора 

Головним завданням у діяльності куратора є реалізація на рівні академічної 

студентської групи комплексного процесу виховання у таких напрямах: 

- ставлення до суспільства (громадянське виховання, орієнтоване на формування 

суспільних якостей особистості – громадянської самосвідомості, поваги до закону, 

суспільної активності, відповідальності, професійної етики); 

- громадські відносини (виховання людяності  як із громадянсько-правової, так і з 

моральної позиції - поваги до прав і свобод особистості, релігійної та етнічної 

толерантності, гуманності, порядності);  

- ставлення до культури (виховання поваги до культурних цінностей та досягнень 

людства, виховання духовності); 

- ставлення до професії (опанування професійної етики, розуміння суспільної місії 

своєї професії, формування відповідальності за рівень своїх професійних знань та якість 

праці); 

- особисті  стосунки (сімейне, екологічне  виховання, пропаганда здорового 

способу життя). 

7.9.2. Обов’язки куратора: 
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- знайомити студентів з організацією освітнього процесу, Статутом університету, 

правилами внутрішнього розпорядку університету, правилами проживання в гуртожитку, 

розпорядженнями декана факультету, наказами ректора університету; 

- розробити план виховної роботи академічної групи (щосеместрово), реалізувати 

його; 

- сприяти адаптації студентів І курсу до нової для них системи навчання, паралельно 

ознайомлювати  їх із правами та обов’язками відповідно до законодавства України про 

освіту, знайомити з історією, традиціями та сучасною організаційною структурою 

університету; 

- формувати в групі згуртований студентський колектив, створювати в ньому 

атмосферу  доброзичливості, взаємодопомоги, відповідальності; 

- допомагати у формуванні активу групи, який надалі буде самостійно координувати 

діяльність академічної групи; 

- надавати допомогу активу академічної групи в організаційній роботі, сприяти 

залученню студентів до науково-дослідної роботи та розвитку різних форм студентського 

самоврядування; 

- організовувати і проводити моніторинг якості навчання і дисципліни студентів;  

- підтримувати зв’язки з викладачами, які проводять заняття в групі; 

- систематично звітувати про підсумки якості навчання і дисципліну студентів на 

засіданнях кафедри; 

- інформувати керівництво факультету та працівників деканату про факти 

порушення студентами навчальних обов’язків; 

- брати безпосередню участь у службових розслідуваннях за фактами порушення 

дисципліни в академічній групі; 

- інформувати у разі необхідності батьків та керівників підприємств, установ, 

організацій, які сплачують за навчання, про якість навчання та дисципліну (поведінку) 

студента; 

- виховувати у студентів дбайливе ставлення до матеріально-технічної бази 

університету; 

- проводити індивідуально-консультативну роботу групи, враховуючи індивідуальні 

особливості кожного студента, його  сімейно-побутові умови, звертати увагу на погляди 

та інтереси студентів, виявляти їхні здібності, залучати до участі у громадському житті 

університету, культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходах; 

- будувати роботу куратора на індивідуальному (особистісно-орієнтованому) підході 

до студентів, на обізнаності у сфері їхніх інтересів, схильностей, побуту тощо та надавати 

консультативну допомогу в розв’язанні складних життєвих ситуацій; 

- своєчасно надавати звітні документи для  поточного  контролю проведеної 

виховної роботи керівництву факультету. 

7.9.3. Права куратора: 

- вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховної роботи зі студентами, 

організації їхнього дозвілля та побуту; 

- одержувати необхідну для ефективної роботи куратора інформацію на кафедрах і в 

деканатах та в Первинній профспілковій організації 

працівників та студентів університету; 

- брати участь у роботі університетських підрозділів під час обговорення питань, що 

стосуються групи або окремих її студентів; 

- підтримувати контакти з батьками або родичами студентів; 

- відвідувати за потреби навчальні заняття, екзамени та заліки у своїй групі; 

- брати участь у всіх заходах, що проводяться в  групі; 

- подавати рекомендації до адміністративних та громадських організацій факультету 

щодо заохочення і підтримки кращих студентів; 
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- брати участь у розселенні студентів у гуртожитки та здійснювати перевірку 

житлово-побутових умов студента. 

7.9.4. Навчальне навантаження, контроль і заохочення куратора академічної групи 

7.9.4.1.  Робота куратора академічної групи є складовою частиною його 

науково-педагогічного навантаження. Здійснюється ним у межах річного робочого часу 

(середньотижнева тривалість робочого часу 36 годин) і відображається в 

індивідуальному плані в розділі „Організаційна робота”. Обсяг річної роботи куратора 

становить 4 години з розрахунку на одного студента (відповідно до наказу ректора №108-з 

від 08.05.2015 «Про норми часу для розрахунків всіх видів діяльності викладачів 

університету»). 

7.9.4.2. Критеріями ефективності управління системою виховної роботи на рівні 

куратора академічної групи є: 

- рівень вихованості майбутніх фахівців; 

- активність, згуртованість групи, суспільно-корисний характер діяльності групи; 

- стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйозних випадків 

порушень навчальної та трудової дисципліни студентами; 

- позитивна мотивація навчально-виховної діяльності студентів, що виявляється у 

навчально-пізнавальній, науково-дослідній та інших видах діяльності; 

- мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного студента; 

- різноманітність форм виховної та позааудиторної роботи, що 

сприяє самореалізації особистості кожного студента; 

- діяльність студентського самоврядування у групі; 

- участь групи у загальноуніверситетських заходах; 

- сприятливі умови проходження адаптаційного періоду студентами І-го курсу; 

- позитивні відгуки студентів про роботу куратора в академічній групі шляхом 

проведення анкетування; 

- наявність документів (план виховної роботи, конспекти виховних годин, заходів, 

звіт про пророблену роботу), які підтверджують виховний процес. 

7.9.4.3. Заохочення роботи куратора здійснюється шляхом визначення рейтингу 

науково-педагогічного працівника університету. Кураторам академічних груп 

нараховується 30 балів у рейтингу викладачів МДУ; за підготовку конспектів виховних 

заходів тематичного спрямування та їх проведення – по 5 балів за кожний; за відвідування 

студентів, що проживають у гуртожитках (по 5 балів за кожне) тощо. 

Індивідуальні рейтинги є основою для стимулювання науково-педагогічних 

працівників. 

8. Заключні положення 

8.1. Дане Положення діє з моменту його затвердження. 

8.2. Доповнення та пропозиції щодо його удосконалення розглядаються на 

засіданнях кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Вченої ради університету для 

обговорення та внесення змін до діючого Положення. 
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Положення про індивідуальний навчальний план студента 

Мукачівського державного університету 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Індивідуальний навчальний план студента (далі - ІНПС) є робочим документом, 

який містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін, 

обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи 

індивідуальних завдань та систему оцінювання. 

1.2. Індивідуальний навчальний план складається студентом на кожний рік навчання. 

1.3. За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент. Контроль 

за реалізацією ІНПС здійснює декан факультету. 
1.4. Реалізація ІНПС здійснюється впродовж часу, який не перевищує терміну навчання 

студента.  

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНПС 

2.1. Навчальне навантаження студента визначається робочим навчальним планом і 

становить 60 кредитів ЄКТС на навчальний рік. Враховується час на аудиторні заняття 

(лекції, практичні, лабораторні), самостійну та індивідуальну роботу студента, курсове 

проектування (роботу), проходження навчальних і виробничих практик. 

2.2. У робочих навчальних планах підготовки фахівців обсяги навчальних дисциплін 

розподіляються так:  

- обов'язкові - 75 % загального обсягу навчального навантаження студента (їх перелік, 

обсяги та форми атестації визначаються стандартами вищої освіти, вимогами МОН 

України у межах відповідного напряму підготовки (спеціальності) і включається у 

навчальний план підготовки фахівців у повному обсязі);  

- вибіркові – 25 % загального обсягу навчального навантаження студента:  

 за вибором Університету – їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи 

самостійна) та атестації визначає Вчена рада Університету.  

 за вибором студента – їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) 

та атестації визначаються фаховими комісіями на розширених засіданнях із 

залученням представників студентського самоврядування, рекомендуються 

вченими радами факультетів, ухвалюються Науково-методичною радою 

Університету та затверджуються Вченою радою Університету. Вони 

включаються до робочого навчального плану підготовки фахівців залежно від 

вибору студентів.  

2.3. Обсяги навчальних дисциплін кратні цілому числу кредитів ЄКТС, мінімальний 

обсяг навчальної дисципліни - 3 кредити ЄКТС, максимальна кількість дисциплін на 

навчальний рік - не більше 16. 

2.4. Перелік обов'язкових дисциплін навчального плану підготовки фахівців та 

вибіркові дисципліни за вибором Університету є однаковими для всіх студентів, що 

навчаються за одним навчальним планом, незалежно від обраної студентом спеціалізації.  

2.5. Формування вибіркової складової ІНПС здійснюється в такому порядку: 

2.5.1. До кінця жовтня розширені засідання фахових комісій аналізують наявну 

інформацію з метою забезпечення організації освітнього процесу високої якості щодо 

вивчення студентами дисциплін вільного вибору.  

2.5.2. Основними критеріями забезпечення кафедри, що спроможна забезпечити 

високу якість викладання вибіркової дисципліни, є:  

- кадрове забезпечення (науковий ступінь, вчене звання НПП, досвід викладання 

дисципліни, особистий рейтинг);  

- навчально-методичне забезпечення (навчально-методичний комплекс, підручники, 
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навчальні посібники, методичні рекомендації);  

- матеріально-технічна база (лабораторне забезпечення, бази практичного навчання);  

- інформаційне забезпечення;  

- відгуки студентів про якість викладання дисциплін на кафедрах;  

- результати ректорського, деканського контролю знань студентів.  

2.5.3. На підставі аналізу зазначеної вище інформації фахові комісії формують 

перелік вибіркових дисциплін (спеціалізації) та подають їх для розгляду на засіданні 

вченої ради факультету. Після схвалення Науково-методичною радою Університету 

перелік вибіркових дисциплін разом з витягом з протоколу засідання вчених рад 

факультету подають на затвердження Вченою радою Університету.  

2.5.4. З метою формування контингенту студентів для вивчення вибіркових 

дисциплін на наступний навчальний рік декани факультетів:  

- ознайомлюють у осінньому семестрі студентів із переліками вибіркових дисциплін 

(спеціалізаціями) за вибором студента;  

- організовують процедуру вибору студентами дисциплін спеціалізацій зазначених 

переліків (реєстрацію в списках) до 20 листопада;  

- студентам, які вибрали дисципліни спеціалізації, навколо яких не згрупувалась 

необхідна кількість осіб, надають можливість здійснити повторний вибір дисциплін інших 

спеціалізацій, для вивчення яких сформувалися повноцінні групи;  

- за результатами проведених заходів до 1 грудня поточного року формують групи 

студентів для вивчення дисциплін спеціалізацій на наступний навчальний рік;  

- проводять корегування робочих навчальних планів підготовки фахівців відповідних 

років вступу та передають їх електронні варіанти до навчального відділу для формування 

навчального навантаження кафедр.  

2.6. Під час затвердження ІНПС наступного навчального року враховується фактичне 

виконання студентом індивідуального навчального плану попередніх навчальних років. 

2.7. За умови переведення (поновлення) студента, формування індивідуального 

навчального плану проводиться з урахуванням дисциплін чинного  навчального плану, 

вивчених у попередньому навчальному закладі (відповідно до академічної довідки). 

2.8. По закінченню навчального року, за умови виконання індивідуального 

навчального плану, наказом по університету студента переводять на наступний курс, про 

що декан факультету робить відповідну відмітку в ІНПС. 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ІНПС 

3.1. Бланки ІНПС з кожного напряму підготовки/спеціальності відповідного 

ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня деканати отримують за кількістю осіб, 

зарахованих на навчання на перший курс, після чого до них вписуються індивідуальні 

дані студента.  

3.2. Обов’язкові реквізити ІНПС: 

- фотографія студента; 

- особистий підпис студента; 

- дата видачі; 

- прізвище, ім’я, по батькові студента; 

- галузь знань, напрям підготовки/спеціальність; 

- факультет, група; 

- дата зарахування; 

- форма навчання;  

- підпис декана факультету; 

- печатка факультету; 

- підпис проректора з науково-педагогічної роботи; 

- печатка з найменуванням університету та його адресою (додаток А). 

3.3. Реєстрація ІНПС проводиться в спеціальній книзі, до якої вносяться наступні дані: 
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- порядковий реєстраційний номер; 

- прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано ІНПС; 

- дата видачі ІНПС; 

- підпис студента, що отримав ІНПС. 

3.4. Деканатом сумісно з кураторами академічних груп в ІНПС заноситься перелік 

дисциплін для першого та другого семестрів першого курсу (додаток Б).  

3.5. ІНПС наступного навчального року в частині переліку обов’язкових і вибіркових 

навчальних дисциплін та їх обсягів заповнюється до кінця поточного навчального року. 

3.6. Впродовж семестру ІНПС зберігається в деканаті факультету. До початку заліково-

екзаменаційної сесії  ІНПС видається студенту для  внесення викладачами університету результатів 

навчальних досягнень студента під час підсумкового контролю. Не пізніше останнього дня сесії студент 

зобов’язаний повернути ІНПС до деканату для внесення до нього відповідних відміток. 

3.7. Впродовж усього періоду навчання під час заліково-екзаменаційної сесії до ІНПС 

викладачами університету вносяться дані щодо підсумкової успішності студента з обов’язкових і 

вибіркових навчальних дисциплін та результати щодо проходження практик, захисту курсових 

проектів (робіт) (додатки Б, Ґ). Під час роботи Екзаменаційної комісії до ІНПС секретарем ЕК 

вносяться результати атестації випускника та рішення комісії (додатки Д, Ж). 

3.8. Підсумкове оцінювання знань студента проводиться з урахуванням «Положення про 

оцінювання знань студентів за Європейською кредитною трансферно-

накопичувальною системою організації освітнього процесу в Мукачівському 

державному університеті». 

3.9. Результати підсумкового контролю заносяться викладачами у відповідні графи 

ІНПС. Для контрольно-оціночних цілей в Університеті використовуються такі шкали: 

100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX); 4-бальна національна шкала (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно) – для екзаменів та диференційованих заліків (захист 

курсової роботи (проекту), практики); 2-рівнева національна шкала 

(зараховано/незараховано) – для переведення оцінок зі 100-бальної та шкали ECTS (для 

диференційованих заліків із навчальних дисциплін). 

3.10. Впродовж усього навчання, студент, займаючись науково-дослідною, творчою 

та іншими видами робіт, може набрати додаткові кредити, які також заносяться в ІНПС 

(додаток Ґ). 

3.11. Позакредитні дисципліни, які студент вивчив упродовж навчання фіксуються із 

зазначенням назви дисципліни, вивченої додатково, і кількості присвоєних їй кредитів 

(додаток Д). 

3.12. В ІНПС оцінки «незадовільно» і «незараховано» та відповідні бали не записуються, 

а проставляються лише у відомості обліку успішності. 

3.13. Під час виставлення результатів складання екзаменів та диференційованих заліків 

викладач зобов’язаний розбірливо записувати оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS, 

своє прізвище, ініціали та проставити особистий підпис.  

3.14. Допускається виправлення помилково виставленої оцінки в ІНПС. У цьому 

випадку за обґрунтованим зверненням викладача, декан факультету приймає рішення 

стосовно запису правильного варіанту (цифрою та прописом) та внизу сторінки додає 

фразу: «виправленому вірити» й скріплює власний підпис печаткою факультету. 

3.15. По закінченню навчального семестру (навчального року) при  виконанні 

студентом індивідуального навчального плану декан факультету затверджує виконання 

плану власним підписом та  печаткою факультету. 

3.16. За умови успішного засвоєння студентом освітньої програми підготовки з 

обраного напряму підготовки (спеціальності) ІНПС підлягає обміну на диплом. Секретар 

деканату у визначений  термін передає ІНПС до архіву. 

3.17. У випадку втрати студентом ІНПС виготовляється новий індивідуальний 

навчальний план зі штампом «дублікат». Результати попередньо складених екзаменів та 

диференційованих заліків  працівники деканату переносять до ІНПС із відомостей обліку 
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успішності. Перенесені результати атестації студента затверджуються деканом та 

скріплюються печаткою факультету. 

3.18. Студенту, який переведений з іншого вищого навчального закладу, видається 

ІНПС з проставленими перезарахованими навчальними дисциплінами та відповідними 

результатами успішності на сторінці «Навчальні дисципліни, які студент вивчав у 

навчальних закладах-партнерах» (додаток В). 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Дане Положення діє з моменту його затвердження. 

4.2. Доповнення та пропозиції щодо його вдосконалення розглядаються на 

засіданнях кафедр та вчених радах факультетів, виносяться на розгляд Науково-

методичної ради та затверджуються на Вченій раді Університету. 
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Додаток А 

 

Додаток Б 
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Додаток В 

 
Додаток Ґ 
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Додаток Д 

Додаток Ж 
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 Положення про науково-дослідну роботу студентів  

у Мукачівському державному університеті 

 

I. Мета і завдання науково-дослідної роботи студентів 

1.1. Науково-дослідна робота студентів (далі НДРС) є одним із важливих засобів 

підвищення якості підготовки і професійного становлення фахівців з вищою освітою, 

здатних творчо застосовувати в практичній діяльності останні досягнення науково-

технічного прогресу.  

Залучення до науково-дослідної роботи студентів дозволяє також використовувати 

їх творчий і трудовий потенціал для вирішення актуальних задач економіки країни. 

1.2. Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів є: 

 залучення талановитої молоді до наукових досліджень, організація участі 

студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, 

олімпіадах; 

 навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових і технічних 

задач, стилю й навичкам праці в наукових колективах, ознайомлення з методами 

організації їх роботи. 

 

II.  Організація науково-дослідної роботи студентів 

2.1. Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням 

навчального процесу і організовується безпосередньо на кафедрах. 

2.2. Керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюють науково-

педагогічні працівники університету. 

2.3. Науково-дослідна робота студентів складається із науково-дослідної роботи, 

яка є складовою частиною навчального процесу і науково-дослідної роботи, що 

виконується в позанавчальний час. 

2.4. Науково-дослідна робота студентів, яка включається в навчальний процес, 

передбачає: 

– виконання завдань, лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів (робіт), які 

містять в собі елементи наукових досліджень; 

 виконання конкретних нетипових завдань науково-дослідного характеру під час 

виробничої або навчальної практики; 

 вивчення теоретичних основ, методики, постановки, організації і виконання 

наукових досліджень, планування і організації наукового експерименту, обробки наукових 

даних. 

2.5. Науково-дослідна робота студентів, яка виконується в позапозанавчальний час, 

передбачає: 

 роботу в студентських наукових гуртках. Дана форма НДРС найчастіше 

використовується при роботі зі студентами молодших курсів. Керівниками НДРС 

виступають викладачі загальноосвітніх кафедр. Робота наукового гуртка зводиться до 

набуття навичок проведення експерименту й обробки одержаних результатів, 

проектування і виготовлення наочного приладдя, лабораторних установок, технічних 

засобів навчання, підготовки доповідей та рефератів, які заслуховуються на засіданнях 

гуртка або на науковій конференції. ; 

 участь студентів у виконанні держбюджетної та госпдоговірної наукової 

тематики, в роботах, які виконуються на контрактній основі, та в роботах, які передбачено 

індивідуальними планами науково-педагогічних працівників, які виконуються на 

кафедрах і наукових підрозділах університету; 

  індивідуальна робота, або робота у складі наукових колективів при виконанні 

наукових досліджень в рамках вітчизняних або міжнародних проектів, грантів тощо. 
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2.6. Науково-дослідна робота студентів включається в загальні плани навчально-

виховної і наукової роботи університету, факультету, кафедри. 

Результати науково-дослідної роботи студентів висвітлюються в річному звіті 

університету, факультету, кафедри в розділі «Відомості про науково-дослідну роботу та 

інноваційну діяльність студентів», в університетських засобах масової інформації, 

рекомендуються кафедрами до друку у наукових журналах, виступах на конференціях, 

участі у виставках, на одержання авторських свідоцтв, до впровадження у виробництво. 

2.7. На рівні факультету організацію наукової роботи студентів здійснюють 

заступник декана з НДРС по факультету; на рівні кафедри – відповідальний за НДРС на 

кафедрі; в академічній групі – відповідальний за НДРС у групі та куратор групи. 

2.8. Організацію науково-дослідної роботи студентів в МДУ здійснює Наукове 

товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Наука майбутнього» (НТ 

«Наука майбутнього»), що є громадським дорадчим органом при першому проректорі. НТ 

«Наука майбутнього» діє з метою координації, організаційного та науково-методичного 

забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і 

реалізації творчих здібностей студентів університету, залучення їх до активної науково-

дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання у вищому навчальному закладі, участі 

у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних 

проблем.  

2.9. Для активізації науково-дослідної роботи  студентів, для пропаганди та 

розвитку всіх форм НДРС проводяться наукові студентські конференції, виставки, 

конкурси, олімпіади. Участь студентів у наукових конференціях дає можливість 

об'єктивно оцінити результати науково-дослідної роботи студентів на кафедрах, у 

лабораторіях, на факультетах, навчальних закладах.  

Проведення Всеукраїнської студентської олімпіади в першу чергу дозволяє 

об'єктивно виявити та відібрати обдаровану студентську молодь, сприяє реалізації 

творчих здібностей студентів, стимулює потребу у оволодінні знаннями, активізує 

навчально-пізнавальну діяльність. Завдання, що пропонуються для виконання учасникам 

студентської олімпіади, як правило, мають нестандартний характер і вимагають від 

студентів не тільки міцних програмних знань, а й винахідництва, творчого підходу. 

Всеукраїнський конкурс студентських робіт проводиться з метою стимулювання 

активної творчої праці студентів у процесі навчання й оволодіння спеціальністю, пошуку 

обдарованих студентів і створення умов для їх творчого зростання, розвитку науково-

дослідної роботи студентів. 

Оскільки на конкурс подаються закінчені науково-дослідні роботи студентів, що 

являють собою самостійно проведені дослідження з актуальних проблем суспільних, 

гуманітарних, педагогічних, природничих і технічних наук, в яких пропонуються нові, 

оригінальні ідеї та нестандартні рішення, є винахідницькими за своїм характером, мають 

прикладне і практичне значення, впроваджені у виробництво, застосовані у навчальному 

процесі, то саме участь у конкурсі певним чином завершує наукову кар’єру студента у 

вищому навчальному закладі. Перемога у конкурсі є свідченням суспільного визнання 

значущості проведеного дослідження.  

  

ІІІ. Матеріальне забезпечення науково-дослідної роботи студентів 

3.1. Студенти, що беруть участь у науково-дослідній роботі, забезпечуються 

обладнанням, приладами і інструментами навчальних і наукових лабораторій. 

3.2. Час, витрачений на керівництво науково-дослідною роботою студентів, 

враховується в індивідуальних  планах науково-педагогічного складу кафедр, як час, що 

планується на навчально-методичну і наукову роботу. 
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IV. Заохочення студентів і керівників науково-дослідної роботи студентів 

4.1. Студенти-переможці Всеукраїнських, міських, вузівських конкурсів, олімпіад, 

конференцій, виставок і інше, активні учасники і організатори НДРС можуть 

відзначатися: 

 дипломами Міністерства освіти і науки України; 

 грамотами Міністерства освіти і науки України; 

 грамотами та дипломами ОДА, міськвиконкому, університету; 

 грошовими преміями університету.  

 

V. Внесення змін до цього Положення 

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за наказом ректора 

Університету. 
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Положення про Наукове товариство  студентів, аспірантів, 

докторантів  і молодих вчених «Наука майбутнього» 

Мукачівського  державного університету 
 

Дане Положення регламентує порядок діяльності Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених «Наука майбутнього» Мукачівського 

державного університету та розроблене з врахуванням положень Закону України "Про 

вищу освіту". 

1. Загальні положення 

1.1 Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Наука 

майбутнього» (далі – НТ «Наука майбутнього») Мукачівського державного 

університету (далі - МДУ) є частиною системи громадського самоврядування МДУ, що 

сприяє формуванню наукового інтересу та розвитку науки в молодіжному середовищі 

університету. 

1.2 У своїй діяльності НТ «Наука майбутнього» МДУ керується законодавством України, 

Статутом МДУ і цим Положенням. 

1.3 НТ «Наука майбутнього» МДУ не є юридичною особою. 

1.4 НТ «Наука майбутнього» МДУ може мати свою символіку, бланки з власним 

найменуванням, членські квитки та інші засоби ідентифікації, форми яких 

затверджуються відповідно до цього Положення. 

1.4.1. Науковому товариству може бути присвоєно ім’я на честь видатних науковців та 

суспільних діячів. Рішення про назву НТ «Наука майбутнього» Університету 

приймають Загальні збори НТ «Наука майбутнього»  МДУ. 

1.5 НТ «Наука майбутнього» МДУ для досягнення своїх цілей користується майном 

вищого навчального закладу. 

1.6 У своїй діяльності НТ «Наука майбутнього» МДУ керується такими принципами: 

1) свободи наукової творчості; 

2) добровільності, колегіальності, відкритості; 

3) рівноправності членів Наукового товариства; 

4) органічного зв'язку навчання та науково-дослідної роботи; 

5) накопичення і примноження наукового потенціалу вищого навчального закладу 

та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів. 

1.7 Для реалізації своєї мети НТ «Наука майбутнього» МДУ співпрацює з ректоратом, 

керівництвом факультетів, кафедрами, Вченою Радою МДУ та Вченими Радами 

факультетів, органами студентського самоврядування, Первинною профспілковою 

організацією викладачів та студентів МДУ, державними органами та установами, 

молодіжними та громадськими організаціями аналогічного спрямування, науково-

дослідними установами та організаціями.  

1.8 Повна офіційна назва товариства: 

українською мовою - Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених «Наука майбутнього» Мукачівського державного університету. 

Разом із повною назвою в офіційних документах може використовуватися скорочена  

назва – НТ «Наука майбутнього» МДУ. 

1.10. Адреса НТ «Наука майбутнього» МДУ: вул. Ужгородська, 26, м. Мукачево, 89600. 

 

2. Мета та завдання Наукового товариства МДУ 

2.1 Метою діяльності НТ «Наука майбутнього» МДУ є всебічне сприяння науково-

дослідній, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених, популяризація різних галузей науки в університеті, 

розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву університету в 

оптимізації наукової та навчальної роботи. 
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2.2 Завдання НТ «Наука майбутнього» МДУ: 

- залучення осіб, які навчаються та працюють в університеті, до науково-дослідної 

роботи та створення умов для розкриття їх наукового і творчого потенціалу; 

- організація та розвиток співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, 

науковими установами та організаціями, міжнародного наукового і культурного 

співробітництва; 

- надання інформаційної та іншої допомоги студентам, аспірантам, докторантам і 

молодим вченим МДУ в проведенні наукових досліджень; 

- сприяння фаховому працевлаштуванню студентів та аспірантів;  

- сприяння розвитку молодіжних наукових ініціатив;  

- сприяння представленню, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, 

юридичних і соціально-побутових прав та інтересів студентів, аспірантів та 

молодих вчених. 

2.3 Для виконання мети та завдань НТ «Наука майбутнього» МДУ: 

- готує та представляє Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам 

університету пропозиції щодо розвитку та вдосконаленню наукової та творчої 

діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених; 

- організовує та проводить внутрішньовузівські, регіональні, всеукраїнські та 

міжнародні семінари, конференції, круглі столи, конкурси наукових робіт та інші 

науково-освітні заходи студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених; 

- сприяє та організовує видання наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених; 

- поширює серед осіб, що навчаються та працюють в університеті, інформацію про 

наукові заходи в МДУ, інших вищих навчальних закладах, наукових установах та 

організаціях України та інших країн; 

- надає студентам, аспірантам, докторантам і молодим вченим інформаційну, 

методичну, організаційну допомогу при підготовці наукових робіт, а також при 

поїздках на наукові та науково-практичні конференції; 

- проводить конкурси наукових робіт на здобуття премій, стипендій, грантів та 

здійснює інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень 

студентами, аспірантами, докторантами і молодими вченими;  

- надає інформаційну та правову підтримку при організації наукових гуртків, 

формуванні науково-дослідних лабораторій;  

- представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради університету, ректорату 

та факультетів на отримання іменних стипендій i премій для молодих вчених; 

- всебічно сприяє поширенню серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених інформації про новітні досягнення науки в МДУ, інших вузах, наукових 

організаціях та установах України i з цією метою висвітлює свою діяльність на 

інтернет-сайті МДУ та інших ЗМІ; 

- залучає i використовує кошти, надані в порядку визначеному чинним 

законодавством університетом, профспілковими організаціями, благодійними 

фондами, спонсорами, для підтримки наукових досліджень та наукової діяльності 

відповідно до даного Положення; 

- погоджує з керівництвом МДУ рішення про відрахування осіб, які здобувають 

ступінь доктора філософії, з вищого навчального закладу та їх поновлення на 

навчання; 

- здійснює іншу діяльність, що відповідає меті та завданням НТ «Наука 

майбутнього» МДУ і не суперечить законодавству України, Статуту МДУ і цьому 

Положенню. 
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3. Членство у Науковому товаристві МДУ 

3.1 Членство у Науковому товаристві є індивідуальним і здійснюється на добровільних 

засадах. 

3.2 Членами Наукового товариства можуть бути студенти, магістри, аспіранти денної та 

заочної форм навчання, докторанти, молоді вчені, що виявили бажання та подали 

заяву до Голови Наукового товариства університету, яка має бути розглянута 

Загальними зборами Наукового товариства університету. 

3.3 Членство у Науковому товаристві може припинятися за власним бажанням або 

внаслідок виключення. 

3.4 Рішення про прийняття до членів Наукового товариства та виключення з нього 

приймають Загальні збори Наукового товариства університету. 

3.4.1. Члени НТ «Наука майбутнього» зберігають свої повноваження в разі тимчасової 

втрати статусу особи, яка навчається в Університеті, після отримання диплома 

бакалавра, спеціаліста або магістра при продовженні навчання з нового навчального 

року за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр або в аспірантурі. 

3.5 Рішення про виключення особи зі складу НТ «Наука майбутнього» МДУ може бути 

прийнято Загальними зборами Наукового товариства у випадку грубого порушення 

чинного законодавства України, Статуту МДУ, цього Положення, здійснення вчинку 

несумісного з перебуванням у складі Наукового товариства та при досягненні 

аспірантами, докторантами і молодими вченими, які навчаються або працюють у 

МДУ, віку 35 років (для докторантів - 40 років). 

3.6 Особа, виключена зі складу Наукового товариства, може бути повторно прийнята до 

складу товариства не раніше ніж через рік, крім випадків, які підпадають під віковий 

ценз. 

3.7  Член НТ «Наука майбутнього» МДУ користується правом: 

- обирати та бути обраним до керівних органів НТ «Наука майбутнього» МДУ; 

- брати участь в обговоренні питань, пов’язаних  з організаційною діяльністю НТ 

«Наука майбутнього» МДУ та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань; 

- брати участь в усіх заходах, що проводить НТ «Наука майбутнього» МДУ; 

- вільно та в межах чинного законодавства і норм моралі висловлювати свої думки 

та погляди щодо діяльності Наукового товариства; 

- отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку Наукового 

товариства; 

- мати доступ до всієї інформації, що стосується діяльності Наукового товариства; 

- вимагати від керівних органів НТ «Наука майбутнього» МДУ  виконання своїх 

обов’язків, визначених цим Положенням; 

- добровільно вийти зі складу Наукового товариства. 

3.8  Член Наукового товариства зобов’язаний: 

- дотримуватися норм чинного законодавства України, Статуту МДУ, цього 

Положення; 

- сумлінно та своєчасно виконувати покладені на нього обов’язки; 

- виконувати рішення керівних органів Наукового товариства; 

- активно брати участь у науковій роботі; 

- подавати звіт про свою роботу на вимогу керівних органів Наукового товариства; 

- підвищувати власною діяльністю авторитет Наукового товариства. 

3.9. Почесне членство у Науковому товаристві є індивідуальним і здійснюється на 

добровільних засадах. 

3.10. Почесними членами Наукового товариства можуть бути особи, які мають особливі 

заслуги перед Науковим товариством або зробили важливі досягнення чи відкриття в 

науці. 

3.11. Почесне членство у Науковому товаристві може припинятися за власним бажанням 

або внаслідок виключення. 
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3.12. Рішення про надання особі статусу почесного члена Наукового товариства та про 

зняття цього статусу приймають Загальні збори НТ «Наука майбутнього» МДУ. 

3.13. Почесний член Наукового товариства має ті ж самі права, які визначені для членів 

НТ «Наука майбутнього» МДУ, окрім права голосування та не може бути обраний на 

керівні посади Наукового товариства. 

4. Структура та керівні органи Наукового товариства 

4.1  Наукове товариство діє на рівні університету відповідно до цього Положення. 

4.2 Керівними органами НТ «Наука майбутнього» МДУ є Загальні збори, Рада Наукового 

товариства та Голова Наукового товариства.  

4.3  Виконавчим органом НТ «Наука майбутнього» МДУ є Рада Наукового товариства на 

чолі з Головою Наукового товариства.  

4.4 Виконавчі органи  НТ «Наука майбутнього» МДУ  підконтрольні та підзвітні 

Загальним зборам НТ «Наука майбутнього» МДУ. 

4.5 На засіданнях органів НТ «Наука майбутнього» МДУ можуть бути присутні 

представники ректорату з правом дорадчого голосу. 

4.6  Строк повноважень виконавчих органів НТ «Наука майбутнього» МДУ – один рік. 

Обчислення даного строку розпочинається з моменту обрання або призначення 

відповідного органу чи посадової особи в порядку, встановленому даним 

Положенням.  

4.7 Загальні збори НТ «Наука майбутнього» МДУ є вищим колегіальним керівним 

органом, що скликається не рідше одного разу на рік Радою НТ «Наука майбутнього» 

МДУ. Брати участь у роботі Загальних зборів мають право всі члени НТ «Наука 

майбутнього» МДУ, але не менше ніж по 12 представників від кожного факультету.  

4.8 Загальні збори НТ «Наука майбутнього» МДУ є легітимними, якщо на них присутні 

більше половини членів НТ «Наука майбутнього» МДУ. 

4.9. Загальні збори НТ «Наука майбутнього» МДУ: 

- приймають зміни і доповнення до даного Положення, з наступним затвердженням 

на Загальних зборах трудового колективу МДУ; 

- обирають Голову НТ «Наука майбутнього» МДУ та розглядають питання щодо 

дострокового припинення його повноваження з ініціативи Ради НТ «Наука 

майбутнього» МДУ; 

- призначають за поданням Голови НТ «Наука майбутнього» МДУ заступників 

Голови, секретаря та членів Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ та розглядають 

питання щодо припинення їх повноважень; 

- заслуховують звіти Голови та членів Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ і дають 

оцінку їх діяльності; 

- визначають основні напрями роботи НТ «Наука майбутнього» МДУ; 

- вирішують найважливіші питання діяльності НТ «Наука майбутнього» МДУ, 

окреслені основними завданнями НТ «Наука майбутнього» МДУ; 

- затверджують символіку НТ «Наука майбутнього» МДУ; 

- здійснюють іншу діяльність в межах, передбачених цим Положенням. 

4.10. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх 

учасників. 

4.11. В період між Загальними зборами організацію діяльності НТ «Наука майбутнього» 

МДУ здійснює Рада НТ «Наука майбутнього» МДУ. 

4.12. До складу Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ входять Голова НТ «Наука 

майбутнього» МДУ, який є одночасно Головою Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ, 

та його заступники, секретар та члени Ради Наукового товариства, які обираються у 

кількості 2 представників від кожного факультету. 

4.13. Засідання Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ проводиться в міру необхідності, але 

не рідше одного разу на квартал, і є легітимним за умови участі у ньому не менше 

половини членів від складу Ради. Засідання Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ 
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проводиться відкрито. Рішення Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ приймаються 

простою більшістю від кількості присутніх членів. 

4.14. Рада НТ «Наука майбутнього» МДУ: 

- організовує проведення Загальних зборів НТ «Наука майбутнього» МДУ та 

виконує їх рішення; 

- висловлює недовіру Голові НТ «Наука майбутнього» не менш, ніж двома 

третинами голосів від складу Ради, та ініціює питання щодо дострокового припинення 

його повноважень перед Загальними зборами НТ «Наука майбутнього» МДУ; 

- розробляє та затверджує річний і поточні плани діяльності Наукового товариства, 

керує їх виконанням; 

- затверджує Положення про наукові гуртки, про проведення конкурсів на наукові 

роботи та інші аналогічні документи;  

- приймає рішення про нагородження та відзначення кращих молодих вчених МДУ; 

- затверджує форми бланків Наукового товариства, членських квитків та інших 

засобів ідентифікації Наукового товариства крім тих, що  затверджуються Загальними 

зборами; 

- здійснює іншу діяльність в межах, передбачених цим Положенням. 

4.15. Голова НТ «Наука майбутнього» МДУ діє від імені НТ «Наука майбутнього» МДУ і 

не може суміщати свою діяльність з іншими посадами в НТ «Наука майбутнього» 

МДУ. Голова НТ «Наука майбутнього» має 2 (двох) заступників. Заступники Голови 

НТ «Наука майбутнього» МДУ виконують окремі доручення, покладені на них 

Загальними зборами, Головою чи Радою НТ «Наука майбутнього» МДУ.   

4.16. У разі висловлення недовіри Голові НТ «Наука майбутнього» МДУ Радою НТ 

«Наука майбутнього» МДУ  виконання його обов’язків на період до обрання нового 

Голови НТ «Наука майбутнього» МДУ покладається на одного із заступників за 

рішенням Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ. 

4.17. Голова НТ «Наука майбутнього» МДУ: 

- очолює НТ «Наука майбутнього» МДУ і координує його діяльність; 

- очолює Раду НТ «Наука майбутнього» МДУ, скликає її засідання, головує на них 

та підписує прийняті Радою документи; 

- представляє НТ «Наука майбутнього» МДУ у відносинах з ректором, Першим 

проректором, Вченою радою МДУ, керівництвом факультетів, молодіжними та 

громадськими організаціями аналогічного спрямування, науково-дослідними 

установами та організаціями.  

- звітує про діяльність НТ «Наука майбутнього» МДУ перед Загальними зборами НТ 

«Наука майбутнього» МДУ; 

- може делегувати окремі повноваження своїм заступникам, членам Ради НТ «Наука 

майбутнього» МДУ; 

- виконує доручення Загальних зборів, Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ, ректора, 

Першого проректора, Вченої ради МДУ; 

- здійснює іншу діяльність в межах, передбачених цим Положенням. 

4.18. Голова НТ «Наука майбутнього» МДУ може мати Радника з числа колишніх Голів 

НТ «Наука майбутнього» МДУ, факультетів. Радник Голови НТ «Наука майбутнього» 

МДУ надає консультативну допомогу Голові НТ «Наука майбутнього» МДУ, бере 

участь у засіданнях Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ з правом дорадчого голосу. 

4.19.  Секретар НТ веде документацію товариства та вживає заходів щодо висвітлення 

діяльності НТ «Наука майбутнього» МДУ на інтернет-сайті МДУ та в засобах масової 

інформації.  

4.20. НТ «Наука майбутнього» МДУ може мати у своєму складі секції, наукові гуртки, 

дискусійні клуби тощо. 
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5. Звітність та планування діяльності Наукового товариства 

5.1. Голова НТ «Наука майбутнього» МДУ звітує про свою діяльність за минулий 

навчальний рік на Загальних зборах Наукового товариства, що скликаються не рідше 

одного разу на рік. 

5.2. Голова НТ «Наука майбутнього» МДУ на звернення ректорату, проректорів подає 

інформацію про поточну діяльність НТ «Наука майбутнього» МДУ.   

5.3. Члени Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ, а також керівники відповідних напрямків 

діяльності НТ «Наука майбутнього» МДУ щомісяця звітують про свою діяльність 

перед Головою НТ «Наука майбутнього» МДУ. 

5.4. Голова НТ «Наука майбутнього» МДУ, члени Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ 

складають звіт про діяльність Наукового товариства університету в цілому за 

підсумками роботи не рідше одного разу в рік. 

5.5. До звіту про діяльність додаються друкований та електронний варіант тез доповідей, 

наукових статей та інших результатів науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених за звітний період. 

5.6. Рада НТ «Наука майбутнього» МДУ розробляє, розглядає та затверджує попередні й 

остаточні плани діяльності НТ «Наука майбутнього» МДУ. 

5.7. План діяльності Наукового товариства містить інформацію про основні заходи, що 

планується провести за ініціативи Наукового товариства. 

5.8. До поточного плану діяльності НТ «Наука майбутнього» МДУ можуть бути внесені 

відповідні зміни більшістю від складу Ради НТ «Наука майбутнього» МДУ. 

 

6. Фінансування Наукового товариства 

6.1 Фінансову основу діяльності НТ «Наука майбутнього» МДУ становлять кошти 

визначені Вченою радою МДУ, відповідно до  п.11 ст. 41 Закону України «Про вищу 

освіту». 

6.2 Фінансування НТ «Наука майбутнього» МДУ може бути також здійснене за рахунок 

грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків громадян і 

організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

6.3 Використання коштів НТ «Наука майбутнього» МДУ здійснюється відповідно до мети 

і завдань та в межах, визначених цим Положенням. 

 

7. Співпраця Наукового товариства з керівництвом МДУ 

7.1. Координацію наукової та організаційної роботи НТ «Наука майбутнього» МДУ 

здійснює Перший проректор МДУ. 

7.2. Керівництво МДУ не має права втручатися в діяльність НТ «Наука майбутнього» 

МДУ, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, статуту чи 

завдає шкоди інтересам МДУ. 

7.3. Ректор МДУ всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності НТ «Наука 

майбутнього» МДУ (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним 

зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення 

інформаційних стендів тощо). 

 

8. Перехідні і прикінцеві положення 
8.1  Дане Положення приймається Загальними зборами трудового колективу МДУ та 

набуває чинності з моменту його прийняття.  

8.2 Дане Положення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 

половини делегатів, присутніх на Загальних зборах. 

8.3 Положення про СНТ «Наука майбутнього» втрачає чинність з моменту набуття 

чинності даним Положенням. 

8.4 В подальшому зміни і доповнення до Положення про НТ «Наука майбутнього» МДУ 

приймаються Загальними зборами НТ «Наука майбутнього» МДУ.  
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Положення  

про літню школу Мукачівського державного університету 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Літня школа Мукачівського державного університету (ЛШ МДУ) – це спільний 

освітній проект,який щорічно проводиться Мукачівським державним університетом разом 

із вітчизняними та зарубіжними партнерами: загальноосвітніми і вищими навчальними 

закладами, науковими центрами, установами, господарськими та/або громадськими 

організаціями. 

1.2. ЛШ МДУ зорієнтована на реалізацію ідеї безперервного навчання шляхом 

професійної орієнтації школярів та студентів; ознайомлення із спеціальностями 

педагогічного, економічного, психологічного профілю; надання психолого-педагогічної 

допомоги у прийнятті рішення щодо професійноговибору та створення умов для 

готовності молоді до соціального, професійного і культурного самовизначення в цілому; 

розвиток життєвихнавичок в умовах інформаційного суспільства та ринкової економіки. 

1.3. ЛШ МДУ передбачає гармонійне поєднання навчальної, виховної, спортивно-

оздоровчої та культурно-масової діяльності. 

1.4. Положення про ЛШ МДУ визначає цілі, завдання та напрями діяльності ЛШ 

МДУ і регулює порядок її організації та проведення на базі Мукачівського державного 

університету. 

1.5. Це Положення розроблено відповідно до: 

 Закону України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-XII (чинна редакція); 

 Закону України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 р. № 651-ХIV 

(чинна редакція); 

 Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VII(чинна редакція); 

 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 "Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій України"; 

 Наказу Міністерства освіти України, Міністерства праці України, Міністерства у 

справах молоді і спорту України від 02.06.1995 р.№ 159/30/1526 "Про затвердження 

Положення про професійну орієнтаціюмолоді, яка навчається"; 

 Листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-61 

"Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час 

проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів"; 

 Листа Міністерства освіти і науки України від 01.11.2000 р. № 1/9-448 "Про 

проведення комплексних навчально-тематичних екскурсій"; 

 Листа Міністерства освіти і науки України від 27.04.2010 р. № 1/9-286 "Щодо 

організації екскурсійних поїздок";  

 "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах освіти". 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ МДУ 

2.1. Метою ЛШ МДУє поглиблене професійно орієнтоване ознайомлення учнів 

основної та старшої школи з вищою освітою, формування й розвиток життєво необхідних 

загальних та професійних компетентностей школярів і студентів через проектну, творчу та 

ігрову діяльність під час проходження тренінгів на базі МДУ. 

2.2. Завдання Літньої школи МДУ: 

2.2.1. Проведення профорієнтаційних занять для підвищення свідомості учнів при 

виборі професії. 

2.2.2. Посилення практичної і професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-

виховного процесу у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах. 
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2.2.3. Поглиблення теоретичної і практичної складових профільних навчальних 

дисциплін загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. 

2.2.4. Ознайомлення з особливостями професійної підготовки у вищому 

навчальному закладі. 

2.2.5. Формування в учнів та студентів загальних компетентностей, а саме: здатності 

до пошуку та обробки інформації, командної роботи, публічних виступів, 

самоменеджменту та ін. 

2.2.6. Початкове (для учнів) та поглиблене (для студентів) формування 

спеціалізовано-професійних компетентностей за напрямами підготовки початкова освіта, 

дошкільна освіта, психологів, англійських філологів, економістів, менеджерів, туризму. 

2.3. Функції Літньої школи МДУ:  

 профорієнтаційна, що передбачає підвищення свідомості учнів тастудентів при 

виборі майбутньої професії; 

 навчальна, що полягає у формуванні, поглибленні та систематизації знань, 

розумінь, умінь, здатностей, необхідних для життєдіяльності в умовах ринкової 

економіки; 

 розвиваюча, що передбачає розвиток творчого потенціалу учнів та студентів, 

формування здатності до самостійної й пошуково-дослідницької діяльності; 

 виховна, що полягає у формуванні позитивного ставлення до обраної 

спеціальності; 

 креативна – реалізація індивідуальних творчих інтересів та потреб особистості; 

 компенсаційну – засвоєння школярами напрямів діяльності, які поглиблюють і 

доповнюють основну (базову) освіту, створення умов для досягнення успіху в різних 

сферах діяльності; 

 рекреаційна – організація змістовного дозвілля як сфери відновлення 

психофізичних сил школярів; 

 інтеграційна – створення єдиного освітнього простору, підвищення мотивації 

школярів; 

 соціалізації – засвоєння дітьми соціального досвіду, отримання ними навичок 

відтворення соціальних зв'язків та особистих якостей, необхідних для життя, 

індивідуальної та колективної самоідентифікації; 

 самореалізації – самовизначення школярів у соціально і культурно значущих 

формах життєдіяльності, переживання ними ситуацій успіху, відчуття особистої цінності; 

саморозвиток дітей. 
 

3. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ МДУ 

3.1. У Літній школі Мукачівського державного університету реалізуються основні 

напрями діяльності: профорієнтаційний, навчально-професійний, комунікативного 

розвитку, інформаційно-технологічний, спортивно-оздоровчий, культурно-масовий та 

учнівсько-студентського самоврядування. 

3.2. Профорієнтаційний напрям передбачає ознайомлення із професіями різних 

профілів, діагностику професійної спрямованості учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів та формування психологічної готовності майбутніх фахівців до професійної 

діяльності. 

3.3. Навчально-професійний напрям містить систему практико-орієнтованих 

занять за напрямами підготовки майбутніх педагогів, психологів, економістів, менеджерів 

і туристів, а також систему навчальних занять та заходів, спрямованих на розвиток 

особистісних і професійно значущих якостей особистості школярів та студентів. За 

згодою сторін він може бути реалізований за різними напрямами підготовки і як 

поглиблене навчання за конкретним напрямом підготовки. 

3.4. Напрям комунікативного розвитку спрямований на формування 

комунікативних здатностей учнів і студентів, а саме: володіння технологіями усного та 



 
 

203 

письмового спілкування, техніками говоріння і слухання; формування та розвиток 

культури ділового спілкування, вмінняскладати ділові папери; володіння сучасними 

засобами зв’язку, включаючи спілкування через Internet; розвиток іншомовної 

компетентності. 

За згодою сторін можуть бути реалізовані поглиблена мовна підготовка (за 

спільними освітніми програмами) або проведення навчальних занять та заходів ЛШ 

іноземною мовою. 

3.5. Інформаційно-технологічний напрям передбачає розвиток навичок пошуку, 

обробки, збереження інформації, використання сучаснихінформаційно-комунікаційних 

технологій для розв’язання навчальних і професійних завдань. 

3.6. Спортивно-оздоровчий напрям спрямований на зміцнення здоров’я учнівської 

і студентської молоді та розвиток навичок здорового способу життя. 

3.7. Культурно-масовий напрям містить систему інтелектуально- розвиваючих 

заходів, які реалізують навчально-виховні функції, ознайомлення з освітнім середовищем 

МДУ і розвиток здібностей учнів та студентів. 

3.8. Напрям учнівсько-студентського самоврядування передбачає спільну 

діяльність учнівської та студентської молоді з формування й розвитку уявлень про 

демократичні процеси управління організацією, формування активної життєвої позиції та 

розвиток лідерських якостей. 
 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ МДУ 

4.1. Підставою для зарахування до ЛШ МДУ є: для учнів 10-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів – заява батьків; для студентів ВНЗ – власна заява. 

4.2. Літня школа функціонує з дотриманням усіх норм техніки безпеки, охорони 

праці та санітарно-гігієнічних норм. 

4.3. Навчання в Літній школі МДУ: 

 для учнів 11– 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів проводиться 

протягом 5 днів по 5 академічних годин, відповідно до Листа Міністерства освіти і науки 

України від 06.02.2008 р. № 1/9-61; 

 для студентів регламентується Програмою Літньої школи МДУ. 

4.4. Розмір навчальної групи становить 15 – 20 осіб, кількість груп визначається 

залежно від освітніх потреб цільової групи та умов організації освітнього процесу. 

4.5. Зміст Програми Літньої школи МДУ може мати як обов’язкову складову, так і 

вибіркову, або варіативну, складову, які пропонуються слухачам і обираються за їх 

бажанням відповідно до індивідуальних особливостей та освітніх потреб під час вступу 

та/або за результатами вхідного тестування відповідних знань, умінь і реалізаційних 

здатностей. 

4.6. Формами проведення Літньої школи МДУ є:  

 професійно орієнтовані лекції і міні-лекції, практичні, семінарські та 

лабораторні заняття; 

 екскурсії: профорієнтаційні, виробничі, навчальні, культурно-просвітницькі та 

культурно-виховні; 

 тренінги, майстер-класи та зустрічі з фахівцями; 

 віртуальні та комп’ютерні бізнес-симуляції; 

 захист проектів та презентації; 

 тестування: професійно орієнтоване, на визначення рівня володіння іноземними 

мовами та рівня комп’ютерної підготовки тощо; 

 інтелектуально-розвиваючі заходи: дебати, квести, інтелектуальні турніри тощо; 

 спортивні заходи, а саме: змагання, турніри, ігри тощо. 

4.8. Заняття і заходи у Літній школі МДУ здійснюються із застосуванням активних, 

інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 
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4.9. Організаційно-методичні та інформаційні матеріали розміщуються на сторінці 

Літньої школи МДУ на Сайті персональних навчальних систем МДУ. 

4.10. Після закінчення Літньої школи МДУ готується звітна документація: 

 звіти про навчально-пізнавальну діяльність учасників Літньої школи; 

 узагальнені звіти про результати вхідного та вихідного анкетування; 

 узагальнені звіти про результати діагностики професійної спрямованості та 

розвитку особистісних і професійно значущих здібностей; 

 загальний звіт про проведення Літньої школи МДУ. 

 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ МДУ 

5.1. Нормативне забезпечення ЛШ МДУмістить: 

 нормативно-правові документи, зазначені у п. 1.5 даного Положення; 

 Договір про співробітництво між МДУ та загальноосвітнім навчальним закладом 

(вищим навчальним закладом, господарською та/або громадською організаціями тощо); 

 Розпорядження ректора МДУ "Про організацію та проведення Літньої школи"; 

 Журнал техніки безпеки з попередження всіх видів травматизму; 

 Програму Літньої школи МДУ; 

 Паспорт освітнього проекту – Літня школа МДУ; 

 Розклад занять Літньої школи МДУ; 

 дане Положення. 

5.2. Матеріально-технічне забезпечення ЛШ МДУмістить: 

 аудиторний фонд ЛШ МДУ (аудиторії, читальні зали бібліотеки, ОЦ, спортивні 

зали тощо); 

 технічне обладнання (мультимедійні проектори та ноутбуки); 

 програмне забезпечення; 

 канцелярське і ресурсне забезпечення навчальних занять та заходів. 
 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ МДУ 

6.1. Учасники ЛШ МДУ поділяються на групи: 

 слухачі – учні 10 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та/або 

студенти вищих навчальних закладів; 

 викладачі – науково-педагогічні працівники МДУ, запрошені фахівці-практики, 

які мають відповідні права та обов’язки. 

6.2. Права та обов’язки слухача: 

6.2.1. Права слухача: 

 вибирати варіативну частину програми ЛШ МДУ; 

 користуватися аудиторним фондом, комп’ютерною технікою, обладнанням, 

мати доступ до Інтернету та контенту персональної навчальної системи ЛШ МДУ; 

 отримувати зворотний зв’язок за результатами проходження тестування та 

контрольних заходів. 

6.2.2. Обов’язки слухача: 

 дотримуватися техніки безпеки життєдіяльності та правил запобігання всіх видів 

травматизму; 

 дотримуватися графіка та режиму роботи Літньої школи МДУ; 

 своєчасно і якісно виконувати обов’язкову частину Програми Літньої школи 

МДУ; 

 дотримуватися Кодексу професійної етики та організаційної культури 

працівників і студентів МДУ, правил внутрішнього розпорядкузагальноосвітнього 

навчального закладу та вимог нормативно-правових документів; 

 забезпечувати збереження майна та технічного обладнання МДУ. 

6.3. Права та обов’язки викладача: 
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6.3.1. Права викладача: 

 брати участь у розробці Програми Літньої школи МДУ; 

 самостійно обирати зміст, форми, методи й технології для проведення 

навчальних занять за напрямом роботи Літньої школи МДУ; 

 залучати до проведення навчальних занять і заходів Літньої школи МДУ під 

керівництвом викладача студентів та аспірантів МДУ; 

 розміщувати навчально-методичні та додаткові матеріали на сторінці Літньої 

школи МДУ; 

 надавати пропозиції щодо покращення роботи Літньої школи МДУ. 

 

6.3.2. Обов’язки викладача: 

 розробляти навчально-методичні матеріали для забезпечення навчальних занять 

та заходів Літньої школи МДУ; 

 надавати консультації слухачам щодо виконання навчальних завдань та участі у 

заходах Літньої школи МДУ; 

 створювати організаційно-педагогічні умови, що відповідають техніці безпеки та 

попередженню всіх видів травматизму відповідно до вимог Положення про організацію 

роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах 

освіти, затвердженогоНаказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 

563; 

 дотримуватися Кодексу професійної етики та організаційної культури працівників 

і студентів МДУ та вимог нормативно-правових документів. 
 

7. КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН –ОРГАНІЗАТОРІВ 

ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ МДУ 

7.1. Сторонами – організаторами ЛШ МДУ – виступають: Мукачівський державний 

університет, в особі ректора, та загальноосвітній навчальний заклад, в особі директора, 

або освітня установа, господарська або громадська організація – партнер, в особі 

керівника. 

7.2. Відповідальність за організацію та проведення Літньої школи збоку 

МДУзабезпечується творчою групою викладачів МДУ, які призначаються наказом 

ректора МДУ. 

7.3. Загальний контроль та керівництво діяльністю ЛШ МДУ збоку МДУздійснює 

призначеною творчою групою. 

7.4. Відповідальні організатори: 

 відстежують, вивчають цільові потреби/замовлення молоді з метою 

розробки/оновлення програми, організаційної структури та інформаційно-методичного 

забезпечення діяльності ЛШ МДУ; 

 ініціюють організацію та проведення Літньої школи, беруть відповідальність за 

її підготовку й проведення шляхом подання заявки на проведення та Паспорту Літньої 

школи МДУ; 

 розробляють Програму Літньої школи МДУ з урахуванням освітніх потреб 

МДУ, загальноосвітніх навчальних закладів, школярів та їх батьків; готує робочу 

документацію Літньої школи МДУ, а саме проекти наказів про організацію ЛШ МДУ, на 

зарахування та відрахування слухачів; 

 організовують набір слухачів до ЛШ МДУ, інформує керівництво ЗНЗ, слухачів 

(учнів, студентів) і зацікавлених осіб про строки та умови навчання; формує навчальні 

групи; 

 залучають учасників Літньої школи (слухачів, викладачів). За потреби запрошує 

до участі в роботі Літньої школи провідних фахівців – вчених тапрактиків, що працюють в 

українських та іноземних господарських і громадських організаціях та установах; 



 
 

206 

 ознайомлюють та консультують учасників щодо вимог і напрямів роботи ЛШ 

МДУ для забезпечення її якості; 

 беруть участь у контролі якості роботи Літньої школи; 

 за результатами роботи Літньої школи аналізують пропозиції та зауваження 

замовників освітнього проекту, учасників ЛШ МДУ,враховуючи власні спостереження й 

надані пропозиції, систематизують інформацію та готують загальний звіт. 

1.1. Відповідальність за організацію та проведення Літньої школи з боку 

інших партнерів, а саме: вищих навчальних закладів,господарських та/або громадських 

організацій тощо, визначаєтьсяумовами Договору про співробітництво. 
 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Зміст та структура Положення можуть бути уточнені відповідно до вимог 

освітнього середовища вищого навчального закладу, освітніх потреб загальноосвітнього 

навчального закладу, учнів, студентів та зацікавлених осіб. 

8.2. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться рішенням вченої ради МДУ, 

на підставі пропозицій учасників та організаторів Літньої школи МДУ. 
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Положення про організацію та проведення  

Всеукраїнської студентської олімпіади  

у Мукачівському державному університеті 
 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Всеукраїнська студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система масових оч-

них змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок серед студентів 

вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та 

підпорядкування. 

1.2. Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки 

обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, стимулю-

вання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, під-

вищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, системного вдосконалення навчального процесу, формування команд для участі 

в міжнародних олімпіадах. 

1.3. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, спеціальностей (напрямів), за 

якими здійснюється  підготовка фахівців з вищою освітою в Україні.  

Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з дисциплін циклів 

гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки студентів, що 

вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.  

Олімпіада  зі спеціальності (напряму)  – це творче змагання з теоретичної та 

практичної підготовки студентів старших курсів згідно з Переліком напрямів і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 

за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.  

1.4. Олімпіада  проводиться у два етапи. I етап – з навчальної дисципліни,  

спеціальності (напряму) у вищому навчальному закладі серед студентів, які в ньому 

навчаються; II етап – у базових вищих навчальних закладах з відповідних навчальних 

дисциплін, спеціальностей (напрямів), перелік яких затверджується наказом Міністерства 

освіти і науки України. 

1.5. Учасники Олімпіади отримують олімпіадні завдання та дають на них відповіді 

державною мовою.12 

2. КЕРІВНИЦТВО ОЛІМПІАДОЮ 

2.1. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади здійснює  перший 

проректор, який є головою Організаційного комітету. 

2.2. Для організації та проведення І етапу Олімпіади у Мукачівському державному 

університеті (далі – МДУ) за наказом ректора створюється Організаційний комітет та за 

розпорядженнями деканів факультетів Журі. 

2.3. До складу Організаційного комітету та журі Олімпіади входять провідні 

науково-педагогічні працівники МДУ, а також можуть залучатися представники 

Наукового товариства «Наука майбутнього», профспілки МДУ тощо.  

2.4. Для організації і проведення І етапу Олімпіади з окремої навчальної 

дисципліни, напряму підготовки чи спеціальності наказом ректора створюється Журі, до 

складу якого входять завідувачі і провідні науково-педагогічні працівники кафедр.  

Журі з напряму підготовки очолює Голова, яким призначається, переважно, декан 

факультету, а Головою журі зі спеціальності – завідувач випускової кафедри.  

2.5. Журі здійснює організаційно-методичне керівництво підготовкою і 

проведенням Олімпіади та виконує такі основні завдання:  

– розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її виконання;  

                                                           
12 У разі необхідності, оргкомітет базового вищого навчального закладу може дозволити підготовку завдань 

та відповіді на них іншими мовами. 
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– готує конкурсні завдання, критерії оцінювання їх виконання та методичні 

рекомендації для підготовки студентів до Олімпіади;  

– забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в завданнях;  

– перевіряє роботи учасників і визначає переможців;  

– підводить підсумки І етапу Олімпіади та рекомендує переможців I етапу для участі 

у II етапі Олімпіади;  

– аналізує підсумки Олімпіади, узагальнює пропозиції щодо вдосконалення 

методики її проведення;  

– складає звіт про проведення І етапу Олімпіади; 

2.5. Організаційний комітет МДУ: 

– розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її проведення у термін, 

визначений наказом Міністерства освіти і науки України; 

– організує і проводить нагородження переможців; 

– складає звіт про проведення Олімпіади; 

– готує довідки-подання щодо відзначення активних організаторів Олімпіади; 

– сприяє висвітленню результатів Олімпіади на сайті МДУ. 

2.6. До складу апеляційної комісії входять представники МДУ та споріднених 

кафедр, факультетів інших вищих навчальних закладів тощо. Апеляційна комісія 

оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення суперечливих питань, 

пов’язаних з оцінкою виконання олімпіадних завдань, і виносить відповідні пропозиції на 

обговорення журі. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

3.1. I етап Всеукраїнської студентської олімпіади складаються з турів. Кількість 

турів (теоретичний, практичний, експериментальний тощо), форми їх проведення 

(письмові роботи, співбесіди, тестування тощо) на кожному етапі визначають 

Організаційні комітети та Журі. 

3.2. Умови і порядок проведення I етапу Олімпіади затверджуються відповідним 

наказом ректора. 

3.3. Журі підводить підсумки проведення І етапу змагань та рекомендує 

переможців I етапу для участі в II етапі відповідної Олімпіади. Підставою для участі 

студентів у II етапі Олімпіади вважаються: звіт про проведення І етапу Олімпіади 

(Додаток 1) та заповнені журі анкети на кожного учасника окремо (Додаток 2), які у 

відведений термін подаються до навчально-виробничого відділу новітніх технологій. 

3.4. Анкети переможців І етапу студентських олімпіад надсилаються навчально-

виробничим відділом новітніх технологій до базового вищого навчального закладу у 

термін, визначений  наказом Міністерства освіти і науки України. 

4. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ 

4.1. Переможці Олімпіади та науково-педагогічні працівники, які їх підготували, 

можуть заохочуватись цінними подарунками, грошовими преміями тощо. 

3.2. Переможці II етапу Олімпіади нагороджуються дипломами Міністерства освіти 

і науки України. У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається. 

4.3. Ректор вищого навчального закладу може заохочувати студентів, які посіли 

призові (І, ІІ, ІІІ) місця у ІІ етапі Олімпіади наданням: 

– грошової премії, цінного подарунку тощо; 

– наданням додаткових балів при вступі до аспірантури. 

5. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ 

5.1. Витрати на проведення I етапу Олімпіади, а також витрати на відрядження 

студентів та науково-педагогічних працівників – членів журі для участі у II етапі 

Олімпіади здійснюються за рахунок МДУ. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ І ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 
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6.1. Відповідальність за організацію і проведення І етапу Олімпіади покладається 

на деканів факультетів та їх заступників. 

6.2. Відповідальність за організацію участі студентів у ІІ етапі Олімпіади 

(надсилання анкет, оформлення відряджень, облік результатів) у базових навчальних 

закладах покладається на навчально-виробничий відділ новітніх технологій. 
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Додаток  1 

 

З В І Т 

про проведення І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

з _______________________________________________________ 
Назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму або спеціальності 

проведеного ___________ на ________________________________ 
                                          (дата)    (назва факультету, кафедри) 

 

Загальна кількість студентів, що брали участь у І-му етапі Олімпіади (вказати які 

курси, спеціальності). 

Переможці І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (вказати прізвище, ім’я, 

по батькові, курс, групу). 

Завдання до олімпіади (зразок). 

Перелік студентів (вказати прізвище, ім’я, по батькові, курс, групу),  що 

рекомендовані до участі у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. 

Додатки: 

Копія розпорядження декана факультету про склад конкурсної комісії; призначення 

науково-педагогічного працівника, відповідального за підготовку студентів до ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з даної навчальної дисципліни, напряму або 

спеціальності, а також кандидатуру члена журі ІІ етапу Олімпіади. 

Анкети переможців І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, 

рекомендованих до участі у ІІ етапі (Додаток 2). 

 

Голова конкурсної комісії                   ____________     ____________________ 
                        (Підпис)                            (Прізвище, ініціали) 

Декан факультету ______________   ____________     ____________________ 
         (назва факультету)                 (Підпис)                            (Прізвище, ініціали) 
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Додаток  2 

                 

А Н К Е Т А 

учасника II  етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

__________________________________________________________________ 

Дата народження ___________________________________________________ 

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Факультет, курс ____________________________________________________ 

 

Рішенням оргкомітету _______________________________________________ 

                 (Назва вищого навчального закладу) 

студент(ка) ________________________________________________________ 
      (Прізвище, ініціали) 

який(яка) у I етапі олімпіади _________________________________________ 
        (Назва олімпіади з навчальної дисципліни,  

__________________________________________________________________ 

спеціальності (напряму) 

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади. 

Голова оргкомітету МДУ, 

проректор з наукової роботи    ____________     ____________________ 
          (Підпис)                            (Прізвище, ініціали) 

М.П. 

Підпис учасника олімпіади ________________________ 

Дата заповнення  _________________________________ 



 
 

212 

 

Положення про систему післядипломної освіти 

в Мукачівському державному університеті 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Післядипломна освіта сприяє задоволенню інтересів громадян у постійному 

підвищенні професійно-кваліфікаційного рівня, запобігає втратам продуктивних сил 

шляхом системного оновлення і корекції професійної підготовленості фахівців до 

змінюваних умов духовно-інтелектуального потенціалу та матеріального виробництва, 

кон'юнктури ринку праці; виступає одним із засобів їх соціального захисту та забезпечує 

потреби суспільства і держави у конкурентоспроможних фахівцях. 

1.2.  Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб 

громадян в особистому та професійному зростанні, а також забезпечення потреб держави 

у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму, здатних компетентно і 

відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати у практику нові технології, 

сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства. 

1.3. Положення розроблено на підставі:  

• Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-18. 

• Наказів Міністерства освіти і науки України: 

- від 24.01.2013 № 48 «Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»; 

- від 15.10.2015 року № 1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України в 2016 році». 

 Внутрішніх документів Мукачівського державного університету: 

–  «Положення про організацію освітнього процесу в Мукачівському державному 

університеті»; 

– «Правил прийому до Мукачівського державного університету в 2016 році». 

1.4. У Положенні основні поняття вживаються у таких визначеннях: 

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної 

підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, 

умінь, інших компетентностей або здобуття іншої спеціальності та професії у межах 

здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня/ступеня, яке є обов’язковою складовою 

професійного росту працівника.  

Система післядипломної освіти – організаційна та функціональна єдність 

взаємоузгоджених навчальних складових, явищ та процесів, спрямованих на забезпечення 

безперервності навчання (освіти впродовж життя), зростання та удосконалення освітньої 

діяльності та фахової підготовки громадян відповідно до потреб особи, суспільства та 

держави. 

Перепідготовка фахівців – це отримання іншого напряму підготовки/ спеціальності 

та професії на основі здобутого раніше ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня та 

практичного досвіду.  

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним 

закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-

наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти. 

Підвищення кваліфікації – набуття особою здатності виконувати додаткові завдання 

та обов’язки в межах професійної діяльності або наукової спеціальності. 

Стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної 

професійної діяльності. 

1.5.  Структура післядипломної освіти включає: 

-  перепідготовку; 

-  спеціалізацію; 

- підвищення кваліфікації (стажування).  
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1.6. Положення визначає єдиний порядок організації навчання та управління 

післядипломною освітою в Університеті. 

 

2. ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ 

2.1. Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється перепідготовка 

фахівців, встановлюється відповідно до переліку напрямів та спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців в Університеті за відповідними ступенями/ОКР, що 

пройшли акредитацію, на основі ліцензії, виданої ДАК. 

2.2. У системі післядипломної освіти Університету реалізуються такі варіанти 

перепідготовки фахівців: 

- здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю; 

- здобуття ступеня бакалавра на основі диплому бакалавра/спеціаліста за іншим 

напрямом підготовки (спеціальністю); 

- здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки та за іншою формою 

навчання на другий курс в цьому ж навчальному закладі;  

- здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі 

ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншим 

напрямом підготовки (спеціальністю).  

2.3. Організація та проведення конкурсного відбору вступників для 

перепідготовки  

При прийомі на навчання за визначеними варіантами перепідготовки перелік 

показників конкурсного відбору та порядок проведення фахових випробувань 

визначаються Правилами прийому. 

2.3.1. Особа може вступати до Мукачівського державного університету на другий 

(третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за 

умови успішного проходження додаткового вступного випробування, за результатами 

якого приймається рішення про рівень фахової підготовки, здатність вступника до 

засвоєння відповідної освітньої програми та допуску до фахового випробування. 

Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди і оцінюється за шкалою 

«достатньо»/«недостатньо».  

При умові успішного проходження співбесіди конкурсний бал обчислюється 

шляхом додавання результату фахового вступного випробування (за 100-бальною 

шкалою) та середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатку до диплому молодшого 

спеціаліста.  

Фахові вступні випробування проводяться за програмами, які розробляються на 

основі програм підготовки молодшого спеціаліста.  

2.3.2. Особа, яка здобула повну або базову вищу освіту за іншим напрямом 

підготовки (спеціальністю), може вступати до Мукачівського державного університету на 

навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), 

за умов успішного проходження вступного випробування у формі тестування з 

відповідної конкурсної дисципліни.  

Вступне випробування проводиться за програмами зовнішнього незалежного 

оцінювання досягнень випускників навчальних закладів системи загальної освіти. 

Конкурсний бал обчислюється як сума результату вступного випробування (за 100-

бальною шкалою) та середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатку до диплому про 

повну або базову вищу освіту.  

У терміни, встановлені для прийому документів для осіб, які вступають до 

Мукачівського державного університету на другий (третій) курс на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та на основі повної або базової вищої 

освіти за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), Приймальна комісія доручає 
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декану факультету, на який подано заяву на навчання, визначити дисципліни, які можуть 

бути перезараховані або які складають академічну різницю. На основі письмового 

висновку декана (у разі допустимої академічної різниці) Приймальна комісія рекомендує 

(допускає) вступника до участі у фаховому випробуванні для вступу на другий або на 

третій курс.  

Вступники, які не пройшли за конкурсом на третій курс, можуть бути за заявою 

вступника рекомендовані до зарахування на другий курс (за умови наявності вакантних 

місць). Вступники, які зараховані на навчання на другий (третій) курс, упродовж 

визначеного періоду навчаються за індивідуальним навчальним планом.  

2.3.3. Студенти Мукачівського державного університету, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра та в повному обсязі виконали навчальний план, мають 

право вступати на 2-й курс для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом 

підготовки та формою навчання в Мукачівському державному університеті в межах 

вакантних місць ліцензійного обсягу за умови успішного проходження вступного 

випробування у формі тестування з відповідної конкурсної дисципліни, крім напряму 

підготовки 6.020204 Музичне мистецтво, за яким передбачається проходження творчого 

конкурсу.  

Вступне випробування проводиться за програмами зовнішнього незалежного 

оцінювання досягнень випускників навчальних закладів системи загальної освіти.  

Конкурсний бал обчислюється як сума результату вступного випробування (за 100-

бальною шкалою) та середнього бала додатку до атестату, який переведено у 100-бальну 

шкалу.  

Для допуску до участі у конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з 

випробування становить не менше 60 балів.  

У терміни, встановлені для прийому документів для осіб, які вступають до 

Мукачівського державного університету на другий курс за іншим напрямом підготовки та 

формою навчання, Приймальна комісія зобов’язує декана факультету, на якому студент 

навчається, надати витяг з Наказу про його перевід на наступний курс. 

2.3.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра на основі ступеня бакалавра 

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки), обов’язковим є успішне проходження додаткового вступного 

випробування у формі співбесіди, за результатами якого приймається рішення про рівень 

фахової підготовки, здатність вступника до засвоєння відповідної освітньої програми, про 

допуск до вступного випробування з іноземної мови. Додаткове вступне випробування 

проводиться у формі співбесіди і оцінюється за шкалою «достатньо»/«недостатньо».  

Фахові вступні випробування для даної категорії вступників проводяться за 

програмами державної атестації студентів за ступенем бакалавра Мукачівського 

державного університету.  

Результати фахового випробування та вступного екзамену з іноземної мови 

оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. Для допуску до участі у конкурсному відборі 

мінімальна кількість набраних балів з кожного випробування становить не менше 60 

балів. Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання результату вступного іспиту з 

іноземної мови, результату фахового випробування та середнього балу додатку до 

диплому бакалавра (спеціаліста).  

Результати конкурсного відбору вносяться до Єдиної бази. 

2.4. Перепідготовка здійснюється за робочими навчальними планами відповідного 

напряму підготовки/спеціальності і затверджується в установленому порядку. 

2.5. Обсяг навчального часу (термін навчання), необхідний для перепідготовки 

фахівців з вищою освітою, визначається на підставі державного стандарту за відповідним 

напрямом підготовки/спеціальністю з урахуванням раніше здобутого ступеню/освітньо-

кваліфікаційного рівня та напряму освіти. 



 
 

215 

Основними формами організації освітнього процесу та видами навчальної діяльності 

в Університеті є: аудиторні навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, 

самостійна робота, практична підготовка і контрольні заходи. 

Підсумковий контроль результатів освітнього процесу здійснюється у формах, 

передбачених навчальними планами (диференційований залік, екзамен, захист курсових 

робіт (проектів), захист практики  тощо).  

2.6. Для обліку успішності в системі післядипломної освіти використовують: журнал 

обліку успішності, відомість обліку успішності, залікову книжку / індивідуальний 

навчальний план та облікову картку студента. 

2.7. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних/юридичних 

осіб. 

 

3.СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
3.1. Університет у межах ліцензованої спеціальності рішенням Вченої ради може 

запроваджувати спеціалізації за поданням випускових кафедр і профільних факультетів.   

3.2. Спеціалізація – це набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та 

обов'язки, які мають певні особливості, в межах спеціальності з урахуванням нових 

напрямів розвитку науки, нової техніки та технології відповідно до засобів, продуктів 

діяльності та умов виконання певних професійних функцій.  

3.3. Реалізується з метою отримання додаткових спеціальних знань, умінь та 

фахових навичок в межах раніше набутої спеціальності за професійним спрямуванням 

виробничої діяльності.  

3.4. Термін спеціалізації визначається галуззю. 

 

4. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, СТАЖУВАННЯ  

4.1. Працівники Університету проходять підвищення кваліфікації (стажування) у 

вищих навчальних закладах, відповідних наукових, освітньо-наукових установах та 

організаціях як в Україні, так і за її межами (далі – заклад-виконавець).  

4.2. Метою підвищення кваліфікації (стажування) є оновлення теоретичних й 

практичних знань фахівців у зв'язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації і 

необхідністю опанування сучасними методами рішення професійних завдань.  

Основними завданнями навчання працівників є: 

- оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей 

в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності; 

- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; 

- набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового 

спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практичної 

роботи та професійної діяльності, їхніх інтересів і потреб; 

- вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, 

ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їхнього 

розвитку;  

- розроблення пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу, впровадження у 

практику навчання кращих досягнень науки, техніки та виробництва; 

- застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає 

його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження інформаційно-комунікативних 

технологій навчання. 

4.3. Університет забезпечує навчання працівників не рідше, ніж один раз на п’ять 

років зі збереженням середньої заробітної плати. У разі навчання з відривом від основного 

місця роботи працівники мають право на гарантії і компенсації, передбачені 

законодавством України.  

4.4. Навчання працівників здійснюється на підставі договорів, що укладаються між 

МДУ та закладом-виконавцем (з укладанням договору при необхідності). 
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4.5. Фінансування витрат, пов’язаних з навчанням працівників, здійснюється за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених 

законодавством України, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. 

4.6. Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) здійснюється за наказом 

ректора МДУ відповідно до плану-графіка та договору (з укладанням договору при 

необхідності). 

4.7. Навчання працівників здійснюється за навчальними планами та програмами, 

розробленими відповідними кафедрами, іншими структурними підрозділами (далі – 

структурні підрозділи), ухваленими Вченою радою та затвердженими ректором МДУ. 

Якщо навчання здійснюється в інших установах, організаціях та на підприємствах, 

навчальні плани та програми визначаються договором (з укладанням при необхідності) 

між МДУ і закладом-виконавцем. 

4.8. Організація навчання працівників здійснюється відділом кадрів, який: 

- оформляє та здійснює облік відповідних документів щодо підвищення кваліфікації 

та стажування науково-педагогічних працівників; 

- готує проекти наказів про підвищення кваліфікації, стажування науково-

педагогічних працівників; 

- узгоджує та здійснює інші організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників. 

Працівники, які відповідно до плану-графіка проходитимуть навчання, подають до 

відділу кадрів такі документи:  

- заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) за формою, 

наведеною в додатку А до цього Положення, погоджену з завідувачем кафедри 

(керівником структурного підрозділу) та ректором МДУ ; 

- витяг з протоколу засідання кафедри щодо навчання (стажування); 

- направлення на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного та науково-

педагогічного працівника за формою, наведеною в додатку Б до цього Положення; 

- індивідуальний план підвищення кваліфікації (стажування) за формою, наведеною 

в додатку 3 до цього Положення, що містить інформацію про мету, завдання, строк, зміст 

навчання, очікувані результати. 

4.9. Зарахування на навчання здійснюється за наказом керівника закладу-виконавця 

на підставі направлення на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного та 

науково-педагогічного працівника. 

4.10. Науково-методичне забезпечення стажування працівників здійснюється 

структурними підрозділами закладів-виконавців. 

Керівник закладу-виконавця організовує і контролює навчальний процес 

працівників. Безпосереднє керівництво навчанням працівників здійснюється фахівцями 

закладу-виконавця. 

4.11. Оплата праці осіб, які залучаються до навчання працівників, визначається 

відповідно до чинного законодавства або договором між закладом-замовником та 

закладом-виконавцем і не може бути меншою, ніж розмір ставок погодинної оплати праці 

працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять. 

4.12. Види навчання працівників 

4.12.1. Навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації 

спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення працівниками спеціальних 

фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, 

правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх 

посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо. 

4.12.2. Навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації − 

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

вебінарів, "круглих столів" тощо передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних 
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наукових проблем галузі освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-правових 

актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо. 

Навчальні програми семінарів-тренінгів та тренінгів спрямовані на формування, розвиток 

та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (організаторських, творчих, 

лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності в 

галузі освіти. 

4.12.3. Стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці 

професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо 

виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді вищого рівня, засвоєння 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для виконання 

професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні в межах певної 

спеціальності. 

4.13. Зміст навчальних планів та програм формується з урахуванням галузевої 

специфіки та наукового спрямування працівників і визначається: 

-  вимогами суспільства щодо забезпечення вищих навчальних закладів 

висококваліфікованими фахівцями; 

- сучасними вимогами щодо форм, методів і засобів професійної діяльності 

працівників; 

- державними та галузевими стандартами вищої освіти; 

- досягненнями у напрямах соціальної, психологічної, управлінської, економічної, 

правової, технологічної підготовки тощо. 

Навчання забезпечує поєднання теоретичного матеріалу з практичною 

спрямованістю у вирішенні конкретних завдань і проблем розвитку вищих навчальних 

закладів. 

4.13.1. Навчальні плани та програми довгострокового підвищення кваліфікації 

розробляються структурними підрозділами, які здійснюють стажування, розглядаються 

науково-методичними радами та ухвалюються вченими радами і затверджуються 

керівниками закладів-виконавців.  

Якщо навчання здійснюється в організаціях та на підприємствах, навчальні плани та 

програми довгострокового підвищення кваліфікації визначаються договором між 

закладом-замовником і закладом-виконавцем (з укладанням договору при необхідності). 

Навчальний план довгострокового підвищення кваліфікації передбачає аудиторні заняття, 

самостійну навчальну роботу працівників та форми проведення підсумкового контролю. 

4.13.2. Навчальні плани та програми короткострокового підвищення кваліфікації 

розробляються структурними підрозділами, які здійснюють стажування розглядаються 

науково-методичними радами та ухвалюються вченими радами і затверджуються 

керівниками закладів-виконавців.  

Якщо навчання здійснюється в організаціях та на підприємствах, програми 

короткострокового підвищення кваліфікації визначаються договором між закладом-

замовником і закладом-виконавцем (з укладанням договору при необхідності). 

4.13.3. Стажування здійснюється за індивідуальним навчальним планом, що 

розробляється структурним підрозділом, який здійснює стажування і затверджується 

керівником закладу-виконавця. 

4.14. Строк навчання  працівників визначається навчальними планами та 

програмами, обсягом навчального часу (в академічних годинах та кредитах ЕСТS) і 

встановлюється закладом-виконавцем відповідно до вимог законодавства за погодженням 

із МДУ залежно від форм та видів навчання. 

4.14.1. Строк довгострокового підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної 

програми становить не менше трьох кредитів ЕСТS: 2 кредити аудиторних і 1 кредит 

самостійної навчальної роботи або в іншому співвідношенні в межах від однієї третини до 

двох третин загального обсягу академічних годин. Періодичність довгострокового 
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підвищення кваліфікації (стажування) установлюється МДУ залежно від потреби, але не 

рідше ніж один раз на п’ять років. 

4.14.2. Строк короткострокового підвищення кваліфікації за обсягом годин 

навчальної програми становить менше двох кредитів ЕСТS. Періодичність 

короткострокового підвищення кваліфікації установлюється МДУ. 

4.14.3. Строк стажування працівників визначається МДУ з урахуванням обсягу 

годин навчальної програми, її мети та завдання за погодженням з керівником закладу-

виконавця становить не більше 48 кредитів ЕСТS та не менше 3-х кредитів ЕСТS. 

4.14.4. Строк навчання працівників за межами України встановлюється відповідно 

до вимог законодавства та на підставі договорів, укладених з іноземними вищими 

навчальними закладами, науковими, освітньо-науковими та іншими установами. 

4.14.5. Строк підвищення кваліфікації (стажування) тривалістю не менше 6 місяців 

застосовується лише у випадку, коли відповідність науково-педагогічної спеціальності 

викладача дисциплінам, які він викладає, не підтверджується його спеціальністю за 

дипломом про освіту, або науковою спеціальністю, або науковим ступенем, або вченим 

званням. 

4.15. Завершення навчання працівників засвідчує підсумковий контроль і 

відповідний документ про післядипломну освіту. 

4.16. Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) заслуховується на засіданні 

кафедри (структурного підрозділу) МДУ, на якому розглядається питання про його 

затвердження або відхилення, даються висновки, відповідні рекомендації (за потреби). 

Відповідний запис заноситься до звіту про підвищення кваліфікації (стажування) 

працівника, який підписується працівником, керівником структурного підрозділу та 

затверджується керівником закладу-замовника. Результати підвищення кваліфікації 

(стажування) враховуються при проходженні чергової атестації науково-педагогічних 

працівників.  

4.17. Кафедра (структурний підрозділ) університету, що здійснює організацію та 

координацію навчання працівників, подає пропозиції ректору університету щодо 

подальшого використання результатів підвищення кваліфікації (стажування) працівників 

в організації освітнього процесу та наукової діяльності МДУ. 

4.18. Копії документів про підвищення кваліфікації (стажування) зберігаються на 

кафедрах, в інших структурних підрозділах МДУ та в особовій справі працівника і 

використовуються для підготовки звіту про проведену роботу за результатами 

календарного року. 

 

5. ДОКУМЕНТИ ПРО ПІСЛЯДИПЛОМНУ ОСВІТУ 

5.1. Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою наступної вищої освіти за 

іншою спеціальністю у межах здобутого раніше ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня, 

отримує документ про освіту державного зразка – диплом про вищу освіту.  

5.2. Кваліфікація за отриманою спеціалізацією записується у додатку до диплому 

про вищу освіту. 

5.3. Особа, яка успішно пройшла навчання за програмою підвищення 

кваліфікації/стажування, отримує документ про здобуту післядипломну освіту 

(посвідчення, довідку).  

5.4. Інформація про видані документи вноситься закладом до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Дане Положення діє з моменту його затвердження. 

6.2. Доповнення та пропозиції щодо його вдосконалення розглядаються на 

засіданнях кафедр та вчених радах факультетів, виносяться на розгляд Науково-

методичної ради та затверджуються на Вченій раді Університету. 
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Додаток А 

 
Ректорові Мукачівського державного 

університету  

проф. Щербан Т.Д. 

________________________

__      
(посада науково-педагогічного 

працівника,  

 

________________________

__ 
прізвище та ініціали) 

 

 
ЗАЯВА 

про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) 

 

 

Прошу направити мене відповідно до плану-графіка на підвищення кваліфікації (стажування) 

в_________________________________________________________ 
    (найменування вищого навчального закладу, наукової,  

 

__________________________________________________________________

__ 
   навчально-наукової, іншої установи, підприємства, організації) 

 
 з "___" _________20__ року до "___" _________20__ року. 

 

 Мета підвищення кваліфікації (стажування) – 
__________________________________________________________________

__ 

 

__________________________________________________________________

__ 

 
До заяви додаються: витяг з протоколу засідання кафедри, іншого структурного підрозділу. 

 

 

"___" _________20__ року      ________________  

              (підпис НПП) 
 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Завідувач кафедри    ______________   ___________________ 

      (підпис)         (прізвище, ініціали) 
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Додаток Б 

 

_______________________________________  

   (найменування закладу, в якому 

здійснюватиметься 

 

_______________________________________  

підвищення кваліфікації (стажування)) 

 

 

НАПРАВЛЕННЯ 

на підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічного працівника 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________ 

 

який/яка працює в (на) ___________________________________________________________  

                                                                                   (найменування структурного підрозділу) 

__________________________________________________________________

__ 
                                                                   (найменування вищого навчального закладу) 

 

Науковий ступінь _______________________________________________________________ 

 

Вчене звання___________________________________________________________________ 

 

Посада ________________________________________________________________________ 

 

Перелік навчальних дисциплін, що викладає науково-педагогічний працівник 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Загальний стаж роботи __________________________________________________________ 

 

Науково-педагогічний стаж ______________________________________________________ 

 

Аспірантура (докторантура) ______________________________________________________ 

             (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення) 

 

Інформація щодо попереднього підвищення кваліфікації (стажування) __________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

Місце проживання, телефон ______________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

Просимо зарахувати на підвищення кваліфікації (стажування) з "___" __________20__ року  

до "___" ____________20__ року. 

 

Ректор        ______________            _____________________  

(підпис)              (прізвище, ініціали) 

  

М. П. 
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Додаток В 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Ректор (директор)  

_____________________________ 

(назва ВНЗ-виконавця) 

_____________________________ 

_____________  _______________   

(підпис)          (прізвище, ініціали)                             

"____" _____________20___ року 

 

 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

підвищення кваліфікації (стажування) 

 

 

__________________________________________________________________

__ 
                                                                           (прізвище та ініціали працівника) 

__________________________________________________________________

__ 
                                               (посада, найменування кафедри,  

__________________________________________________________________

_ 
                                               іншого структурного підрозділу, науковий ступінь, вчене звання) 

__________________________________________________________________

__ 
(найменування вищого навчального закладу, в якому працює науково-педагогічний працівник) 

в__________________________________________________________________

_ 
                 (найменування установи, в якій здійснюватиметься підвищення кваліфікації (стажування)) 

 
Строк підвищення кваліфікації (стажування)  з "____" _________20_____ р.  

до "____" ________20____ р. 

 

Мета підвищення кваліфікації (стажування)__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 
 

Виконання завдань індивідуального плану роботи 

 

№ з/п Зміст завдання Очікувані результати виконання завдання 
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Завдання індивідуального плану розглянуто на засіданні 
__________________________________________________________________

__ 
(найменування    кафедри, іншого структурного підрозділу закладу-виконавця) 

__________________________________________________________________

__ 
                                           
 "___" ______________20__ року, протокол № _____. 

 

 

Науково-педагогічний  

працівник           ______________            ___________________ 
       (підпис)    (прізвище та ініціали) 

 

 
Завідувач кафедри, керівник  

іншого структурного підрозділу 

(закладу-виконавця)        _______________          ___________________  
      (підпис)    (прізвище та ініціали) 
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Додаток Ґ 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Ректор Мукачівського 

державного університету  

 

_____________ __Щербан Т.Д__ 

(підпис)            (прізвище, ініціали)                            

"____" _____________20__ року 

 

ЗВІТ 

про підвищення кваліфікації (стажування) 

 

 Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________________ 

 

 Науковий ступінь _______________________________________________________________ 

 

 Вчене звання ___________________________________________________________________ 

 

 Посада ________________________________________________________________________ 

 

 Кафедра, інший структурний підрозділ _____________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 Мета підвищення кваліфікації (стажування) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 Найменування закладу (установи), в якому здійснювалося підвищення кваліфікації (стажування) 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Строк підвищення кваліфікації (стажування)  з "_____" ___________20____ р. до "___" _________20__ р.  

відповідно до наказу від "___" __________20__ року № ___. 

 

Відомості про виконання індивідуального плану підвищення кваліфікації (стажування) 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Результати підвищення кваліфікації (стажування) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації (стажування)  _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

                     (назва, серія, номер, дата видачі документа, найменування закладу, що видав документ) 

__________________________________________________________________

__ 

 
Працівник       _____________       __________________________  
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(підпис)           (прізвище та ініціали) 

        
 Розглянуто і затверджено на засіданні 

__________________________________________________________________

__ 
                                      (найменування кафедри,іншого структурного підрозділу за місцем праці) 

 
 "___" ______________20__ року, протокол № _____. 

 
 Висновки та рекомендації щодо використання результатів підвищення кваліфікації (стажування) 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Пропозиції щодо використання результатів підвищення кваліфікації (стажування)  

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Завідувач кафедри, керівник іншого  

структурного підрозділу 

 (за місцем праці)   _______________      ______________________ 

          (підпис)   (прізвище та ініціали) 
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Положення про систему внутрішнього забезпечення  

якості освітньої діяльності 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

Мукачівському державному університеті (далі − Положення) розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16. Система 

забезпечення якості вищої освіти) та інших нормативних документів. 

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення університетом 

таких процедур і заходів (згідно із Законом): 

 визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

 здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

 щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

 забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників;  

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів за кожною освітньою програмою;  

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;  

 забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації;  

 забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях працівників вищих  навчальних закладів і здобувачів вищої 

освіти;  

 інших процедур і заходів.  

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Основна мета розвитку освіти в Університеті на 2016–2020 роки спрямована на 

підвищення якості навчального процесу, вдосконалення чинних програм підготовки 

фахівців освітніх рівнів “Бакалавр”, “Магістр”, розширення переліку нових магістерських 

спеціальностей та спеціалізацій відповідно до попиту на вітчизняному та міжнародному 

ринках праці. 

Підвищення конкурентоспроможності Університету з надання освітніх послуг, 

вимірюється індикаторами, основними з яких визначено: 

 якість навчального процесу;  

 вартість наданих освітніх послуг;  

 конкурс за напрямами і спеціальностями відповідно до ліцензованого обсягу 

та місць державного замовлення;  

 кількість працевлаштованих випускників та їх місце у суспільному житті 

держави тощо.  

Основними завданнями підвищення рівня якості навчання є:  

 повне використання ліцензованих обсягів;  

 продовження реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої 

неперервної системи відбору і підготовки студентів за схемою  “загальноосвітня школа, 

ліцей – технікум, коледж – Університет;  

 розробка освітньо-професійних програм та навчальних планів, які б 
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відповідали запитам ринку праці та кращим зарубіжним аналогам;  

 впровадження в практику освітньої діяльності Університету 

компетентнісного підходу при формуванні навчально-освітніх програм, засобів 

діагностики та критеріїв оцінювання знань студентів;  

 впровадження  інформаційних  інтерактивних  технологій  навчання,  

створення та   відкриття   нових   спеціальностей   для підготовки  фахівців  відповідно  

до  вимог  Європейського  освітнього простору з метою отримання студентами подвійних 

дипломів; 

 залучення роботодавців освітньої галузі до участі в підготовці та реалізації 

навчальних програм, спеціальностей та спеціалізацій, узгодження з ними освітніх і 

професійних стандартів;  

 переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичного 

компонента та самостійної роботи студентів;  

 забезпечення процесу навчання новітнім лабораторним обладнанням та 

матеріалами, інтеграція вищої університетської освіти і наукових досліджень до вимог 

практики освітньої галузі;  

 участь науково-педагогічних працівників у розробленні та впровадженні 

державних стандартів змісту освіти, національної  системи кваліфікацій;  

 інтеграція Університету з навчальними закладами різних рівнів, науковими 

установами та підприємствами;  

 створення організаційно-правових та фінансових умов для започаткування 

активної реалізації вітчизняних та міжнародних програм академічної мобільності;  

 розвиток матеріально-технічної бази в напрямі впровадження новітнього 

програмного забезпечення, у т.ч. з використанням платформи Мoodle;  

 розроблення та реалізація електронних навчальних курсів та обладнання 

аудиторій для проведення дистанційних лекцій і  телеконференцій;  

 залучення до роботи високопрофесійних науково-педагогічних працівників з 

міжнародним досвідом з поза меж університету та України;  

 забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та 

наукових ресурсів через мережу Інтернет з читальних залів  бібліотеки Університету;  

 індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, створення 

можливостей для реалізації пошуку студентами  індивідуальної освітньої траєкторії;  

 створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування;  

 впровадження у навчальний процес та діяльність університетської 

бібліотеки сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій;  

 

3. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ  

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає також контроль за: 

 кадровим забезпеченням освітньої діяльності;  

 навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності;  

 якістю проведення навчальних занять;  

Контроль  за  кадровим  забезпеченням.  Система  відбору  науково- 

педагогічних працівників. 
Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників університету 

формується згідно з вимогами нормативних документів Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України відповідно до Положень та нормативів кадрового 

забезпечення підготовки фахівців освітніх рівнів «Бакалавр» і «Магістр». 

В Університеті лекційні заняття (зазвичай) проводяться штатними професорами і 

доцентами, а також за сумісництвом запрошеними визнаними науковцями та педагогами. 
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Щорічне підведення підсумків роботи НПП Університету здійснюється за 

рейтинговою системою оцінювання. 

Рейтингова система оцінювання професійної діяльності НПП та структурних 

підрозділів Університету є стимулом для підвищення якості їх роботи. 

В основу рейтингової системи оцінювання професійної діяльності НПП 

Університету покладені положення Закону України «Про вищу освіту», часові нормативи, 

визначені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. № 450 «Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних 

видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів», «Положення щодо визначення рейтингу 

науково-педагогічних працівників у Мукачівському державному університеті»,  

щорічного наказу по університету про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників, згідно з якими основними видами робіт НПП є: 

 навчальна;  

 наукова;  

 методична;  

 організаційна та виховна.  

Рейтингове оцінювання роботи НПП ґрунтується на результатах виконання ним 

індивідуального плану роботи за календарний рік за нормами часу для всіх видів робіт. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Університет забезпечує 

підвищення кваліфікації та стажування НПП і педагогічних працівників не рідше, ніж 

один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати. 

Базовими для підвищення кваліфікації є освітні та наукові установи Міністерства 

освіти і науки України та НАПН України. 

Метою такого підвищення кваліфікації і стажування НПП є формування якісного 

науково-педагогічного (педагогічного) персоналу Університету, що спрямоване на 

розв’язання кадрових проблем, реалізацію механізмів кар’єрного росту НПП, їх мотивації 

до якісної професійної діяльності та соціального захисту тощо. 

Контроль за навчально-методичним забезпеченням. 

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців освітніх рівнів «Бакалавр»   

і   «Магістр»   має   відповідати   нормативним   документами, визначеним МОН України. 

Контроль за відповідністю реальних показників навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу в Університеті здійснюють навчальний відділ, навчально-

методичний відділ, декани факультетів та завідувачі кафедр у межах своїх службових 

обов’язків. 

Навчально-методичні комплекси (НМК) дисциплін є одним із основних елементів 

науково-методичного забезпечення навчального процесу. 

Підготовку НМК дисциплін здійснюють науково-педагогічні працівники, які 

відповідають за їх викладання, коли дисципліна вводиться в робочий навчальний план 

підготовки фахівців. 

НПП має змогу самостійно створювати електронні навчальні курси і проводити 

навчання на відстані, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та 

перевіряти завдання, вести журнали обліку оцінок та відвідування, налаштовувати 

різноманітні ресурси курсу і т.д. 

Контроль  за  якістю  проведення  навчальних  занять  та  якістю знань 

студентів. 

Основні принципи організації поточного та підсумкового контролю: 
1.  Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на основі 

результатів поточного, проміжного та підсумкового контролів. 

2.Основу внутрішньої системи контролю складає контроль якості результатів 

навчання (діагностика знань студентів викладачем), який дає змогу виявити відхилення 

між очікуваними показниками та отриманими результатами через зворотний зв’язок, а 
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також виконує мотиваційно-стимулюючу функцію. Завданнями контролю якості 

результатів навчання є: оцінювання рівня засвоєння знань кожним студентом і 

академічною групою загалом; виявлення умінь і навичок студентів оперувати набутими 

знаннями; виявлення рівня сформованості професійної компетентності; контроль 

самостійної роботи студентів; виявлення причин недостатнього або поганого засвоєння 

матеріалу; пошук ефективних методів навчання тощо. 

3.Об'єктом оцінювання знань студентів є програмовий матеріал навчальної 

дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю на практичних та 

семінарських заняттях та під час виконання лабораторних робіт та шляхом перевірки 

виконання студентом самостійної роботи, в т.ч. в модульному середовищі.  

4.Поточний контроль  проводиться з метою визначення рівня навчальних 

досягнень студентів на різних етапах опанування навчальної дисципліни, забезпечення 

зворотного зв’язку між викладачем і студентом у процесі навчання, управління 

навчальною мотивацією студентів та здійснення коригуючих дій щодо подальшої 

організації навчального процесу для забезпечення досягнення поставлених цілей.  

5.Проміжний контроль – контроль, який проводиться з метою виявлення і 

попередження неуспішності студентів.  

6.Підсумковий контроль – вид контролю, який забезпечує оцінку результатів 

навчання студентів певного ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня на проміжних 

(семестровий (річний)) або завершальному етапах їх навчання (державну атестацію 

здобувачів вищої освіти).  

Семестровий контроль – це  різновид  підсумкового контролю, який забезпечує 

оцінку результатів навчання студентів за певний модуль.  

Форма проведення семестрового контролю може бути різною – письмова, усна, 

тестова, письмово-усна (комбінована) тощо, і відображається у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

Першим етапом семестрового оцінювання дисциплін, формою семестрового 

контролю для яких виступає екзамен, є визначення поточної успішності, що доводиться 

до відома студентів на останньому занятті і заноситься у «Журнал обліку роботи 

викладача» у паперовому/електронному форматі та «Журнал обліку роботи академічної 

групи» (ведеться старостою групи). 

Присутність студента на всіх формах підсумкового контролю є обов’язкова.  

7.Відповідно до розроблених критеріїв оцінювання знань студентів з конкретної 

навчальної дисципліни, викладач відображає в журналі успішність студента. 

8.Результати всіх видів контролю фіксуються викладачем у «Журналі обліку 

роботи викладача» , Журналі обліку роботи академічної групи» та електронному журналі. 

9.В Університеті проводиться щорічно рейтингове оцінювання досягнень 

студентів, що спрямоване на пошук та реалізацію механізмів удосконалення дієвих форм 

поєднання науки та освіти, інноваційних інтегрованих технологій і методик організації 

освітньо-виховного процесу, наукової і науково-дослідної роботи студентів. 

Рейтингове оцінювання досягнень студентів передбачає: 

 створення інформаційної бази, що всебічно відображає здобуті досягнення 

кожного студента університету в навчанні, науковій та науково-дослідній роботі, його 

участі в громадському, спортивному та культурному житті університету, в роботі органів 

студентського самоврядування; 

 мотивація студентів до удосконалення якості навчання, наукової та науково-

дослідної роботи, підвищення рівня набутих ними професійних навичок;  

 розвиток творчої ініціативи та підвищення рівня громадської й соціальної 

активності студентів;  

 реалізація принципів змагальності та здорової конкуренції;  

 створення системи об’єктивних показників для прийняття рішень щодо 

заходів, спрямованих на заохочення студентів;  
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 стимулювання видів діяльності студентської молоді, що визначають рейтинг 

і статус університету.  

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Дане Положення діє з моменту його затвердження. 

Доповнення та пропозиції щодо його вдосконалення розглядаються на засіданнях 

кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Науково-методичної ради та 

затверджуються на Вченій раді Університету. 
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Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів  

в аспірантурі в Мукачівському державному університеті 
 

 

Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі в 

Мукачівському державному університеті розроблене на основі Положення про підготовку 

науково-педагогічних і наукових кадрів та інших нормативних документів Міністерства 

освіти і науки.  

 

І. Загальні положення 

1.  Аспірантура Мукачівського державного університету здійснює підготовку 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації зі спеціальностей, відкритих у 

Мукачівському державному університеті. 

2. Підготовка в аспірантурі здійснюється з відривом і без відриву від виробництва. 

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва – 3 роки, в аспірантурі без 

відриву від виробництва – 4 роки. 

До терміну навчання в аспірантурі не враховують період хвороби (тривалістю понад 

один місяць), перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, з догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також через інші поважні причини, 

передбачені законодавством України. Вчена рада університету оцінює обставини, через 

які аспірант не мав змоги працювати над дисертацією, і продовжує термін навчання в 

аспірантурі (щонайбільше на один рік). 

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва зараховують до науково-

педагогічного стажу. 

3. В аспірантуру приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію 

спеціаліста, магістра. 

4. Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок: 

1) коштів  Державного бюджету України - за державним  замовленням; 

2) коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне 

замовлення. 

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, 

визначається керівником вищого навчального закладу з урахуванням можливостей 

забезпечення кваліфікованого наукового керівництва. 

5. Не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому до аспірантури, МДУ розміщує у 

засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом із зазначенням наукових 

спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів. 

 

ІІ. Умови вступу та правила прийому до аспірантури 

2.1. Вступники до аспірантури подають такі документи: 

- заяву на ім’я ректора університету; 

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій 

вступник до аспірантури навчається або працює; 

- 2 фотокартки 3x4; 

- список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез 

(за наявності); 

- дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності; 

- медичну довідку про стан  здоров’я за формою № 086/о; 

- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;  

- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності); 

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які 

вступають до аспірантури на денну форму навчання); 
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- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в 

університетському гуртожитку); 

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за 

наявності). 

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто. 

2.2. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія. 

Членів приймальної комісії призначає ректор університету з керівників кафедр, відділів, а 

також передбачуваних наукових керівників аспірантів. 

2.3. Рішення про допуск до вступних іспитів в аспірантуру ухвалює приймальна 

комісія за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з 

урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника. Про рішення 

приймальної комісії вступника повідомляють у тижневий термін. 

Приймальна комісія може відмовити вступникові у допуску до складання вступних 

іспитів у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, 

необхідних для вступу до аспірантури, або поданням їх після закінчення встановленого 

терміну. 

2.4 Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити зі 

спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); з 

іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти.  

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж 

та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії 

можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні 

випробування передують вступному іспиту зі спеціальності. Оцінювання додаткових 

вступних випробувань здійснюється наступним чином: «зараховано» або «не зараховано». 

У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не 

зараховано», він не допускається до вступного іспиту зі спеціальності і позбавляється 

права брати участь у конкурсі. 

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року. 

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських 

іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються 

оцінки кандидатських іспитів. 

Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений 

розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами 

прийому мінімального рівня; особи, які забрали документи після дати закінчення прийому 

документів, до участі  в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. 

2.8. Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, 

як правило, у кількості 3-5 осіб, які призначаються наказом ректора університету з 

докторів та кандидатів наук. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть 

входити доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і 

вченого звання. 

2.9. За результатами вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія ухвалює 

рішення щодо кожного вступника. 

У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до 

аспірантури матимуть вступники, які мають наукові публікації, брали участь в олімпіадах, 

конкурсах, конференціях; які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом 

магістра з відзнакою; рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого 

навчального закладу (факультету), наукової установи; мають міжнародний сертифікат з 

іноземної мови, що підтверджує рівні С1 – С2. 
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При зарахуванні до аспірантури пріоритетне значення мають оцінки, одержані на 

іспитах зі спеціальності. При рівності оцінок із спеціальності враховуються результати 

інших іспитів. 

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора університету. 

Про зарахування або відмову у зарахуванні до аспірантури вступникові 

повідомляють в п'ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного 

рішення. 

2.10. Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним 

замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або 

невиконання індивідуального плану, не мають права повторно вступати до аспірантури за 

державним замовленням.  

2.11. Після закінчення прийому до аспірантури у п'ятиденний термін у Міністерство 

освіти і науки України подається звіт про виконання плану прийому до аспірантури за 

державним замовленням. 

2.12. Переведення аспірантів до іншого вищого навчального закладу або наукової 

установи, а також на іншу форму навчання здійснюється наказом ректора університету. 

Переведення аспірантів, що навчаються за цільовим призначенням, на іншу форму 

навчання може здійснюватися лише за клопотанням організації, яка направила їх на 

навчання.  

 

ІІІ. Взаємні зобов'язання аспіранта та університету 

3.1. Взаємозобов’язання аспіранта, підготовка якого здійснюється за державним 

замовленням, та університету визначаються угодою, в якій передбачається своєчасне 

закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення аспірантури, 

забезпечення відповідних умов праці тощо, та відповідальність сторін у разі невиконання 

умов договору. 

3.2. Підготовка аспірантів понад державне замовлення здійснюється на підставі 

договорів, укладених між університетом та вступниками до аспірантури (установами, 

організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається 

повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії. 

3.3. Особам, зарахованим до аспірантури за державним замовленням з відривом від 

виробництва, стипендія призначається відповідно до чинного законодавства з дня їх 

зарахування, а тим, які навчаються в аспірантурі за договором – відповідно до його умов. 

3.4. За грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення 

протиправних дій, а також за невиконання індивідуального навчального плану без 

поважних причин аспірант за рішенням вченої ради може бути відрахований з аспірантури 

наказом ректора університету. 

Аспірант, зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований з 

неї через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно з чинним 

законодавством. 

3.5. Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в 

аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і 

відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації. 

3.6. Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі, працевлаштовуються згідно з 

укладеними з університетом угодами. 

 

ІV. Порядок та умови підготовки аспірантів 

4.1. Кожному аспірантові одночасно з його зарахуванням відповідним наказом 

ректора університету призначається науковий керівник, переважно доктор наук або за 

рішенням вченої ради, як виняток, кандидат наук – викладач однієї з профілюючих 

кафедр, відповідно аспірант вважається прикріпленим до цієї кафедри. 
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Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не має 

перевищувати 5 осіб одночасно (разом із здобувачами), а для наукового керівника – 

кандидата наук – 3 осіб. 

На здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на 

одного аспіранта. 

4.2. Тему дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення на 

кафедрі, затверджує вчена рада університету не пізніше, ніж за три місяці після 

зарахування його до аспірантури. 

4.3. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою аспіранта 

над дисертацією, контролює виконання ним індивідуального плану, затверджує щорічні 

звіти аспіранта та вносить пропозиції щодо переведення аспіранта на наступний рік 

навчання або відрахування з аспірантури.  

4.4. Аспірант працює за затвердженим індивідуальним планом, щонайменше двічі на 

рік звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно подає затверджений 

науковим керівником звіт про виконання індивідуального плану завідувачу аспірантури. 

Індивідуальний план роботи аспірантів передбачає: 

- складання кандидатських іспитів зі спеціальності, іноземної мови та філософії, 

а в разі потреби додаткового іспиту, визначеного рішенням спеціалізованої вченої ради 

закладу (установи), де передбачається захист дисертації, і заліків з дисциплін, визначених 

вченою радою з урахуванням профілю підготовки; 

- щонайменше раз на рік подання на кафедру розгорнутого звіту з фахової 

підготовки; 

- підготовка і захист на засіданні кафедри реферату з методики викладання 

фахової дисципліни; 

- проходження педагогічної практики в обсязі, який визначає вчена рада 

університету (програму і звіт за результатами практики затверджує кафедра). 

4.5. Переведення аспірантів на наступний рік навчання або відрахування з 

аспірантури здійснюється наказом ректора університету за результатами заслуховування 

та обговорення звітів аспірантів на засіданнях відповідних кафедр, з врахуванням 

пропозицій наукових керівників та за результатами розгляду цього питання на вченій раді 

університету. 

4.6. Навчаючись в аспірантурі університету, аспіранти мають такі права і обов'язки. 

4.6.1. Аспіранти мають право: 

- користуватися навчально-виробничою, науковою та культурно-спортивною базою 

університету; 

- отримувати всі види відкритої наукової інформації; 

- брати участь у науковій діяльності кафедри та університету; 

- отримувати державну стипендію встановленого розміру у разі зарахування на 

навчання з відривом від виробництва за державним замовленням; 

- переривати навчання з поважних причин з подальшим його продовженням; 

- на щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включені до 

загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва; 

- брати участь у виборах до органів самоврядування університету; 

- працювати за сумісництвом (для осіб, що навчаються з відривом від виробництва) 

відповідно до чинного законодавства; 

- на забезпечення гуртожитком (у разі зарахування на навчання з відривом від 

виробництва за державним замовленням) під час навчання за умови оплати вартості 

проживання самим аспірантом (іногороднім); 

- працевлаштуватися згідно з угодою в разі зарахування до аспірантури за 

державним замовленням. 

4.6.2. Аспіранти зобов'язані: 

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки; 



 
 

234 

- глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною 

майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень, опанувати методологію 

проведення наукових досліджень; 

- виконувати індивідуальний план роботи аспіранта; 

- звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри; 

- у встановлений термін захистити дисертацію або подати її на розгляд 

спеціалізованій вченій раді; 

- дотримуватися Статуту і правил внутрішнього розпорядку університету. 

 

V. Прикріплення до аспірантури  

здобувачів наукового ступеня кандидата наук 

5.1. Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата 

наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних кадрів. 

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями 

поза аспірантурою (далі – здобувачі), можуть бути особи, які мають вищу економічну 

освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. 

5.2. Здобувачі прикріплюються до аспірантури університету з метою підготовки і 

захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення 

спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських 

іспитів на термін до 5 років. 

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним 

замовленням, правом прикріплення до аспірантури університету як здобувачі не 

користуються. 

5.3. Для прикріплення до аспірантури університету з метою написання 

кандидатської дисертації здобувач подає на ім'я ректора заяву, до якої додається список 

опублікованих наукових праць та копія диплома про вищу освіту і кваліфікацію 

спеціаліста або магістра. 

5.4. Для прикріплення до аспірантури університету з метою складання 

кандидатських іспитів здобувач подає на ім'я ректора тільки заяву та витяг з рішення 

вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна 

робота. 

5.5. Ректор університету на підставі письмового висновку передбачуваного 

наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем та висновків відповідної 

кафедри видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника. 

5.6. Науковими керівниками здобувачів призначаються, здебільшого, доктори наук, 

або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук. Кількість здобувачів, 

прикріплених до одного наукового керівника, не має перевищувати 5 осіб одночасно, 

включаючи аспірантів, для докторів наук і 3 осіб – для кандидатів наук. У разі 

прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не 

призначається. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних 

годин на одного здобувача. 

5.7. Здобувачі протягом місяця після прикріплення до аспірантури університету 

подають на відповідну кафедру на затвердження погоджений з науковим керівником 

індивідуальний план роботи. Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі 

затверджує вчена рада університету. 

5.8. Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи та 

звітують про свою роботу в порядку, передбаченому для аспірантів.  

 

 

VІ . Порядок проведення кандидатських іспитів 

6.1. Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково- педагогічних і 

наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини 
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професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня 

кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. 

Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов'язковим для присудження їм 

наукового ступеня кандидата наук.  

6.2. Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови і спеціальності. 

Кандидатський іспит з іноземної мови може складатися з англійської, німецької та 

французької мов на вибір. Якщо для написання дисертації потрібні знання іншої іноземної 

мови, ректор МДУ може дозволити складання кандидатського іспиту з цієї мови.  

6.3. Аспірант(здобувач), який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає 

галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної 

спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової 

спеціальності відповідної галузі науки.  

6.4. Кандидатські іспити зі спеціальності приймаються за програмами, що 

складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки 

України, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою.  

Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові 

розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов'язані з напрямом досліджень 

аспіранта(здобувача), а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і 

найновішу наукову літературу.  

За рішенням приймальної комісії кандидатський іспит зі спеціальності в залежності 

від обсягу матеріалу може проводитися у два етапи з виставленням загальної оцінки.  

6.5. Кандидатські іспити з філософії та іноземної мови приймаються за типовими 

програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.  

6.6. Комісії по прийому кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються 

ректором МДУ у складі голови комісії (ректора) і не менше двох членів з числа 

кваліфікованих спеціалістів - докторів і кандидатів наук.  

До складу комісії з прийому кандидатського іспиту із спеціальності повинно 

входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій - 

кандидатом з цієї спеціальності.  

До складу комісії по прийому кандидатського іспиту з філософії повинно входити не 

менше двох фахівців, один з яких має бути доктором філософських наук, а інший - 

кандидатом філософських наук.  

До складу комісії по прийому кандидатського іспиту з іноземної мови повинно 

входити не менше двох викладачів кафедри іноземних мов, а також викладач спеціальної 

кафедри або науковий співробітник, який має науковий ступінь із спеціальності аспіранта 

(здобувача) наукового ступеня кандидата наук і вільно володіє відповідною іноземною 

мовою. 

 На кандидатських іспитах можуть бути присутні члени відповідної спеціалізованої 

вченої ради, ректор МДУ його заступники, представники Міністерства освіти і науки 

України тощо.  

6.7. Кандидатські іспити приймаються організовано, два рази на рік у формі сесій. 

Термін проведення сесій встановлюється наказом ректора МДУ. У разі подання 

здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит 

може бути прийнятий поза сесією.  

6.8. Допуск аспірантів (здобувачів) до складання кандидатських іспитів здійснюється 

за наказом ректора МДУ. Для своєчасного внесення до наказу про допуск до 

екзаменаційної сесії аспірантів та здобувачів необхідно суворо дотримуватись термінів 

запису на кандидатські іспити. Запис на кандидатські іспити здійснюється у НВВНТ 

згідно з поданими заявами. Університет повідомляє осіб, зазначених у наказі, про допуск 

до складання кандидатського іспиту, про час і місце проведення кандидатського іспиту не 

пізніше ніж за місяць до його проведення. У разі неявки здобувача на іспит з поважних 

причин він може бути допущений ректором МДУ до складання кандидатського іспиту 
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протягом поточної сесії. Рішення комісії по прийому кандидатського іспиту може бути 

оскаржене здобувачем ректору МДУ у терміни, встановлені приймальною комісією МДУ.  

6.9. Кандидатські іспити за рішенням приймальної комісії проводяться з 

використанням екзаменаційних білетів. Для підготовки до відповіді використовуються 

екзаменаційні листки, що зберігаються після іспиту протягом року.  

6.10. Рівень знань аспіранта (здобувача) оцінюється за чотирибальною системою: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».  

6.11.На кожного аспіранта (здобувача) заповнюється протокол кандидатського 

іспиту, до якого вносяться прізвища членів комісії, присутніх на іспитах, з обов'язковим 

зазначенням їх наукового ступеня, вченого звання і посади. Протокол засідання комісії по 

прийому кандидатських іспитів зберігається за місцем складання кандидатських іспитів 

протягом десяти років.  

6.12 Після складання кожного кандидатського іспиту видається посвідчення 

встановленої форми, а за місцем складання останнього кандидатського іспиту ці 

посвідчення замінюються на єдине посвідчення.  

6.13. Прийом кандидатських іспитів у здобувачів здійснюється на компенсаційній 

основі.  

6.14. Відповідальність за дотримання встановленого порядку проведення 

кандидатських іспитів несе голова відповідної приймальної комісії та адміністрація 

університету.  

6.15.Кандидатські іспити, що прийняті з порушенням вимог Положення, вважаються 

недійсними. 

 

VІІ. Планування та організація роботи аспірантури, 

відповідальність посадових осіб 

7.1. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним 

замовленням, а також кількість здобувачів наукового ступеня кандидата наук визначає 

ректор університету з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового 

керівництва. 

7.2. Планування та організацію прийому до аспірантури, її поточної діяльності, 

облік аспірантів і здобувачів, контроль за виконанням індивідуальних планів та ведення 

відповідної документації здійснює навчально-виробничий відділ новітніх технологій. 

7.3. Укладання договорів для підготовки аспірантів і здобувачів, визначення витрат 

на їх підготовку та оплату праці наукових керівників, належить до сфери відповідальності 

працівників бухгалтерії університету. 

7.4. Наукові керівники несуть особисту відповідальність за якість підготовки та 

написання дисертації їх аспірантами та здобувачами. 

7.5. Вчена рада університету щонайменше раз на рік розглядає питання щодо 

підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, переглядає склад наукових 

керівників, консультантів та усуває від наукового керівництва або наукового 

консультування осіб, які не забезпечують своєчасної та якісної підготовки аспірантів та 

здобувачів. 

7.6. Відповідальність за рівень організації наукової підготовки в аспірантурі 

покладається на ректора університету. 

 

VІІІ. Внесення змін до цього Положення 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за наказом ректора 

Університету. 
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 Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу  

Мукачівського державного університету 
 

1. Це Положення встановлює порядок організації програм академічної мобільності 

для учасників освітнього процесу Мукачівського державного університету (далі – 

Університету) на території України чи поза її межами та учасників освітнього процесу 

іноземних вищих навчальних закладів (наукових установ) (далі – іноземні учасники 

освітнього процесу) на території України. 

2. Цілі, завдання та загальні правила забезпечення і реалізації права на академічну 

мобільність повинні відповідати основним принципам Спільної декларації міністрів 

освіти Європи “Європейський простір у сфері вищої освіти”, вчиненої у м. Болоньї 19 

червня 1999 р. (Болонська декларація). 

3. Учасники освітнього процесу Університету і Університет, іноземні учасники 

освітнього процесу і навчальні заклади (наукові установи), що беруть участь у програмах 

академічної мобільності, є учасниками академічної мобільності. 

4. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних 

договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, 

договорів про співробітництво між Університетом або його основними структурними 

підрозділами, між вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами 

(науковими установами) та їх основними структурними підрозділами (далі – партнери), а 

також може бути реалізоване учасником освітнього процесу Університету з власної 

ініціативи, підтриманої адміністрацією Університету, в якому він постійно навчається або 

працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. 

5. За місцем реалізації права на академічну мобільність вона поділяється на: 

- внутрішню академічну мобільність – академічна мобільність, право на яку 

реалізується учасниками освітнього процесу Університету у вузах-партнерах в межах 

України; 

- міжнародну академічну мобільність – академічна мобільність, право на яку 

реалізується учасниками освітнього процесу Університету у вузах-партнерах поза межами 

України, а також іноземними учасниками освітнього процесу в Університеті. 

Основними видами академічної мобільності є: 

- ступенева мобільність – навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від 

постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої 

освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття 

ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів; 

- кредитна мобільність – навчання у вищому навчальному закладі-партнері 

учасника освітнього процесу Університету, з метою здобуття кредитів Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи та/або відповідних компетентностей, 

результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи), що будуть визнані в Університеті чи іноземного учасника 

освітнього процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за 

програмами кредитної мобільності залишається незмінним. 

6. Навчання учасників освітнього процесу Університету та іноземних учасників за 

узгодженими між вузами-партнерами освітніми програмами, що включають програми 

академічної мобільності, може передбачати отримання випускниками документа про вищу 

освіту вищого навчального закладу (наукової установи) – партнера, а також спільних або 

подвійних документів про вищу освіту вищих навчальних закладів (наукових установ) – 

партнерів. 
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7. Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що 

здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора 

філософії в Університеті, є: 

- навчання за програмами академічної мобільності; 

- мовне стажування; 

- наукове стажування. 

8. Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають наукову ступінь 

доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших 

учасників освітнього процесу, є: 

- участь у спільних проектах; 

- викладання; 

- наукове дослідження; 

- наукове стажування; 

- підвищення кваліфікації. 

9. Учасники освітнього процесу, які є здобувачами вищої освіти в межах програм 

внутрішньої мобільності, зараховуються до вищих навчальних закладів (наукових 

установ) – партнерів в Україні як такі, що тимчасово допущені до освітнього процесу і 

мають права та обов’язки здобувачів вищої освіти Університету. 

10. За домовленістю між учасниками академічної мобільності: 

- здійснюється відбір учасників освітнього процесу для участі в програмах 

академічної мобільності; 

- регламентуються перелік вимог та документів, необхідних для 

підтвердження участі в програмі академічної мобільності, процедура і строк їх подання; 

- визначаються етапи, фінансові умови, види та форми академічної 

мобільності, тривалість і зміст навчання та стажування у вищих навчальних закладах 

(наукових установах) – партнерах; 

- визначаються умови визнання результатів навчання, стажування або 

проведення наукових досліджень та звітування науково-педагогічних, наукових та 

педагогічних працівників. 

11. За здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому вищому навчальному 

закладі (науковій установі) – партнері на території України чи поза її межами 

зберігаються відповідно до укладеного договору про академічну мобільність місце 

навчання та виплата стипендії згідно із законодавством протягом навчання, стажування чи 

провадження наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій 

установі) — партнері на території України чи поза її межами, якщо стипендія не 

передбачена умовами академічної мобільності. 

12. Особи, що уклали договори про навчання за програмою академічної мобільності, 

не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти Університету на період реалізації 

права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти. 

13. Здобувач вищої освіти, крім вивчення у вищому навчальному закладі – партнері 

обов’язкових навчальних дисциплін, має право самостійного вибору додаткових 

навчальних дисциплін за погодженням з Університетом. 

14. Іноземні здобувачі вищої освіти, що реалізують право на академічну мобільність 

в рамках договорів про співробітництво між Університетом та іноземними вищими 

навчальними закладами (науковими установами) – партнерами, можуть бути зараховані на 

навчання до Університету: 

- за рахунок коштів міжнародних програм та організацій; 

- за рахунок власних надходжень вищих навчальних закладів; 

- за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб; 

- на умовах безоплатного навчання у разі взаємного обміну здобувачами 

вищої освіти, в тому числі за спільними освітніми програмами, які передбачають 
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отримання спільного або подвійного документа (документів) про вищу освіту на умовах 

безоплатного навчання у разі міжнародного обміну здобувачами вищої освіти, якщо 

кількість таких іноземних здобувачів вищої освіти не перевищує кількість здобувачів 

вищої освіти Університету, які навчаються в іноземному вищому навчальному закладі – 

партнері в межах програм академічної мобільності відповідно до укладених між вищими 

навчальними закладами договорів про міжнародну академічну мобільність. 

15. Науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники Університету можуть 

реалізувати право на академічну мобільність для провадження професійної діяльності 

відповідно до укладеного договору про участь у програмі академічної мобільності. При 

цьому за зазначеними працівниками зберігається основне місце роботи в Університеті до 

одного року. Оплата праці відповідно до законодавства за основним місцем роботи 

зберігається на строк до шести місяців, якщо вона не передбачена програмою академічної 

мобільності. 

16. Іноземні наукові, педагогічні працівники вищих навчальних закладів (наукових 

установ), які залучені до провадження освітньої та наукової діяльності, під час 

перебування в Університеті мають усі права та обов’язки його працівників. 

Умови приїзду провідних іноземних науковців та діячів освіти на запрошення 

Університету та їх перебування в Україні можуть визначатися додатковими договорами, 

укладеними між Університетом та запрошеною особою. 

17. Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи. 

Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої освіти в межах 

програми академічної мобільності повинне ґрунтуватися на зіставленні результатів 

навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти Університету у вищому 

навчальному закладі – партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою 

програмою Університету, в якому здобувач навчається на постійній основі. 

Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у вищому навчальному закладі 

(науковій установі) – партнері, на базі якого реалізується право на академічну мобільність, 

не виконав програму навчання, то після повернення до Університету, в якому він 

навчається на постійній основі, йому може бути запропоновано індивідуальний графік 

ліквідації академічної заборгованості або повторний курс навчання за рахунок коштів 

фізичних чи юридичних осіб. 
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Тимчасове положення про освітні програми  

підготовки фахівців різних ступенів вищої освіти  

в Мукачівському державному університеті 

 
1. Загальні положення 

1.1. «Тимчасове положення про освітні програми підготовки фахівців різних 

ступенів вищої освіти в Мукачівському державному університеті» (далі – Положення) 

розроблене з метою визначення правил розроблення, оформлення, проведення експертизи, 

затвердження, а також щорічного моніторингу й перегляду освітніх програм в 

Мукачівському державному університеті (далі – Університет). Положення стосується 

освітньо-професійних програм підготовки бакалавра та магістра і освітньо-наукових  

програм підготовки доктора філософії. 

1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 

«Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації» (за ред. В.Г. Кременя, 

Національна академія педагогічних наук України), «Положення про організацію 

освітнього процесу в Мукачівському державному університеті», інших нормативних 

документів Міністерства освіти і науки України та Університету. 

1.3. Освітня програма є нормативним документом, що регламентує зміст підготовки 

майбутніх фахівців за певною спеціальністю відповідно до Переліку галузей знань і 

спеціальностей (Додаток 1), за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 і 

розробляється Університетом самостійно. Університет несе повну відповідальність за 

надання і забезпечення якості освітніх послуг.  

1.4. Освітня програма створюється на основі компетентнісного підходу, одним із 

основних понять якого є результати навчання.  

1.5. Структура програми, процедура розроблення, оформлення, експертизи, 

затвердження, моніторинг та оновлення освітньої програми має відповідати даному 

Положенню. 

 

2. Основні терміни і поняття 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – це система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти 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 компетентності 

(результати навчання), якими має оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Профіль освітньої програми – це самостійний документ, в якому стисло 

представлена основна інформація про програму. Він є складовою частиною  

«Інформаційного пакета спеціальності». 

Рамка кваліфікацій - цілісний  структурований опис кваліфікаційних рівнів, через 

який можуть бути виражені та співвіднесені між собою в узгоджений спосіб всі 

кваліфікації. Запроваджується з метою поліпшення розуміння й порівняння, ідентифікації 

існуючих й  імплементації нових кваліфікацій, а також для розвитку й зіставлення 

відповідних систем освіти. 

Національна рамка кваліфікацій (НРК) – це системний і структурований за 

компетентностями опис десяти кваліфікаційних рівнів, що забезпечує зв’язок між 

освітніми та професійними кваліфікаціями. 
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Кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, 

що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій 

даного рівня. 

Рамка кваліфікацій європейського простору вищої освіти (The framework of 

qualifications for the European Higher Education Area, FQ-EHEA) – рамка, в якій описані 

вимоги до кваліфікацій усіх трьох циклів вищої освіти, а також до короткого циклу в 

межах першого циклу, причому ці вимоги не пов’язані із предметною областю, до якої 

належить кваліфікація. Рамка використовується для цілей визнання кваліфікацій, 

забезпечення якості та є основою для побудови студентоцентрованих освітніх програм.  

Європейська рамка кваліфікацій навчання впродовж життя ( European 

Qualifications Framework and Lifelong learning, EQF LLL) – рамка, в якій описані вимоги до 

кваліфікацій восьми рівнів освіти, при цьому верхні 3 рівні (6-8) відповідають трьом 

циклам рамки FQ-EHEA.  

Проект TUNING (Tuning Educational Structures in Europe – «Гармонізація освітніх 

структур в Європі») є проектом за ініціативою університетів, який має на меті 

запропонувати конкретний підхід до впровадження Болонського процесу на рівні вищих 

навчальних закладів та предметних областей. Підхід, запропонований в проекті, полягає в 

методології розробки, перегляду, розвитку, впровадження та оцінювання навчальних 

програм для кожного з освітніх циклів (ступенів), визначених Болонською декларацією.  

Таксономія Б.Блума – теорія, згідно з якою когнітивна (пізнавальна) сфера містить 

шість послідовних рівнів складності: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, 

оцінювання. 

Компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 

подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти. У 

відповідності до проекту Тюнінг, компетентності можуть бути поділені на загальні та 

предметні (фахові). Загальні компетентності – це знання, розуміння, навички та здатності, 

які мають універсальний характер. Загальні компетентності поділяють на інструментальні 

(пізнавальні, методологічні, технологічні та лінгвістичні здатності; управління 

інформацією, володіння іноземною мовою); міжособистісні (соціальна взаємодія та 

співпраця); системні (поєднання розуміння, сприйнятливості та знань). Предметні (фахові 

компетентності) є основними для здобуття будь-якого ступеня і пов’язані зі спеціальними 

знаннями предметної області. 

Компетентнісний підхід – це спрямованість освітнього процесу на формування та 

розвиток загальних і предметних компетентностей особистості. 

Кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли 

уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів 

навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним 

документом про вищу освіту. Кваліфікації поділяють на освітні (мають надаватися 

освітянами на основі освітніх стандартів) та професійні (мають надаватися роботодавцями 

на основі професійних стандартів). 

Результати навчання – це сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, 

освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

Дескриптори – узагальнений опис очікуваних результатів навчання, виражених у 

термінах компетентностей, на кожному з циклів / рівнів вищої освіти. 
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3. Вимоги до освітніх програм та їх профілю 

3.1. Здобуття певного рівня вищої освіти передбачає успішне виконання особою 

відповідної освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми, що є підставою 

для присудження відповідного ступеня вищої освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії. 

3.2. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки бакалавра в Університеті 

становить 240 кредитів, магістра – 90 кредитів ЄКТС.  

3.3. Обсяг освітньо-наукової програми підготовки магістра становить 120 кредитів 

ЄКТС. Освітньо-наукова програма підготовка магістра обов’язково повинна включати 

дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30%. 

3.4. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії має становити 30-60 кредитів ЄКТС. 

3.5. Основними  вимогами для розроблення освітньої програми є стандартизація і 

трансформація змісту професійної підготовки  на основі компетентністного, особистісно-

орієнтованого та студентоцентрованого, випереджувального підходів, практико-

орієнтованої та науково-дослідницької парадигм, професіоналізації та 

інтердисциплінарності. Дотримання загально-педагогічних та специфічних принципів 

навчання забезпечує відповідність визначених цілей освітньої програми очікуваним 

результатам навчання. 

3.6. При розробленні освітньої програми слід дотримуватись таких вимог: 

 результатом успішного виконання освітньої програми має бути присвоєння 

кваліфікаційного рівня відповідного Національній рамці кваліфікацій (додаток 

2) та цикла Рамки кваліфікацій європейського простору вищої освіти (The 

framework of qualifications for the European Higher Education Area FQ-EHEA, 

додаток 3); 

 опис результатів навчання має здійснюватися відповідно до Європейської рамки 

кваліфікацій навчання впродовж життя (EQF LLL) за допомогою дескрипторів 

певного кваліфікаційного рівня (додаток 4); 

 зміст, структура освітньої програми та система оцінювання навчальних 

досягнень мають забезпечувати студентам можливість продемонструвати рівень 

досягнення ними програмних результатів навчання; 

 зміст освітньої програми має відповідати вимогам професійних стандартів (у 

разі їх наявності) та стандартів вищої освіти певної спеціальності. 

3.7. Стандартом вищої освіти встановлюються такі вимоги до освітньої програми: 

 обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти; 

 перелік компетентностей випускника; 

 форми атестації здобувачів вищої освіти. 

 нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформований у термінах 

результатів навчання; 

 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

 вимоги професійних стандартів (у разі наявності). 

3.8. Методологія розроблення освітніх програм на основі компетентнісного підходу 

має бути такою: 

3.8.1. Визначення потреби в компетентностях, у тому числі: 

 консультації з абітурієнтами, науково-педагогічними працівниками, 

роботодавцями; 

 співставлення компетентностей з чинними галузевими рамками кваліфікацій, 

професійними стандартами. 

3.8.2. Визначення основних дисциплін/предметної сфери, які формують основу 

ступеневої програми, галузі та типу програми. 
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3.8.3. Формулювання програмних результатів навчання відповідно до ключових 

програмних компетентностей. 

3.8.4. Вирішення питання щодо модуляризації програми: кратний або довільний 

кредитний вимір, що відповідає реальному навчальному навантаженню, присвоєння 

кредитів кожному модулю відповідно до семестрового розподілу навчального року. 

3.8.5. Визначення компетентностей та формулювання результатів навчання за 

кожним модулем, обрання загальних та фахових компетентностей на основі ключових 

програмних компетентностей, окреслення результатів навчання для кожної 

компетентності, яку слід розвинути в певному модулі програми. 

3.8.6. Визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання результатів 

навчання (доцільно передбачити поєднання різноманітних підходів до викладання й 

оцінювання). 

3.8.7. Опис програми та її модулів відповідно до ключових програмних 

компетентностей, програмних результатів навчання, розподілу кредитів, підходів до 

навчання й оцінювання. 

3.8.8. Перевірка балансу часу та можливості реалізувати програму протягом 

нормативного часу навчання. 

3.8.9. Реалізація, моніторинг і вдосконалення освітньої програми та її компонентів. 

 

4. Структура освітньої програми 

4.1. Структура освітньої  програми: 

1) Титульна сторінка 

2) Вступ  

3) Нормативні посилання 

4) Основні терміни та їх визначення 

5) Освітньо-професійна програма (Освітньо-наукова програма) 

6) Інформаційний пакет: 

- Профіль освітньої програми; 

- Анотації навчальних дисциплін; 

- Структурно-логічна схема вивчення дисциплін 

- Практична підготовка студентів 

- Атестація здобувачів вищої освіти 

- Система оцінювання 

- Критерії оцінювання 

 

5. Структура профілю освітньої програми 

5.1. Профіль освітньої програми визначає галузь знань (спеціальність), до якої 

вона належить, рівень (перший, другий, третій), специфічні особливості, що відрізняють її 

від інших, і має таку структуру: 

 загальна інформація (титул програми); 

 мета (цілі) освітньої програми; 

 характеристика програми; 

 працевлаштування та продовження освіти; 

 технології навчання та система оцінювання; 

 складові професійної компетентності та результати навчання. 

5.2. Характеристика розділів профілю освітньої програми. 

Загальна інформація (титул програми): 

 повна назва кваліфікації мовою оригіналу. Доцільно вказати академічну 

кваліфікацію (за необхідності – професійну); 

 офіційна назва програми; 
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 тип диплома та обсяг програми. Тип диплома: диплом бакалавра, диплом 

магістра, диплом доктора філософії. Вказується обсяг програми у кредитах 

ЄКТС та (або) термін навчання; 

 вищий навчальний заклад, факультет. Офіційна назва навчального закладу та 

факультету, який присуджує кваліфікацію. У випадку отримання спільних 

(подвійних) дипломів вказуються усі навчальні заклади (назви, країна, ВНЗ- 

координатор); 

 акредитаційна організація. Назва організації та країна, що здійснювала 

акредитацію освітньої програми; 

 термін акредитації. Рік останньої акредитації чи інституційної перевірки; 

 цикл/рівень. Цикли (рівні) програми у трьох рамках кваліфікації; національній 

(НРК), Рамки кваліфікацій європейського простору вищої освіти (FQ-EHEA) та 

Європейської рамки кваліфікацій навчання впродовж життя (EQF-LLL). 

 

А. Мета (цілі) освітньої програми 

Стисле формулювання мети або цілей освітньої програми, коротке резюме. 

 

В. Характеристика програми: 

 назва галузі знань та спеціальності; 

 фокус програми (загальна/спеціальна) та спеціалізації; 

 вид програми (освітньо-професійна чи освітньо-наукова); 

 особливості програми. Вказуються специфічні особливості програми, які 

вирізняють її від інших подібних програм. 

 

С.Працевлаштування та продовження освіти: 

 працевлаштування. Вказується основні посади, місця працевлаштування, 

професійні можливості, доступ до професійної або державної акредитації, 

сертифікації тощо; 

 продовження освіти. Вказуються усі можливості для продовження навчання за 

програмами вищого рівня. 

 

D. Технології навчання та система оцінювання: 

 технології навчання. Стисло описуються основні форми, методи та технології, 

які використовуються у навчанні та викладанні; 

 системи оцінювання. Шкала оцінювання, види та форми контролю. 

 

Е. Складові професійної компетентності 

Рекомендується вказувати компетентності із стислим коментарем до кожної. 

Залежно від спеціалізації можлива додаткова внутрішня класифікація компетентностей.  

Визначені компетентності мають відповідати рівню освітньої програми (перший, 

другий чи третій цикли Рамки кваліфікацій європейського простору вищої освіти) та 

дескрипторам, що характеризують рівні Європейської рамки кваліфікацій навчання 

впродовж життя. 

Компетентності доцільно обґрунтовувати за видами: загальні (універсальні) та 

спеціальні (фахові). Для обґрунтування переліку загальних і спеціальних компетентностей 

та їх опису рекомендується використовувати загальноприйняту  класифікацію 

компетентностей (методологія Тюнінга, додаток 6), що значно полегшить міжнародне 

позиціонування освітньої програми. 
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F. Результати навчання 

Перелік основних результатів навчання має відповідати визначеним і 

сформульованим компетентностям (сформовані уміння, навички, здатності), державним 

освітнім стандартам, (рекомендована кількість – від 15 до 20). Формулювання очікуваних 

результатів навчання рекомендується здійснювати через активні дієслова: уміти, володіти 

тощо (додаток 7). 

Приклади освітніх програм  та їх профілів для різних освітніх ступенів наведені у 

додатках 11,12,13,14. 

5.3. Освітня програма підготовки фахівців складається з двох блоків інформації: 

обов’язкового та рекомендованого. 

 

До обов’язкового блоку відносяться : 

 загальна інформація (титул програми), у т.ч. інформація про факультет та 

випускову кафедру; 

 мета (цілі) освітньої програми; 

 характеристика програми; 

 складові професійної компетентності та результати навчання; 

 перелік навчальних дисциплін (модулів) та їх анотації; 

 форми організації та технології навчання; 

 форми та методи оцінювання результатів навчання; 

 матриця зв’язків між навчальними дисциплінами (модулями) та 

компетентностями (результатами навчання). 

 

До рекомендованого блоку відносяться: 

 вимоги до вступу та продовження навчання; 

 підтримка студентів (система тьюторства, гранти тощо); 

 соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього 

процесу; 

 працевлаштування та продовження освіти; 

 механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

 індикатори якості освітньої програми. 

При розробленні освітньої програми обов’язковим є виокремлення особистісного 

компонента у структурі професійної компетентності майбутнього фахівця, що має 

універсальний характер у його професійній підготовці. 

5.4. Освітньо-наукова програма доктора філософії має включати не менше 

чотирьох складових, що передбачають набуття таких компетентностей відповідно до 

Національної рамки кваліфікацій: 

 здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), за якою 

(якими) аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних 

концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та 

сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напряму (орієнтовний обсяг такої 

освітньої складової становить не менш як 12 кредитів ЄКТС); 

 оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 

спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної 

етики та загального культурного кругозору (орієнтовний обсяг такої освітньої 

складової становить 4-6  кредитів ЄКТС); 

 набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової 

презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, 

застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 

організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами 
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та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, 

реєстрації прав інтелектуальної власності (орієнтовний обсяг такої освітньої 

складової становить не менш як 6 кредитів ЄКТС); 

 здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення 

результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою 

відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для 

повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності 

(рекомендований обсяг такої навчальної складової становить 6-8 кредитів 

ЄКТС). 

 

6. Розроблення освітньої програми 

6.1. Для прийняття рішення щодо доцільності розроблення нової освітньої 

програми з підготовки фахівців за певною спеціальністю гарант, в робочому порядку, 

може залучати експертів, які мають перевірити пропозицію факультету на узгодженість її 

з місією і цілями Університету, а також потенційні можливості кафедри, щодо реалізації 

заявленої освітньої програми. 

Після отримання позитивного рішення приймальної комісії декан факультету 

призначає голову проектної групи з розроблення освітньої програми та спільно з гарантом 

освітньої програми визначає її персональний склад з числа провідних фахівців 

факультету. 

6.2. При складанні освітньої програми розробники керуються такими документами:  

 професійними стандартами ( у разі їх наявності);   

 стандартами вищої освіти (у разі їх наявності); 

 результатами моніторингу ринку праці та опитування роботодавців для 

виявлення потреб у таких фахівцях та вимог до їх професійної компетентності;  

 результати вивчення думки студентів щодо задоволення їх освітніх потреб та 

інтересів тощо. 

6.3. До введення у дію нових стандартів вищої освіти, відповідно до рекомендацій 

Міністерство освіти і науки України, розробники можуть керуватися освітньо-

кваліфікаційними характеристиками фахівців певної спеціальності, розробленими на 

основі компетентісного підходу кваліфікаційними характеристиками спеціальностей та 

виданням «Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт. : 

В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – 

К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.» 

6.4. Процес розроблення освітньої програми підготовки фахівців будь-якого рівня і 

будь-якої спеціальності передбачає такі кроки (методологія Тюнінга): 

 визначення суспільної потреби в освітній програмі на регіональному, 

національному та міжнародному рівнях (консультації з соціальними 

партнерами); 

 визначення структури та складання освітньої програми; 

 обґрунтування мети освітньої програми та кінцевих результатів навчання; 

 визначення загальних та фахових компетентностей; 

 формування навчального плану; 

 вибір організаційних форм та методів викладання та контролю; 

 розроблення системи оцінювання якості освітньої програми з метою подальшого 

її вдосконалення. 

6.5. Критеріями розроблення освітньої програми є:  

 потреба суспільства та інтелектуальний потенціал (цінність) програми;  
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7. Експертиза і порядок затвердження освітньої програми 

Проект освітньої програми розробляється і виноситься на обговорення колективу 

кафедри та фахової комісії. Після врахування усіх зауважень та пропозицій проект 

освітньої програми презентується на розширеному засіданні вченої ради факультету, де й 

приймається рішення щодо рекомендації її до розгляду на засіданні Науково-методичної 

ради Університету. 

7.1. Для розгляду проекту освітньої програми її гарант залучає 2-х незалежних 

експертів з числа провідних фахівців професорсько-викладацького складу Університету 

(можливо сторонніх організацій), які здійснюють експертизу освітньої програми та 

представляє її на засіданні комісії. Голова комісії у тижневий термін готує експертний 

висновок і представляє його на  засіданні  Науково-методичної ради Університету, яка 

схвалює (або не схвалює) і рекомендує Вченій раді Університету затвердити її. Гарант 

представляє освітню програму на засідання науково-методичної ради разом із рішенням 

кафедри, фахової комісії, ради факультету та експертними висновками. 

7.2. Вчена рада Університету на підставі рішення Науково-методичної ради 

Університету та результату обговорення приймає остаточне рішення щодо доцільності 

відкриття в Університеті підготовки фахівців за новою освітньою програмою. 

У разі позитивного рішення Вченої ради запропонованій освітній програмі надається 

гриф Вченої ради Університету «ЗАТВЕРДЖЕНО», її підписує Голова Вченої ради, 

підпис Голови скріплюється печаткою університету. 

7.3. Деканат відповідного факультету і кафедра, яка презентувала освітню 

(освітньо-професійну чи освітньо-наукову) програму, на її основі розробляє навчальний 

план за спеціальністю (спеціалізацією), 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. 

Для запровадження в Університеті міжнародної освітньої програми слід встановити 

її відповідність низці додаткових критеріїв. 

При розробці освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії проектна група має складатися з не менше ніж 3-ох осіб, з яких не менше двох 

мають науковий ступінь доктора наук. 

 

8. Моніторинг та оцінювання якості освітньої програми 

Система забезпечення університетом якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення моніторингу та 

періодичного оновлення освітніх програм підготовки фахівців різних рівні вищої освіти. 

Важливою умовою ефективності моніторингу є відповідність його процедур 

вимогам оцінювання якості освітніх програм, яка передбачає: 

 наявність чітких критеріїв оцінювання; 

 наявність процедури оцінювання; 

 залучення кваліфікованих експертів; 

 наявність встановлених форм документації для фіксування результатів 

моніторингу; 

 прийняту періодичність проведення процесу моніторингу та оцінювання; 

 зв'язок оцінки якості освітньої програми з системою управлінських рішень та 

дій. 

Найбільш доцільними для вирішення завдань моніторингу є методи опитування, 

експертного оцінювання, спостереження, вивчення документації. 

Критерії, за якими відбувається оцінювання якості освітніх програм, формулюються 

як у результаті зворотного зв’язку із науково-педагогічними працівниками, студентами, 
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випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб 

суспільства. 

Показниками (індикаторами) якості освітньої програми є:  

 рівень оновлення освітніх програм;  

 участі роботодавців у розробленні та внесенні змін;  

 індекс працевлаштування випускників;  

 міжнародна сертифікація освітніх програм;  

 участь у міжнародних програмах підготовки;  

 рейтинг за оцінками роботодавців;  

 наявність відповідність навчальних ресурсів. 

В Університеті прийнятий такий механізм організації та проведення моніторингу 

якості освітніх програм: 

 обґрунтування та оприлюднення цілей очікуваних результатів навчання за 

освітньою програмою; 

 визначення та оприлюднення критеріїв оцінювання освітніх програм; 

 регулярне спілкування з представниками ринку праці та іншими зацікавленими 

сторонами; 

 забезпечення відповідального ставлення розробників до процесу складання 

освітньої програми; 

 залучення процедури оцінювання освітньої програми незалежних експертів 

(зовнішніх та внутрішніх); 

 здійснення періодичного перегляду змісту освітньої програми. 

Оновлення освітніх програм (за потреби) відбувається за результатами їх 

моніторингу. 

 

9. Акредитація освітньої програми 

Акредитація освітньої програми – це оцінювання освітньої програми та (або) 

освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет: 

 відповідності стандарту вищої освіти; 

 спроможності виконати вимоги стандарту та досягти 

заявлених у програмі результаті навчання; 

 досягнення заявлених у програмі результатів навчання. 

Акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, проводиться згідно ст.25 ЗУ «Про вищу освіту». 
 

10. Прикінцеві положення 

10.1. Дане Положення діє з моменту його затвердження. 

10.2. Доповнення та пропозиції щодо його удосконалення розглядаються на засіданнях 

кафедр та факультетів, виносяться на розгляд Науково-методичної ради та затверджується 

на Вченій ради університету. 
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Додаток 1 

ПЕРЕЛІК 

галузей знань і спеціальностей, за якими  

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 
Шифр 

галузі 
Галузь знань 

Код 

спеціальності 
Найменування спеціальності 

01 Освіта 011 Науки про освіту 

  012 Дошкільна освіта 

  013 Початкова освіта 

  014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) 

  015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

  016 Спеціальна освіта 

  017 Фізична культура і спорт 

02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

  022 Дизайн  

  023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація 

  024 Хореографія 

  025 Музичне мистецтво  

  026 Сценічне мистецтво 

  027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

  028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

03 Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство 

  032 Історія та археологія 

  033 Філософія  

  034 Культурологія 

  035 Філологія  

04 Богослов’я 041 Богослов’я 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 

  052 Політологія 

  053 Психологія 

  054 Соціологія 

  055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії  

  056 Міжнародні економічні відносини 

06 Журналістика 061 Журналістика  

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

  072 Фінанси, банківська справа та страхування 

  073 Менеджмент 

  074 Публічне управління та адміністрування 

  075 Маркетинг  

  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

08 Право 081 Право 

  082 Міжнародне право 
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09 Біологія 091 Біологія 

10 Природничі науки 101 Екологія 

  102 Хімія 

  103 Науки про Землю* 

  104 Фізика та астрономія 

  105 Прикладна фізика та наноматеріали 

11 Математика та 

статистика 

111 Математика 

  112 Статистика 

  113 Прикладна математика 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія програмного забезпечення 

  122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

  123 Комп’ютерна інженерія  

  124 Системний аналіз 

  125 Кібербезпека 

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 

  132 Матеріалознавство 

    133 Галузеве машинобудування 

    134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

    135 Суднобудування 

    136 Металургія 

14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

  142 Енергетичне машинобудування 

  143 Атомна енергетика 

  144 Теплоенергетика 

  145 Гідроенергетика 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

  152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

  153 Мікро- та наносистемна техніка 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

161 Хімічні технології та інженерія 

  162 Біотехнології та біоінженерія 

  163 Біомедична інженерія 

17 Електроніка та 

телекомунікації 

171 Електроніка 

  172 Телекомунікації та радіотехніка 

  173 Авіоніка 

18 Виробництво та 

технології 

181 Харчові технології 

  182 Технології легкої промисловості 

  183 Технології захисту навколишнього середовища 

  184 Гірництво  

  185 Нафтогазова інженерія та технології 

  186 Видавництво та поліграфія 

19 Архітектура та 

будівництво 

191 Архітектура та містобудування 

  192 Будівництво та цивільна інженерія 

  193 Геодезія та землеустрій 

 

 

 

 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 

  202 Захист і карантин рослин 

    203 Садівництво та виноградарство 

    204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

    205 Лісове господарство 

    206 Садово-паркове господарство 

    207 Водні біоресурси та аквакультура 

    208 Агроінженерія 

21 Ветеринарна 211 Ветеринарна медицина 
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  медицина 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія 

  222 Медицина  

  223 Медсестринство 

  224 Технології медичної діагностики та лікування 

  225 Медична та психологічна реабілітація 

  226 Фармація 

  227 Фізична реабілітація 

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 

    232 Соціальне забезпечення 

24 Сфера 

обслуговування  

241 Готельно-ресторанна справа 

  242 Туризм 

25 Воєнні науки, 

національна безпека, 

безпека державного 

кордону 

251 Державна безпека 

  252 Безпека державного кордону 

  253 Військове управління (за видами збройних сил) 

  254 Забезпечення військ (сил) 

    255 Озброєння та військова техніка 

26 Цивільна безпека 261 Пожежна безпека 

  262 Правоохоронна діяльність 

  263 Цивільна безпека 

27 Транспорт 271 Річковий та морський транспорт 

  272 Авіаційний транспорт 

  273 Залізничний транспорт  

  274 Автомобільний транспорт 

  275 Транспортні технології (за видами) 
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Додаток 2 

Фрагмент Національної рамки кваліфікацій 

Опис кваліфікаційних рівнів 

Рівен

ь 

Знання Уміння Комунікація Автономність і 

відповідальність 

0 Здатність адекватно діяти у відомих простих ситуаціях під безпосереднім 

контролем. Готовність до систематичного навчання 

Елементарн

і загальні знання 

про себе та 

довкілля 

виконання 

елементарних завдань 

у відомих однотипних 

ситуаціях 

ситуативна 

взаємодія в 

обмеженому колі 

осіб за допомогою 

інших 

виконання завдань 

під безпосереднім 

контролем 

 Розуміння 

найпростіших 

причинно-

наслідкових та 

просторово-

часових зв’язків 

 реагування 

на прості усні 

повідомлення 

 

1 Здатність виконувати прості завдання у типових ситуаціях у чітко визначеній 

структурованій сфері роботи або навчання. Виконання завдань під безпосереднім 

керівництвом. Готовність до навчання на наступному рівні 

Елементарн

і фактологічні 

знання 

виконання 

простих завдань за 

визначеними 

правилами та 

інструкціями у 

типових ситуаціях з 

використанням 

простих інструментів 

інтеграція до 

соціальних груп 

виконання завдань 

під безпосереднім 

керівництвом 

 Розуміння 

найпростіших 

понять про себе і 

довкілля, основ 

безпечної 

поведінки 

 реагування 

на прості 

письмові та усні 

повідомлення 

обмежена 

індивідуальна 

відповідальність 

формулювання 

елементарних суджень 

2 Здатність виконувати типові нескладні завдання у типових ситуаціях у чітко 

визначеній структурованій сфері роботи або навчання. Виконання завдань під 

керівництвом з елементами самостійності 

Базові 

фактологічні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або трудової 

діяльності 

виконання 

типових нескладних 

завдань за 

визначеними 

правилами та 

інструкціями у різних 

типових ситуаціях з 

використанням 

інструментів 

взаємодія в 

колективі для 

виконання 

завдань 

виконання завдань 

під керівництвом з 

елементами 

самостійності 

 Розуміння 

основних 

(загальних) 

процесів у 

оцінювання 

результатів виконання 

завдань відповідно до 

установлених 

продукуванн

я деталізованих 

усних і письмових 

повідомлень 

індивідуальна 

відповідальність за 

результати виконання 

завдань у навчанні 
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навчанні та/або 

трудовій 

діяльності 

критеріїв, 

застосування 

аргументації 

та/або трудовій 

діяльності 

3 Здатність виконувати виробничі або навчальні завдання середньої складності 

за визначеними алгоритмами за встановленими нормами часу і якості 

Загальні 

систематизовані 

знання у сфері 

освіти та/або 

професійної 

діяльності 

виконання 

типових завдань у 

різних ситуаціях 

шляхом вибору і 

застосування 

основних методів, 

інструментів, 

матеріалів та 

інформації 

здатність до 

ефективної 

роботи в команді. 

Сприйняття 

критики, порад і 

вказівок 

самостійне 

виконання завдань під 

мінімальним 

керівництвом 

 Розуміння 

основних 

(загальних) 

принципів, 

процесів і понять 

у навчанні та/або 

професійній 

діяльності 

оцінювання 

результатів виконання 

завдань відповідно до 

критеріїв, які в 

основному заздалегідь 

обумовлені 

продукуванн

я деталізованих 

усних і письмових 

повідомлень, 

зокрема у 

професійній 

діяльності 

відповідальність 

за результати виконання 

завдань у навчанні 

та/або професійній 

діяльності 

4 Здатність самостійно виконувати складні спеціалізовані виробничі чи 

навчальні завдання у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, 

зокрема в нестандартних ситуаціях 

 Спеціалізов

ані фактологічні 

та теоретичні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або 

професійної 

діяльності 

виконання 

складних 

спеціалізованих 

завдань, що 

передбачає прийняття 

рішень, у ситуаціях, 

що змінюються, 

зокрема в 

нестандартних 

ситуаціях 

здійснення 

наставництва, 

передавання 

досвіду 

самостійність у 

навчанні та/або 

професійній діяльності 

 Розуміння 

принципів, 

методів, процесів 

у навчанні та/або 

професійній 

діяльності 

планування 

власної роботи та в 

обмеженому контексті 

організація, контроль, 

оцінювання та 

коригування роботи 

інших 

продукуванн

я складних 

деталізованих 

усних і письмових 

повідомлень, 

зокрема у 

професійній 

діяльності 

відповідальність 

за результати навчання 

та/або професійної 

діяльності 

обмежена 

відповідальність за 

навчання та результати 

роботи інших 

5 Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю 

умов 

Широкі 

спеціалізовані 

фактологічні та 

теоретичні 

знання, набуті у 

розв’язання 

типових 

спеціалізованих задач 

широкого спектра, що 

передбачає 

взаємодія, 

співробітництво з 

широким колом 

осіб (колеги, 

керівники, 

здійснення 

обмежених 

управлінських функцій 

та прийняття рішень у 

звичних умовах з 
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процесі навчання 

та/або 

професійної 

діяльності, 

розуміння 

(усвідомлення) 

рівня цих знань 

ідентифікацію та 

використання 

інформації для 

прийняття рішень 

клієнти) для 

провадження 

професійної або 

навчальної 

діяльності 

елементами 

непередбачуваності 

  планування, 

зокрема розподіл 

ресурсів, аналіз, 

контроль та 

оцінювання власної 

роботи та роботи 

інших осіб 

 покращення 

результатів власної 

навчальної та/або 

професійної діяльності і 

результатів діяльності 

інших 

здатність до 

подальшого навчання з 

деяким рівнем 

автономності 

6 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов 

Концептуал

ьні знання, набуті 

у процесі 

навчання та 

професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень 

розв’язання 

складних 

непередбачуваних 

задач і проблем у 

спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 

навчання, що 

передбачає збирання 

та інтерпретацію 

інформації (даних), 

вибір методів та 

інструментальних 

засобів, застосування 

інноваційних підходів 

донесення 

до фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень 

та власного 

досвіду в галузі 

професійної 

діяльності 

управління 

комплексними діями 

або проектами, 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах 

 Критичне 

осмислення 

основних теорій, 

принципів, 

методів і понять 

у навчанні та 

професійній 

діяльності 

 здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

відповідальність 

за професійний 

розвиток окремих осіб 

та/або груп осіб 

здатність до 

подальшого навчання з 

високим рівнем 

автономності 

7 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог 

 Спеціалізов

ані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та 

інтеграції знань, часто 

зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, а також 

прийняття рішень 

у складних і 

непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових 
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та/або 

професійної 

діяльності на 

рівні новітніх 

досягнень, які є 

основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної 

діяльності, 

зокрема в 

контексті 

дослідницької 

роботи 

в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог 

знань та пояснень, 

що їх 

обґрунтовують, до 

фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до осіб, 

які навчаються  

підходів та 

прогнозування 

 Критичне 

осмислення 

проблем у 

навчанні та/або 

професійній 

діяльності та на 

межі предметних 

галузей 

провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності 

використанн

я іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

відповідальність 

за розвиток 

професійного знання і 

практик, оцінку 

стратегічного розвитку 

команди 

здатність до 

подальшого навчання, 

яке значною мірою є 

автономним та 

самостійним 

8 Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики 

Найбільш 

передові 

концептуальні та 

методологічні 

знання в галузі 

науково-

дослідної та/або 

професійної 

діяльності і на 

межі предметних 

галузей 

критичний 

аналіз, оцінка і синтез 

нових та складних 

ідей 

спілкування 

в діалоговому 

режимі з 

широкою 

науковою 

спільнотою та 

громадськістю в 

певній галузі 

наукової та/або 

професійної 

діяльності 

ініціювання 

інноваційних 

комплексних проектів, 

лідерство та повна 

автономність під час їх 

реалізації 

  розроблення та 

реалізація проектів, 

включаючи власні 

дослідження, які 

дають можливість 

переосмислити наявне 

та створити нове 

цілісне знання та/або 

професійну практику і 

розв’язання значущих 

соціальних, наукових, 

культурних, етичних 

та інших проблем 

 соціальна 

відповідальність за 

результати прийняття 

стратегічних рішень 

здатність 

саморозвиватися і 

самовдосконалюватися 

протягом життя, 

відповідальність за 

навчання інших 
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9 Здатність визначати та розв’язувати соціально значущі системні проблеми у 

певній галузі діяльності, які є ключовими для забезпечення стійкого розвитку та 

вимагають створення нових системоутворювальних знань і прогресивних 

технологій 

Нові 

концептуальні та 

методологічні 

знання в певній 

та суміжних 

галузях науково-

дослідної та/або 

професійної 

діяльності, які 

набуті на основі 

особистого 

комплексного 

дослідження та є 

основою для 

відкриття нових 

напрямів і 

проведення 

подальших 

досліджень 

критичний аналіз 

комплексних проблем, 

синтез нових складних 

ідей, зокрема у 

міждисциплінарних 

сферах розроблення та 

реалізація 

комплексних проектів, 

як правило, у рамках 

власної дослідницької 

школи, які дають 

змогу глибоко 

переосмислювати 

наявне і забезпечувати 

вагомий приріст 

нового системного 

знання та/або 

модернізації 

професійної практики, 

та розв’язання 

складних соціально 

значущих проблем з 

використанням 

дослідницько-

інноваційних методів 

лідерство, 

вільне 

компетентне 

спілкування в 

діалоговому 

режимі з широким 

колом фахівців, 

зокрема найвищої 

кваліфікації, та 

громадськістю в 

певній галузі 

наукової та/або 

професійної 

діяльності 

ініціювання 

оригінальних 

дослідницько-

інноваційних 

комплексних проектів, 

спрямованих на 

розв’язання складних 

соціально значущих 

проблем, лідерство та 

автономність під час їх 

реалізації 

глибоке 

усвідомлення та 

відповідальність за 

наукове обґрунтування 

стратегічних рішень, 

достовірність 

прогнозування розвитку 

суспільства 

безперервний 

саморозвиток і 

самовдосконалення, 

відповідальність за 

розвиток інших, 

зокрема в межах 

власної дослідницької 

школи 
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Додаток 3 

Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти ( FQ-EHEA) 

Кваліфікація 

циклу 

Результат  Кредити ЕКТС 

Перший  Кваліфікації, що підтверджують закінчення першого циклу, 

присвоюються студентам, які6 

- продемонструвати знання та розуміння за напрямом 

підготовки, отримані, спираючись на загальну середню 

освіту, та які зазвичай є на рівні, який при використанні у 

навчанні посібників поглибленого змісту включає деякі 

аспекти, що характеризуються знанням сучасних досягнень за 

напрямом підготовки; 

- можуть застосовувати отримані знання та розуміння у 

спосіб, який виявляє професійний підхід до роботи або фаху, 

та які розвинули компетенції, що зазвичай демонструються 

при наданні доводів та обґрунтуванні, вирішенні питань за 

напрямом підготовки; 

- здатні знаходити та інтерпретувати відповідні дані 

(звичайно за напрямом підготовки)для формування судження 

з відповідних суспільних, наукових або етичних проблем; 

- вміють доносити інформацію, ідеї, проблеми та 

рішення як до аудиторії фахівців, так і не фахівців; 

- розвинули навички учіння (вчитися), необхідні для 

подальшого навчання з більшим ступенем самостійності 

Зазвичай , 180-

240 

Другий  Кваліфікації, що підтверджують закінчення другого циклу, 

присвоюються студентам, які: 

- продемонстрували знання та розуміння, які 

ґрунтуються, розширюють та (або) поглиблюють, і зазвичай 

пов’язані з першим циклом, і які створюють основу або 

можливість для розвитку і (або) застосування власних ідей, 

часто у контексті дослідницької роботи; 

- можуть застосовувати отримані знання та розуміння, 

вміння вирішувати проблеми у новій незнайомій ситуації у 

ширшому (або багатогалузевому) контексті, пов’язаному з 

напрямом підготовки; 

- здатні інтегрувати знання та вирішувати складні 

питання формулювати судження за умов недостатньої або 

обмеженої інформації, які проте, містять відображення 

суспільної та етичної відповідальності, пов’язаної із цих знань 

та суджень; 

- вміють ясно і недвозначно доносити свої висновки та 

знання до фахової та не фахової аудиторії та розумно їх 

обґрунтувати; 

- мають навички уміння (вчитися), що дозволяють їм 

навчатися у спосіб, який значною мірою може бути 

самостійним або автономним 

Зазвичай, 90-

120, мінімум 

60 кредитів на 

рівні другого 

циклу 

Третій  Кваліфікації, що підтверджують закінчення третього циклу, 

присвоюються студентам, які: 

- продемонстрували комплексне розуміння напряму 

підготовки та майстерне володіння навичками та методикою 

дослідницької роботи, пов’язаної з цим напрямом; 

- продемонстрували здатність до осягнення, розробки, 

здійснення і адаптації істотного процесу дослідницької 

роботи із науковою повнотою і цілісністю; 

- завдяки своєму оригінальному дослідженню зробили 

внесок, який поглиблює межу знань шляхом здійснення 

суттєвого обсягу роботи, окремі частини якої рекомендовані 

до публікації у країні та за кордоном; 

- здатні до критичного аналізу, оцінювання і синтезу 

нових складних ідей; 

Не зазначено 
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- можуть спілкуватися з рівними собі, великою 

науковою спільнотою та широким загалом у галузі своєї 

спеціалізації; 

- як очікується, здатні сприяти втіленню в 

академічному і професійному контекстах технологічних, 

суспільних чи культурних досягнень в інформаційному 

суспільстві. 
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Додаток 4 

Європейська рамка кваліфікацій навчання впродовж життя  

(The European Qualification Framework for lifelong learning EQF LLL) 

Рівень  Знання  Навички   Компетенція  

1 Базові знання 

загальноосвітнього 

характеру 

Базові уміння, необхідні для 

виконання простих завдань 

Здійснювати роботу або 

проходити навчання під 

безпосереднім контролем в 

структурованому контексті 

2 Базові 

фактологічні знання з 

будь-якої галузі 

навчання або сфери 

діяльності 

Базові когнітивні і практичні 

навички, необхідні при 

використанні відповідної 

інформації для виконання завдань і 

вирішення типових проблем із 

застосуванням елементарних 

правил із застосуванням 

елементарних правил та 

інструментів 

Здійснювати роботу або 

проходити навчання під 

контролем з деякою мірою 

автономності 

3 Знання фактів, 

принципів, процесів і 

загальних концепцій з 

будь-якої галузі 

навчання або сфери 

діяльності 

Когнітивні та практичні 

навички, необхідні для виконання 

завдань і вирішення проблем за 

допомогою відбору і 

контекстуального застосування 

базових методів, інструментів, 

матеріалів та інформації. 

Брати на себе 

відповідальність за завершення 

поставлених завдань в рамках 

виконуваної роботи або навчання. 

Адаптувати власну поведінку при 

вирішенні проблеми до існуючих 

обставин. 

4 Широкий 

діапазон фактичних і 

теоретичних знань з 

будь-якої сфери 

навчання або сфери 

діяльності  

Когнітивні та практичні 

навчи яки, необхідні для 

вироблення підходів до вирішення 

специфічних проблем, що 

виникають у процесі трудової або 

навчальної діяльності 

Управляти власною 

поведінкою в рамках 

передбачуваних, але змінних 

умов трудової або навчальної 

діяльності. Здійснювати контроль 

за типовою роботою інших людей 

і брати на себе певну частку 

відповідальності за оцінювання і 

поліпшення трудової та 

навчальної діяльності в цілому. 

5 Широкі, 

спеціалізовані, 

фактологічні і 

теоретичні знання з 

галузі навчання та 

професійної 

діяльності, а також 

усвідомлення рівня 

цих знань 

Широкі когнітивні і 

практичні навички, необхідні для 

розроблення творчих підходів до 

вирішення абстрактних проблем 

Управляти та 

контролювати процес трудової і 

навчальної діяльності в умовах 

непередбачуваних умов змін. 

Здійснювати оцінювання і 

проводити заходи із розвитку 

власної діяльності та діяльності 

інших 

6 Глибокі знання 

з певної галузі 

навчання і 

професійної 

діяльності, включаючи 

критичне осмислення 

теорій і принципів 

Передові навички та уміння, 

що відображають майстерність і 

інноваційність при вирішенні 

комплексних і непередбачуваних 

проблем у спеціалізованих галузях 

професійної діяльності навчання 

Демонструвати здібності 

до управління складними 

технічними (професійними) 

видами діяльності або проектами, 

приймаючи на себе 

відповідальність за процес 

ухвалення рішень в 

непередбачуваних трудових і 

навчальних контекстах. Брати 

відповідальність за управління 

професійним розвитком індивідів 

і груп. 

7 Спеціалізовані 

знання, що мають 

місце у передовій 

галузі відповідної 

сфери навчання та 

професійної 

Спеціалізовані навички 

вирішення проблем, що необхідні 

для виконання науково-дослідної та 

інноваційної діяльності з метою 

розвитку нового знання, процедур 

та інтеграції знань з різних 

Демонструвати здатність 

управляти і перетворювати 

трудовий та навчальний 

контексти, що є складними, 

непередбачуваними і такими, що 

вимагають нових стратегічних 
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діяльності, як основа 

оригінального 

мислення. Критичне 

розуміння основних 

питань пов’язаних із 

знанням з певної 

галузі навчання та 

професійної діяльності 

і на стику різних 

галузей. 

міждисциплінарних галузей. підходів. Брати відповідальність 

за розвиток професійного знання 

та професійних практик і (або) за 

оцінку стратегічного потенціалу 

професійного розвитку команди.  

8 Знання з 

найпередовіших 

галузей навчання та 

професійної діяльності 

і на стику різних 

галузей 

Найпередовіші спеціалізовані 

уміння і техніки, включаючи 

навички синтезу і оцінювання, що 

необхідні для критичного 

осмислення та вирішення проблем 

науково-дослідної і (або) 

інноваційної сфер; розширення меж 

і переосмислення наявного 

теоретичного знання та 

професійних практик 

Демонструвати стійкий 

авторитет, інноваційність 

підходів при вирішенні проблем і 

поставлених завдань, 

автономність, науковість та 

повний професіоналізм, а також 

постійну прихильність до 

розвитку нових ідей або процесів 

з передової галузі конкретних  

сфер навчання та професійної 

діяльності, включаючи науково-

дослідну діяльність 
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Додаток 5 

Взаємозв’язок (взаємоузгодження) Національної рамки кваліфікації,  Рамки кваліфікацій 

європейського простору вищої освіти (FQ-EHEA)  та Європейської рамки кваліфікацій навчання 

впродовж життя (EQF LLL)  

 
Рамка кваліфікацій 

Європейського 

простору 

вищої освіти 

 

Європейська рамка 

кваліфікацій для 

навчання впродовж 

життя 

 

Національна рамка кваліфікацій 

 

  Рівень 0  

 Рівень 1 Рівень 1  

 Рівень 2 Рівень 2   

 Рівень 3  Рівень 3   

 Рівень 4 Рівень 4  

Короткий цикл Рівень 5 Рівень 5 Молодший бакалавр 

Перший цикл Рівень 6  Рівень 6  Бакалавр  

Другий цикл Рівень 7 Рівень 7 Магістр  

Третій цикл Рівень 8 Рівень 8 Доктор філософії 

  Рівень 9 Доктор наук 
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Додаток 6 
Класифікація компетентностей 

(проект TUNING) 

 

1) інструментальні (когнітивні, методологічні, технологічні та лінгвістичні здатності); 

2) міжособистісні (навички спілкування, соціальна взаємодія та співпраця); 

3) системні (поєднання розуміння, сприйнятливості та знань, здатність планувати 

зміни для удосконалення систем, розроблення нових систем). 

Інструментальні компетентності: 

- здатність до аналізу і синтезу; 

- здатність до організації і планування; 

- базові загальні знання; 

- засвоєння основ базових знань х професії; 

- усне і письмове спілкування рідною мовою; 

- знання другої мови; 

- елементарні комп’ютерні навички; 

- навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних 

джерел); 

- розв’язання проблем; 

- прийняття рішень. 

Міжособистісні компетентності: 

- здатність до критики та самокритики; 

- взаємодія (робота в команді); 

- міжособистісні навички та вміння; 

- здатність працювати в міждисциплінарній команді; 

- здатність спілкуватися з експертами з інших галузей; 

- позитивне ставлення до несхожості та інших культур; 

- здатність працювати в міжнародному середовищі; 

- етичні зобов’язання. 

Системні компетентності: 

- здатність застосовувати знання на практиці; 

- дослідницькі навички й уміння; 

- здатність до навчання; 

- здатність пристосовуватися до нових ситуацій; 

- породжувати нові ідеї (креативність); 

- лідерські якості; 

- розуміння культури та звичаїв інших країн; 

- здатність працювати самостійно; 

- планування та управління проектами; 

- ініціативність і дух підприємництва; 

- турбота про якість; 

- бажання досягти успіху 
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Додаток 7 

Класифікація та формулювання результатів навчання у когнітивній сфері за рівнями 

складності (теорія Б. Блума) 

Пропонується 6 послідовних рівнів складності: 

1. Знання (Knovledge) – здатність запам’ятати або відтворити факти (терміни, 

конкретні факти, методи і процедури, основні поняття, правила і принципи тощо) без необхідності 

їх розуміння. 

2. Розуміння (Comprehension) – здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, тобто 

уміння пояснити факти, правила, принципи; перетворити словесний матеріал у , наприклад, 

математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань. 

3. Застосування (Application) – здатність використовувати вивчений матеріал у нових 

ситуаціях, наприклад, застосовувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач. 

4. Аналіз (Analysis) – здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх 

взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки та огріхи у логіці міркувань, різницю 

між фактами і наслідками, оцінювати значимість даних. 

5. Синтез (Synthesis) – здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з 

новою системною властивістю. 

6. Оцінювання (Evaluation) – здатність оцінювати можливість матеріалу для 

конкретної цілі. 

Для кожного рівня складності запропонований набір дієслів, які можуть служити основою 

для формування результаті навчання за кожним рівнем.  

1) результати навчання, що свідчать про засвоєння студентом знань: 

назвати, впорядкувати, зібрати, визначити, описати, знайти, перевірити,продублювати, 

скласти список, повторити, відтворити,показати, установити зв'язок тощо; 

2) результати навчання, що стосуються розуміння: 

класифікувати, асоціювати з, змінити, прояснити, перетворити, побудувати, описати, 

обговорити, виділити, оцінити, пояснити, виразити, розширити, ідентифікувати, ілюструвати, 

інтерпретувати, зробити висновок, пояснити різницю між, розпізнати, передбачити, доповісти, 

вибрати, переглянути, перекласти, знайти рішення тощо; 

3) результати навчання, що стосуються застосування знань: 

застосувати, змінити, обчислити, оцінити, вибрати, продемонструвати, розробити, 

виявити, завершити, знайти, ілюструвати, організувати, передбачити, підготувати, віднести 

до, планувати, вибрати, показати, перетворити, використати, окреслити та інші; 

4) результати навчання щодо здатності до аналізу знань: 

впорядкувати, аналізувати, розділити на складові, обчислити, розділити на категорії, 

порівняти, класифікувати, поєднати, протиставити, критикувати, дискутувати, визначити, 

зробити висновок, вивести, виділити, розділити, оцінити, випробувати, експериментувати, 

ілюструвати, дослідити, співвіднести, тестувати тощо; 

5) результати навчання, що стосуються синтезу: 

аргументувати, упорядкувати, поєднати, класифікувати, зібрати, 

скомпілювати,спроектувати, розробити, пояснити, встановити, сформулювати, узагальнити, 

організувати, спланувати, запропонувати, реконструювати, встановити зв'язок із, підсумувати 

та інші; 

6) здатність особи до оцінювання знань: 

оцінити, встановити, аргументувати, вибрати, поєднати, порівняти, зробити висновок, 

критикувати, захищати, пояснити, розсудити, виміряти, передбачити, рекомендувати, 

співвіднести до, узагальнити, ухвалити тощо. 
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Додаток 8 

Заявка-обґрунтування на створення нової освітньої програми підготовки фахівців у Мукачівському 

державному університеті 

 

Назва освітньої програми  

Факультет  

Кафедра (кафедри)  

Ім’я контактної особи, електронна адреса  

  

1. Види освітньої програми  

 Освітньо-професійна (освітньо-наукова) 

2. Форма навчання  

 Денна, заочна, дистанційна, неперервна освіта 

3. Стисла характеристика програми та її мети (для чого створюється програма, хто її  

учасники, чому буде навчати програма та що набудуть випускники програми)  

  

4. Аналіз відповідності цілей освітньої програми місії університету та стратегічному плану  

його розвитку  

5. Місія МДУ – Сприяння формуванню особистості фахівців. Готових до новаторства,  

здатних генерувати нові нестандартні рішення, що забезпечити сталий економічний та  

соціальний розвиток України в рамках Європейського Союзу  

 

6. Цілі програми  

7. Форма фінансування програми  

8. Прогноз попиту на освітню програму (навести числові значення з обґрунтуванням прогнозів): 

Чисельність абітурієнтів На початку За три роки За п’ять років 

    
 

9. Характеристика потреби у фахівцях у межах міста, області, регіону, країни та  

перспективи працевлаштування випускників, задоволення інших соціальних потреб  

 

 

 

10. Характеристика необхідних для реалізації освітньої програми соціально-економічних  

ресурсів:  

Складові 
Початок Потреба через: 

Наявність Потреба 2 роки 3 роки 5 роки 

Професорсько-викладацький склад      

Приміщення      

Обладнання      

Інформаційні ресурси      

Розміщення студентів      
 

9. Додаткова інформація 

9.1. Якщо програма буде працювати в експериментальному режимі – факультатив (не більше 5 років), 
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зазначити термін її переходу в академічний статус. 

9.2. Для освітніх програм, які запроваджуються на зміну старих, що вже не реалізуються в університеті, 

описати потенційну цінність для студентів та відповідність вимогам університету до академічних програм 

рівнів бакалавра, магістра, доктора філософії. 

10. Підписи:  

(підтверджуємо, що нова освітня програма відповідає місії та стратегічному плану розвитку університету 

та потребує для своєї реалізації зазначених соціально-економічних ресурсів) 

  

Декан  факультету    

           Назва                                              Підпис             Ініціали, прізвище 

Зав. кафедри      

                                                         Назва   Підпис  Ініціали, прізвище 

Ректор     

                                    Підпис   Ініціали, прізвище 

Проректор з науково-педагогічної роботи    

                                                                                                       Підпис               Ініціали, прізвище 

Дата  
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Додаток 9 

Титульна сторінка освітньо-професійної програми (зразок) 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
     

   ЗАТВЕРДЖЕНО  

   Вченою радою Мукачівського державного 

університету 

   Протокол №  від  

   Голова Вченої ради 

    Т.Д. Щербан 

     

     

     

 Освітньо-професійна програма   
 вид освітньої програми  

     

 підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра)  

 освітній ступінь  

     

     

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  07 Управління та адміністрування  

  шифр і назва галузі знань  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  072 Фінанси, банківська справа та страхування 
  шифр і назва галузі знань  

      

     

ВНЕСЕНО  РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ 

Кафедра фінансів 

 

 Розробник 1 

 Розробник 2 

Протокол №  від    Розробник 3 

Зав. кафедри  Т.В. Черничко  Розробник 4 

     

ПОГОДЖЕНО     

Вчена рада факультету Економіки, управління та 

інженерії 

  

   

Протокол №  від     

Голова вченої ради  М.І.Стегней   

     

СХВАЛЕНО     

Науково-методичною радою     

Протокол №  від     

Голова науково-методичної ради  В.В.Папп   

     

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО У ДІЮ   

Наказ МДУ №  від     

 

 

Мукачево 2016 
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Додаток 10 

Титульна сторінка освітньо-наукової програми (зразок) 

Мукачівський державний університет 

 

 

                Схвалено  

Вченою радою Мукачівського 

державного університету,  

протокол  № ___ від _____ 2016 р. 

 

Затверджено 

   Ректор Мукачівського державного 

університету 

________________  Т.Д.Щербан 

    « __ » _________________ 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
(назва рівня вищої освіти) 

освітнього ступеня «Доктор філософії» 
(назва ступеня, що присвоюється) 

Галузь знань 01 «Освіта» 
(шифр та назва галузі знань) 

Спеціальність 011 «Науки про освіту» 
 (код та найменування спеціальності) 

 

(43 кредити) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Мукачево – 2016 
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Додаток 11  

Зразок профілю освітньо-професійної програми 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Вченою радою Мукачівського державного університету 

Протокол №  від  

Голова Вченої ради 

 Т.Д. Щербан 

 

ВВЕДЕНО В ДІЮ 
Наказом  МДУ №  від  

 

 

Магістр з менеджменту, спеціалізація «Менеджмент організацій»  

Тип диплому та обсяг 

програми 

Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад Мукачівський державний університет, факультет економіки, 

управління та інженерії, кафедра менеджменту та управління 

економічними процесами 

Акредитаційна інституція Акредитаційна комісія України 

Термін акредитації 2018 рік 

Рівень програми НРК – 7 рівень, EQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень 

А Мета (цілі) освітньої програми: підготовка висококваліфікованих, професійних та 

перспективних менеджерів з новими поглядами та способом мислення щодо управління та 

реалізації можливостей розвитку підприємств, здатних приймати участь у наукових 

дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів управління. 

В Загальна характеристика 

1 Назва галузі знань та 

спеціальності 

Управління та адміністрування. Менеджмент. 

2  

Фокус програми 

Загальна програма.  Акцент на здобутті навичок та знань з 

менеджменту організацій та адміністрування, який передбачає 

визначену зайнятість і можливість подальшої освіти та 

кар’єрного зростання. 

3 Вид програми Освітньо-професійна. 

4 Особливості програми Програма реалізує підвищення рівня управління та підготовку 

сучасних менеджерів: підприємців, готових до ризику, 

ініціативних, здатних до швидкої адаптації відносно ризиків 

сучасного бізнес-середовища. Формування менеджерів з новим 

перспективним способом мислення, здатних не лише 

застосовувати існуючі методи менеджменту і адміністрування, 

але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень. 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування - генеральний менеджер (управитель); 

- директор (керівник) підприємства; 

- директор з матеріально-технічного забезпечення; 

- директор з операційної діяльності; 

- менеджер з адміністративної роботи; 

- менеджер з питань регіонального розвитку; 

- менеджер систем якості; 

- менеджер-адміністратор комерційного підприємства; 

- менеджер з логістики; 

- менеджер кадрової служби; 

- провідний спеціаліст в державних структурах; 

- спеціаліст по стратегічному плануванню; 
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- науковий співробітник; 

- аналітик стратегічних проектів та програм; 

- менеджер із зв'язків з громадськістю; 

- начальник (завідувач) підрозділу; 

- начальник відділу (у складі управління). 

2 Продовження освіти Можливість навчання за програмами: 8 рівня НРК, третього 

циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL 

D Технології навчання та системи оцінювання 

1 Технології навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, 

ініціативне самонавчання. Проблемні, інтерактивні, проектні, 

інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі, колективні та 

інтегративні, контекстні технології навчання. Навчально-

методичне забезпечення і консультування самостійної роботи 

здійснюється через університетське віртуальне навчальне 

середовище. 

2 Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала 

(зараховано/незараховано); 100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, 

E, F, FX); 

Види контролю:  
за рівнями: самоконтроль, контроль на рівні викладача, контроль 

на рівні завідувача кафедри, контроль на рівні деканату, контроль 

на рівні ректорату, державний контроль. 

за терміном проведення: оперативний (вхідний, поточний, 

проміжний, підсумковий) та відтермінований; 

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий, 

презентація наукової роботи, захист звітів з виробничої практики, 

виконання розрахункових та курсових робіт, заліки, екзамени,  

захист магістерської роботи. 

Е Складові професійної компетентності 

 Адміністративна – здатність формувати та розробляти загальнодержавну та регіональну 

політику, формувати альтернативні стратегічні напрями розвитку організаційних систем, 

організовувати процес управління організацією, формувати кадрову стратегію, розробляти 

антикризові програми управління, здійснювати планування і організування інноваційної, 

комерційної та зовнішньоекономічної діяльності. 

 Аналітична – здатність здійснювати системний  аналіз діяльності організації та 

інтерпретацію його результатів, діагностувати   окремі бізнес – процеси  організації, 

аналізувати кадрові процеси і явища, аналізувати, оцінювати  і синтезувати нові складні ідеї 

щодо інноваційних та інвестиційних можливостей підприємства. 

 Підприємницька – здатність формулювати бізнес-ідеї, виявляти, знаходити та оцінювати 

нові ринкові можливості, розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, 

напрямів діяльності, продуктів. 

 Педагогічна - здатність здійснювати  процес викладання і оцінювання результатів 

освітньої діяльності, розробляти науково-методичне забезпечення навчального процесу у 

закладах освіти. 

 Науково-дослідницька - здатність виявляти, формулювати актуальні наукові проблеми, 

проводити їх дослідження, розробляти методики та методичні рекомендації щодо 

впровадження результатів наукових досліджень. 

F Результати навчання 
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 - РН А1. Володіння знаннями з державної та регіональної політики щодо розвитку 

соціально-економічних процесів в Україні і світі; 

- РН А2. Уміння розробляти корпоративну стратегію організації, визначати 

стратегічні альтернативи розвитку організаційних систем, забезпечувати на стадії 

планування високий рівень збалансованості її складових елементів; 

- РН А3. Уміння використовувати принципи та методи організування управлінської 

діяльності, ефективно розподіляти і делегувати повноваження в структурі апарату 

управління організації; 

- РН А4. Уміння формувати систему менеджменту організації (окремих 

підсистем/служб) з урахуванням масштабів та напрямів діяльності, галузевих 

особливостей; 

- РН А5. Уміння контролювати виробничі процеси і процедури, організовувати  

зворотній зв’язок; 

- РН А6. Уміння здійснювати процес набору, відбору, оцінки, найму та вивільнення 

персоналу, розробляти ефективні системи мотивації та і оплати праці, формувати 

організаційну культуру; 

- РН А7. Уміння здійснювати моніторинг інновацій, розраховувати ефективність 

проектів, виконувати економічне оцінювання нововведень, розраховувати потребу в 

інноваційних інвестиціях, здійснювати заходи по впровадженню економічно 

обґрунтованих інновацій; 

- РН А8. Уміння розробляти та впроваджувати запобіжні заходи щодо потенційних 

кризових ситуацій у діяльності організації. 

 - РН АН1. Володіння теоріями, принципами і методами аналізу та оцінювання 

процесів діяльності організації; 

- РН АН2. Уміння застосовувати науково-методичний інструментарій аналізу для 

оцінки факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації;  

- РН АН3. Уміння формувати інформаційну базу для аналізу діяльності організації, 

визначати способи її опрацювання, систематизації та презентації; 

- РН АН4. Уміння використовувати сучасні методи діагностики та експертизи 

діяльності підприємства з урахуванням організаційно-правової форми організації 

бізнесу; 

- РН АН5. Уміння проводити комплексний аналіз діяльності підприємства, установи, 

організації з використанням сучасних методик з позицій системного підходу; 

- РН АН6. Володіння методиками аналізу антикризових явищ в діяльності організації 

на всіх стадіях її життєвого циклу; 

- РН АН7. Уміння оцінювати інноваційні можливості суб’єктів господарювання та їх 

інвестиційну привабливість. 

  

- РН П1. Уміння складати засновницькі документи, створювати та реєструвати 

підприємства з урахуванням особливостей різних організаційних форм та форм 

власності згідно з чинним законодавством; 

- РН П2. Уміння використовувати принципи корпоративного управління, 

організовувати взаємоузгоджене функціонування виборних та призначених органів 

управління діяльністю корпоративних інституцій; 

- РН П3. Уміння синхронізувати зусилля, розподіляти діяльність у часі та просторі, 

забезпечувати упорядкованість організаційної системи, підтримання її у стані 

динамічного розвитку й адаптації; 

- РН П4. Уміння розраховувати потребу в інвестиціях для реалізації інноваційних 

проектів, оцінювати економічну ефективність інновацій, впроваджувати 

господарську діяльність; 

- РН П5. Уміння підтримувати раціоналізаторські та новаторські пропозиції 

працівників. 
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 - РН ПЕ1. Уміння виконувати види педагогічного навантаження: проведення 

практичних та семінарських занять, керівництво практикою та курсовими роботами; 

консультування завдань самостійної роботи, здійснення поточної атестації, 

проведення заліків; 

- РН ПЕ2. Уміння добирати та використовувати передові прийоми, різноманітні 

дидактичні методи та інтерактивні технології викладання; 

- РН ПЕ3. Уміння забезпечувати виховання та навчання як єдиний цілісний 

педагогічний процес, здійснювати формування професійної культури сучасних 

фахівців; 

 

- РН ПЕ4. Уміння на підставі державних та галузевих стандартів вищої освіти 

відповідного рівня розробляти повний науково-методичний комплекс спеціальності 

(НМКС); 

- РН ПЕ5. Уміння розробляти повний науково-методичний комплекс дисциплін 

(НМКД) управлінського циклу для всіх форм навчання. 

 - РН НД1. Уміння використовувати сучасні методи та інформаційні технології для 

збирання і обробки наукової інформації; 

- РН НД2. Уміння узагальнювати результати наукових експериментів, робити 

теоретичні узагальнення на основі проведених експериментів; 

- РН НД3. Уміння оформляти результати наукових досліджень, писати наукові звіти, 

готувати наукові публікації; 

- РН НД4. Уміння розробляти методики та методичні рекомендації щодо 

впровадження результатів наукових досліджень, використовуючи дані наукових 

досліджень. 
 

 

Гарант освітньої програми 

завідувач кафедри менеджменту 

 

В.Ф. Проскура 
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Додаток 12 

Зразок профілю освітньо-наукової програми 

Профіль освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії (PhD) в галузі знань 01 «Освіта» 

спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»  

 

Тип диплому та обсяг освітньої складової 

програми 

Диплом доктора філософії (PhD), 43 кредити ЄКТС 

Термін навчання 4 роки 

Вищий навчальний заклад Мукачівський державний університет 

Акредитуюча інституція Акредитаційна комісія України 

Період ліцензування ___.___. 2016 р. 

Рівень програми НРК – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL 

– 8 рівень 

 

А Мета програми 

 Забезпечити освітньо-наукову підготовку дослідників у галузі педагогічних наук відповідно 

до групи спеціальностей 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» та галузі знань 

«Освіта», яка передбачає успішну реалізацію теми наукового дослідження, створює  умови 

для розвитку наукового мислення, дослідницької компетентності та самореалізації 

здобувачів,  стимулює виробленню нових інноваційних ідей та проектів   

 

В Характеристика програми 

1. Предметна 

галузь,  

напрям 

Освіта. Професійна освіта (за спеціалізаціями) 

Освітньо-науковий компонент – 30 % 

Галузевий компонент – 55 % 

Дослідницький – 15 % 

2. Фокус програми: Спеціальна. Формування та розвиток професійної компетентності для 

здійснення аналітичної, дослідницької та інноваційної діяльності у 

галузі освіти з урахуванням сучасних вимог науки, політики, світового 

медіапростору, загальноєвропейських рекомендацій з професійної 

освіти. Акцент на здобутті теоретичних знань, умінь і навичок та інших 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем у галузі освіти, оволодіння методологією 

наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного 

наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 

3. Орієнтація 

програми 

Освітньо-наукова 

4. Особливості 

програми 

Програма спрямована на розвиток методологічної,  дослідницької, 

іншомовної компетентностей 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1. Працевлашту-

вання 

Вищі навчальні заклади, наукові та науково-педагогічні установи, 

освітні фонди та організації: старший викладач, доцент вищого 

навчального закладу, старший науковий співробітник, науковий 

консультант освітніх програм 

2. Продовження 

освіти 

Науковий рівень вищої освіти, дев’ятий кваліфікаційний рівень 

Національної рамки кваліфікацій (доктор наук) 

D Стиль, технології  та методи навчання 

1. 

 

Підходи до 

викладання та 

навчання 

Освітньо-науковий процес здійснюється на засадах компетентнісного, 

системного, інтегративного підходів із застосуванням інноваційних, 

інтерактивних технологій, що визначає гуманістично-творчий стиль 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, дослідницький характер навчання  

 Форми і методи 

організації 

Форми: аудиторні (лекції, практичні, семінарські, тренінги, майстер-

класи), позааудиторні (консультації, самостійна робота, написання 
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освітнього 

процесу 

(проект) та захист наукового дослідження, викладацька практика, 

науково-дослідна робота), наукове стажування 

2. Система 

оцінювання 

Забезпечення внутрішнього моніторингу якості вищої освіти; поточний 

та підсумковий контроль (екзамени, заліки, проектна робота, захист 

дисертаційного дослідження) 

E Програмні компетентності 

Універсальні компетенції Шифр 

1. Світоглядна 

 

здатність до розуміння широкого кола філософсько-

світоглядних питань, системних зв’язків між явищами і 

процесами; критично мислити; використовувати набутий 

особистісно-професійний досвід для вирішення наукових 

та фахових завдань; до аналізу міждисциплінарних явищ 

та процесів; реалізації власного аксіологічного та 

наукового потенціалу 

УК–1  

 

 

 

 

 

 

 

2. Методологічна розуміння сучасної методології освіти; здатність до 

застосування методів наукового пізнання; проведення 

науково-дослідної діяльності; розробка та впровадження 

дослідницьких проектів, «start-up»; методологічно та 

технологічно грамотно здійснювати наукове 

дослідження, інтерпретувати його результати; ефективно 

висвітлювати, поширювати знання щодо наукових 

досліджень та інновацій 

УК–2  

 

3. Дослідницька готовність до наукового пошуку; здатність володіти 

методологією і методами педагогічного експерименту; 

сформованість  особистісно значущих якостей 

дослідника; розв’язання педагогічних завдань шляхом 

розуміння фундаментальних основ педагогічної науки; 

визначення мети, завдань, стратегії науково-дослідної 

діяльності; впровадження нових освітніх технологій у 

власну дослідницьку діяльність; генерування нових ідей, 

створення та інтерпретація нових знань відповідно теми 

наукового дослідження 

УК–3  

 

4. Іншомовна здатність використовувати зарубіжний досвід в реалізації 

завдань власного дослідження; спілкуватися з носіями 

мови інших держав; брати участь у міжнародних 

наукових проектах; готувати аплікаційну форму 

іноземною мовою; користуватися іншомовними 

інформаційними ресурсами, які знаходяться у відкритому 

доступі наукометричних баз та самостійно готувати 

наукові публікації до зарубіжних видань; застосовувати 

іноземну мову у самоосвітній діяльності 

УК–4  

 

5. Інформаційна здатність аналізувати інформацію з різних джерел, 

користуватися бібліотеками (традиційними і 

електронними); професійно володіти основними 

методами, способами і засобами набуття, зберігання, 

обробки інформації; створювати презентації та  

ефективно використовувати мультимедійні технології, 

програмне забезпечення для виконання науково-

дослідницьких завдань 

УК–5  

 

Загальнопрофесійні компетенції  

6. Педагогічна здатність оперувати науковою термінологією 

педагогічної науки та вибудовувати ієрархію наукових 

понять за рівнями їх узагальнення; розуміти системність, 

взаємозв’язок та цілісність різних педагогічних явищ і 

процесів, багатогранність практичної спрямованості 

педагогіки; орієнтуватися у сучасній нормативно-

ЗПК–1  
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правовій базі розвитку  освіти, тенденціях освітньої 

політики в Україні; розглядати педагогічні явища, 

розвиток освіти та науки у їх історичній ретроспективі; 

застосовувати компаративний аналіз щодо вивчення 

педагогічних проблем у зарубіжному та вітчизняному 

контекстах; узагальнювати інноваційний педагогічний 

досвід у власному науковому дослідженні 

7. Методична здатність готувати, планувати, організовувати власну 

науково-педагогічну діяльність; розуміти гносеологічні 

основи освітньої діяльності;  адекватно застосовувати 

наукові методи для виконання завдань власного 

дослідження; використовувати існуючі,  модифікувати та 

створювати педагогічні методи, технології для виконання 

завдань дослідження, перевіряти їх ефективність;  

впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології 

для реалізації наукового задуму дослідження  

ЗПК–2  

 

8. Психологічна психологічна готовність до наукової діяльності, розвиток 

наукового мислення; здатність володіти знаннями про 

закономірності філогенезу та онтогенезу людини на 

різних вікових етапах, про розвиток психічних процесів 

людини; до емоційної саморегуляції, розвитку вольових 

якостей, самоорганізації та самоактуалізації; самоаналізу 

результатів наукової  діяльності;  виявлення креативних 

здібностей для самостійного вирішення дослідницьких 

завдань; дотримання етичних принципів роботи в системі 

«людина-людина»;  виявлення емпатії, поваги до 

індивідуальних особливостей інших людей 

ЗПК–3  

 

9. Діагностична здатність проводити моніторинг власних наукових 

результатів;  володіти діагностичним інструментарієм 

оцінки результатів експериментальної роботи; будувати 

індивідуальну траєкторію власного розвитку та кожного 

суб’єкта педагогічної діяльності; оцінювати наукову та 

практичну  цінність завдань, які вирішуються у власному 

педагогічному дослідженні 

ЗПК–4  

 

10. Комунікативна 
 

здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії, ефективної 

комунікації, презентації наукових доробків та ідей, 

володіння науковим стилем викладу матеріалу 

дослідження; до участі у різних видах наукового 

спілкування; встановлення продуктивних зв’язків з 

людьми щодо обміну досвідом (емоційним, соціальним, 

практичним тощо) 

 

ЗПК–5  

 

Професійні компетенції  

11. Історико-

гносеологічна 

здатність до різних видів історико-педагогічного аналізу 

(історико-логічний, компаративний, ретроспективний); 

опрацьовувати джерельну базу дослідження;  

адаптовувати та застосовувати ідеї видатних педагогів у 

сучасну педагогічну практику; використовувати 

цивілізаційних підхід до осмислення історико-

педагогічних явищ і процесів 

ПК–1  

 

12. Професійно 

зорієнтована 

здатність до диференціації педагогічної діяльності 

відповідно до специфіки професійних категорій; 

застосування педагогічних технологій у неперервній 

педагогічній освіті; впровадження інноваційних процесів 

у професійну освіту; розробки науково-методичного 

супроводу професійної підготовки 

ПК–2  

 

13. Особистісно- здатність до вивчення та модернізації існуючих ПК–3  
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перетворювальна вихованих систем та технологій, розуміння процесів 

становлення особистості у процесі виховання і 

самовиховання; до аналізу соціокультурного середовища,  

проблем виховання особистості на різних вікових етапах; 

здійснювати ціннісно-смисловий підхід до виховання 

дітей і молоді 

 

14.  Музично-естетична здатність до розвитку духовного потенціалу особистості 

у процесі музичної освіти; висвітлення проблем музично-

естетичного розвитку молоді; підготовки майбутнього 

педагога музичного мистецтва; аналізу, оцінювання, 

інтерпретації музичних творів різних стилів, жанрів і 

форм; інтегрування видів мистецтва; акумуляції 

здобутків та екстраполяції досягнень музичного 

мистецтва для вибудовування нових дослідницьких 

траєкторій 

ПК–4 

 

15. Лінгводидактична здатність до розуміння загальних питань методики 

навчання української мови та мовознавчих дисциплін, 

закономірностей, принципів, методів, засобів навчання 

української мови; володіння мовними жанрами 

педагогічного спілкування; виконання 

лінгводидактичного аналізу навчального й наукового 

текстів 

ПК–5  

 

16. Інформатична здатність володіти інформаційно-комунікаційними 

технологіями та методичними основами їх застосування в 

освітній діяльності;  впроваджувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології для розв’язування 

освітньо-наукових завдань, моделювання, моніторингу та 

опрацювання результатів експерименту 

ПК–6  

 

 

F Програмні результати навчання 

 Знання: 

 основ філософії науки, загальних проблем пізнання; 

 методології сучасної освіти та методів наукового дослідження; 

 актуальних проблем розвитку педагогічної науки 

 науково-педагогічного тезаурусу;  

 сучасних методів, форм, технологій в освіті; 

 закономірностей розвитку людини, її соціально-психологічних особливостей; 

 нормативно-правової бази розвитку сучасної освіти, тенденцій освітньої політики в Україні 

щодо входження у Європейський освітній простір; 

 педагогічних явищ, розвитку освіти та науки у їх історичній ретроспективі; 

 норм та принципів наукової етики; 

 теоретико-методологічних основ професійної освіти; 

 сучасних виховних систем та технологій; 

 естетичні, мистецтвознавчі та музично-теоретичні; 

 технологій проектування методичних систем у галузі музично-педагогічної освіти; 

 структури та технологій педагогічного дискурсу; 

 наукової термінології з інформатики  

Уміння: 

 вибудовувати ієрархію педагогічних понять за рівнями їх узагальнення; 

 обгрунтовувати   сутність соціально-педагогічих явищ і процесів;  

 визначати міждисциплінарний характер науково-педагогічних проблем, їх взаємозв’язки та 

взаємозалежності; 

 побудувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію, дотримуватися правил ефективної комунікації; 

 продукувати інноваційні ідеї, проектувати їх впровадження; 
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 створювати презентації та ефективно використовувати мультимедійні технології, програмне 

забезпечення для виконання наукових завдань; 

 самоорганізовуватись і самовдосконалюватись, застосовуючи різноманітні освітні ресурси; 

 знайти необхідну інформацію з інформаційних джерел відповідно до проблеми дослідження, 

застосовуючи іноземну мову; 

 логічно будувати структуру наукового дослідження, застосовувати відповідні методи його 

реалізації, здійснювати кількісно-якісну інтерпретацію отриманих результатів;  

 готувати аплікаційну форму для участі у міжнародних грантових программах, освітніх 

проектах; 

 здійснювати різні види історико-педагогічного аналізу; 

 проводити художні паралелі між стильовими напрямами і жанрами музики та інших видів 

мистецтв; 

 здійснювати мовний діалог; 

 оптимального використання форм, методів, засобів навчання української мови; 

 вибудовувати ієрархію наукових понять за рівнями їх узагальнення 

Здатності: 

 до компоративного аналізу педагогічних явищ і процесів в контексті вітчизняних та 

зарубіжних наукових розвідок; 

 до прогнозування наукової діяльності, моделювання педагогічних явищ і процесів; 

 проявляти лідерський потенціал та лідерські уміння у сфері наукової комунікації;  

 володіння операціями аналізу, синтезу, співставлення, порівняння педагогічних явищ і 

процесів для вирішення різних науково-дослідницьких завдань; 

 створювати та застосовувати діагностичний інструментарій для вирішення різноманітних 

наукових завдань; 

 застосовувати наукові методи для виконання завдань власного дослідження; 

 усвідомлювати, переосмислювати особистісно-професійний та науковий досвід; 

 аналізувати тенденції розвитку сучасного соціокультурного середовища; 

 до створення та застосування технологій та методик  викладання музики та музичного 

виховання; 

 виконувати лінгводидактичний аналіз навчального й наукового текстів; 

 розробляти  науково-методичний супровід ефективного застосування ІКТ в освітній, науковій 

та управлінській діяльності 
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Додаток 13 

 
Зразок освітньо-професійної програми 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Вченою радою Мукачівського державного університету 

Протокол №  від  

Голова Вченої ради 

 Т.Д. Щербан 
 

ВВЕДЕНО В ДІЮ 
Наказом  МДУ №  від  

 

Освітньо-професійна програма 

Магістр з менеджменту 

Обов’язковий блок 

Тип диплому та обсяг програми Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад Мукачівський державний університет, факультет економіки, 

управління та інженерії, кафедра менеджменту та управління 

економічними процесами 

Акредитаційна інституція Акредитаційна комісія України 

Термін акредитації 2018 рік 

Рівень програми НРК – 7 рівень, EQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень 

А Мета (цілі) освітньої програми: підготовка висококваліфікованих, професійних та 

перспективних менеджерів з новими поглядами та способом мислення щодо управління та 

реалізації можливостей розвитку підприємств, здатних приймати участь у наукових 

дослідженнях, спрямованих на створення новітніх методів управління. 

В Характеристика програми 

1 Назва галузі знань та 

спеціальності 

Управління та адміністрування. Менеджмент. 

2 Фокус програми Загальна програма.  Акцент на здобутті навичок та знань з 

менеджменту організацій та адміністрування, який передбачає 

визначену зайнятість і можливість подальшої освіти та кар’єрного 

зростання. 

3 Орієнтація програми Освітньо-професійна. 

4 Особливості 

програми 

Програма реалізує підвищення рівня управління та підготовку 

сучасних менеджерів: підприємців, готових до ризику, 

ініціативних, здатних до швидкої адаптації відносно ризиків 

сучасного бізнес-середовища. Формування менеджерів з новим 

перспективним способом мислення, здатних не лише 

застосовувати існуючі методи менеджменту і адміністрування, але 

й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень. 

С Складові професійної компетентності 

1 Адміністративна – здатність формувати та розробляти загальнодержавну та регіональну 

політику, формувати альтернативні стратегічні напрями розвитку організаційних систем, 

організовувати процес управління організацією, формувати кадрову стратегію, розробляти 

антикризові програми управління, здійснювати планування і організування інноваційної, 

комерційної та зовнішньоекономічної діяльності. 

2 Аналітична – здатність здійснювати системний  аналіз діяльності організації та 

інтерпретацію його результатів, діагностувати   окремі бізнес – процеси  організації, 

аналізувати кадрові процеси і явища, аналізувати, оцінювати  і синтезувати нові складні 

ідеї щодо інноваційних та інвестиційних можливостей підприємства. 

3 Підприємницька – здатність формулювати бізнес-ідеї, виявляти, знаходити та 

оцінювати нові ринкові можливості, розробляти бізнес - плани створення та 

розвитку нових організацій, напрямів діяльності, продуктів. 
4 Педагогічна - здатність здійснювати  процес викладання і оцінювання результатів 

освітньої діяльності, розробляти науково-методичне забезпечення навчального 

процесу у закладах освіти. 
5 Науково-дослідницька - здатність виявляти, формулювати актуальні наукові проблеми, 

проводити їх дослідження, розробляти методики та методичні рекомендації щодо 

впровадження результатів наукових досліджень. 
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D Результати навчання 

1.  Володіння знаннями з державної та регіональної політики щодо розвитку соціально-

економічних процесів в Україні і світі 

2.  Уміння розробляти корпоративну стратегію організації, визначати стратегічні 

альтернативи розвитку організаційних систем, забезпечувати на стадії планування високий 

рівень збалансованості її складових елементів 

3.  Уміння використовувати принципи та методи організування управлінської діяльності, 

ефективно розподіляти і делегувати повноваження в структурі апарату управління 

організації 

4.  Уміння формувати систему менеджменту організації (окремих підсистем/служб) з 

урахуванням масштабів та напрямів діяльності, галузевих особливостей 

5.  Уміння контролювати виробничі процеси і процедури, організовувати  

зворотній зв’язок 

6.  Уміння здійснювати процес набору, відбору, оцінки, найму та вивільнення 

персоналу, розробляти ефективні системи мотивації та і оплати праці, 

формувати організаційну культуру 

7.  Уміння здійснювати моніторинг інновацій, розраховувати ефективність 

проектів, виконувати економічне оцінювання нововведень, розраховувати 

потребу в інноваційних інвестиціях, здійснювати заходи по впровадженню 

економічно обґрунтованих інновацій 

8.  Уміння розробляти та впроваджувати запобіжні заходи щодо потенційних 

кризових ситуацій у діяльності організації 

9.  Володіння теоріями, принципами і методами аналізу та оцінювання 

процесів діяльності організації 

10.  Уміння застосовувати науково-методичний інструментарій аналізу для 

оцінки факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації 

11.  Уміння формувати інформаційну базу для аналізу діяльності організації, 

визначати способи її опрацювання, систематизації та презентації 

12.  Уміння використовувати сучасні методи діагностики та експертизи 

діяльності підприємства з урахуванням організаційно - правової форми 

організації бізнесу 

13.  Уміння проводити комплексний аналіз діяльності підприємства, установи, 

організації з використанням сучасних методик з позицій системного 

підходу 

14.   Володіння методиками аналізу антикризових явищ в діяльності організації 

на всіх стадіях її життєвого циклу 

15.  Уміння оцінювати інноваційні можливості суб’єктів господарювання та їх 

інвестиційну привабливість 

16.  Уміння складати засновницькі документи, створювати та реєструвати 

підприємства з урахуванням особливостей різних організаційних форм та 

форм власності згідно з чинним законодавством 

17.  Уміння використовувати принципи корпоративного управління, 

організовувати взаємоузгоджене функціонування виборних та призначених 

органів управління діяльністю корпоративних інституцій 

18.  Уміння синхронізувати зусилля, розподіляти діяльність у часі та просторі, 

забезпечувати упорядкованість організаційної системи, підтримання її у 

стані динамічного розвитку й адаптації 

19.  Уміння розраховувати потребу в інвестиціях для реалізації інноваційних 

проектів, оцінювати економічну ефективність інновацій, впроваджувати 

господарську діяльність 

20.  Уміння підтримувати раціоналізаторські та новаторські пропозиції 

працівників 
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21.  Уміння виконувати види педагогічного навантаження: проведення практичних та 

семінарських занять, керівництво практикою та курсовими роботами; консультування 

завдань самостійної роботи, здійснення поточної атестації, проведення заліків 

22.  Уміння добирати та використовувати передові прийоми, різноманітні дидактичні методи та 

інтерактивні технології викладання 

23.  Уміння забезпечувати виховання та навчання як єдиний цілісний 

педагогічний процес, здійснювати формування професійної культури 

сучасних фахівців 

24.  Уміння на підставі державних та галузевих стандартів вищої освіти 

відповідного рівня розробляти повний науково-методичний комплекс 

спеціальності (НМКС); 

25.  Уміння розробляти повний науково-методичний комплекс дисциплін 

(НМКД) управлінського циклу для всіх форм навчання 

26.  Уміння використовувати сучасні методи та інформаційні технології для збирання і обробки 

наукової інформації 

27.  Уміння узагальнювати результати наукових експериментів, робити теоретичні 

узагальнення на основі проведених експериментів 

28.  Уміння оформляти результати наукових досліджень, писати наукові звіти, готувати наукові 

публікації 

29.  Уміння розробляти методики та методичні рекомендації щодо впровадження результатів 

наукових досліджень, використовуючи дані наукових досліджень. 

Е Перелік навчальних дисциплін та їх анотації** 

Назви дисциплін 
Кредити 

ЄКТС 

Семестр 

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки (МГСЕ) 

Нормативні  (обов’язкові) 

МГСЕ 1, 

МГСЕ 5 

Методологія та організація наукових досліджень, 

інтелектуальна власність 

3 2 

МГСЕ 2, 

МГСЕ 3 
Охорона праці в галузі, цивільний захист 

3 1 

МГСЕ 4 Договірне право 3 1 

Вибіркові (за вибором вузу) 

ВМГCЕ 5 Методика викладання економічних дисциплін 3 2 

 
Всього за циклом професійно-орієнтованої гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки 

__  

Цикл професійної та практичної підготовки (МПП) 

Нормативні  (обов’язкові) 

МПП 1.1 Публічне адміністрування 4 1 

МПП 1.2. Ділове адміністрування    

МПП 1.2.1 Менеджмент організації 6 2 

МПП 1.2.2 Корпоративне управління 3 1 

МПП 1.2.3 Управління змінами 3 1 

МПП 1.2.4 Управління проектами 3 3 

МПП 1.2.5 Управління якістю 3 3 

МПП 1.3 Фінансовий менеджмент 3 1 

МПП 1.4 Інформаційні системи і технології в управлінні організацією 4 1 

Вибіркові (за вибором вузу) 

ВМПП 1.5 Торговельний менеджмент 4 2 

ВМПП 1.6 Інвестиційний менеджмент 3 2 

ВМПП 1.7 Офісний менеджмент 3 1 

Вибіркові (за вибором студента) 

ВМПП 1.8 
Комплексний аналіз економічної інформації 

Ситуаційний менеджмент 

3 2 

ВМПП 1.9 
Менеджмент сервісу                                                        

Управлінське консультування 

3 2 

ВМПП 
Муніципальний менеджмент                                           

Менеджмент фінансових установ 

3 3 
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1.10 

 Всього за циклом професійної та практичної підготовки __  

 

Практика 

1. Виробнича практика 6 3 

2. 

Виробнича  практика (науково-педагогічна та науково-дослідна 

діяльність) 

3 2 

3. Переддипломна практика 3 3 

 Всього __  

 

 Дипломна  магістерська робота 18  

    

 Разом (теоретична підготовка)   

 Разом (практична підготовка)   

 Разом (державна атестація)   

 Разом   

 

 

F Матриця зв’язків між навчальними  дисциплінами (модулями) результатами 

навчання (компетентностями)  (матриця зв’язків подається в окремій таблиці – 

табл.Л.1) 

G Форми організації та технології навчання 

 організаційні форми: студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 

самонавчання.  

технології навчання: проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні 

саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні технології навчання. 

H Форми та методи оцінювання результатів навчання 

 Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною шкалою 

– 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева 

національна шкала (зараховано/незараховано); 100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, 

FX); 

Види контролю:  
за рівнями: самоконтроль, контроль на рівні викладача, контроль на рівні завідувача 

кафедри, контроль на рівні деканату, контроль на рівні ректорату, державний контроль. 

за терміном проведення: оперативний (вхідний, поточний, проміжний, підсумковий) та 

відтермінований; 

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий, презентація наукової роботи, 

захист звітів з виробничої практики, виконання розрахункових та курсових робіт, заліки, 

екзамени,  захист магістерської роботи. 

J Вимоги до вступу та продовження навчання 

1 Диплом бакалавра. 

Вступні іспити з фаху та іноземної мови. 

Решта вимог визначаються правилами прийому на освітньо-професійну програму 

магістра. 

2 Вимоги до вступників 

- високі навчальні досягнення (загальний рейтинг студента); 

- інтерес до менеджменту та економічних подій; 

- бажання отримати високий рівень професійної підготовки; 

- готовність розвивати уміння аналізувати проблеми у галузі управління та 

адміністрування; 

- здатність бути успішним в умовах конкурентного середовища; 

- інтерес до кар’єри у споріднених з економікою галузях знань 

K Підтримка студентів (система тьюторства, гранти тощо) 

 Система кураторства академічних груп, міжнародні програми мовної та практичної 

підготовки, програма обміну та академічної мобільності студентів 

L Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу 

1 Стипендіальне забезпечення, забезпечення гуртожитком, соціальна інфраструктура 
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університету, надання консультацій щодо працевлаштування, допомога у вирішенні 

проблемних ситуацій 

2 Підтримка студентів з особливими потребами, медичні та консультаційні послуги, 

профорієнтаційні послуги 

3 Інформаційний пакет спеціальності 

3.1 Бібліотека: 

- ознайомлення з правилами користування бібліотекою, використання онлайн-

ресурсів та баз даних; 

- інформаційне забезпечення студентів, які працюють над проектами та дипломами; 

- консультування працівниками бібліотеки 

3.2 Навчальні ресурси: 

- довго- і короткострокові позики книг, доступ до онлайн- ресурсів, міжбібліотечні 

позики, відеотека; 

- продовження терміну  позики та бронювання книг онлайн; 

- доступ до електронних журналів; 

- доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 

- доступ до електронного навчального середовища Moodle; 

- технологічне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

4 Академічна підтримка – консультації з вибору програми, окремих вибіркових дисциплін, 

проектування індивідуальних навчальних траєкторій 

5 Персональне консультування  

М Працевлаштування та продовження освіти 

1. Працевлаштування  - генеральний менеджер (управитель); 

- директор (керівник) підприємства; 

- директор з матеріально-технічного забезпечення; 

- директор з операційної діяльності; 

- менеджер з адміністративної роботи; 

- менеджер з питань регіонального розвитку; 

- менеджер систем якості; 

- менеджер-адміністратор комерційного підприємства; 

- менеджер з логістики; 

- менеджер кадрової служби; 

- провідний спеціаліст в державних структурах; 

- спеціаліст по стратегічному плануванню; 

- науковий співробітник; 

- аналітик стратегічних проектів та програм; 

- менеджер із зв'язків з громадськістю; 

- начальник (завідувач) підрозділу; 

- начальник відділу (у складі управління). 

2. Продовження освіти Можливість навчання за програмами: 8 рівня НРК, третього 

циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL 

N Моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання 

навчальних досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів: 

- анкетування студентів щодо якості навчальних дисциплін; 

- щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів); 

- періодичне оновлення освітньої програми; 

- програми підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; 

- щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу; 

- періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти; 

- постійний моніторинг прогресу студентів; 

- перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними комісіями; 

- повторне оцінювання щонайменше 80% робіт; 

- моніторинг статистики працевлаштування випускників  

 Комісії відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: 

- комісія методичної ради факультету з питань якості освітнього процесу; 

- постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості вищої освіти; 

- галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти 

 Забезпечення зворотного зв’язку студентів щодо якості викладання та їх навчального 

досвіду: 

 відповідальні особи кафедр по роботі з випускниками; 
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 оцінювання якості викладання дисциплін студентами; 

 вихідне анкетування щодо якості програми; 

 неформальні зустрічі та соціальні контакти із студентами; 

 участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм 
 Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу: 

 використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі; 

 стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними 

закладами; 

 система рейтингового оцінювання професорського-викладацького складу; 

 участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, 

симпозіумах; 

 висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових 

міжнародних наукометричних виданнях; 

 навчання в аспірантурі та докторантурі; 

  відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів посадовим 

вимогам; 

 установлення мінімальних вимог до наукових здобутків кандидатів на посади 

викладачів; 

 наставництво молодих викладачів та викладачів-стажерів 

P Індикатори якості освітньої програми 

  показник відрахування студентів за період навчання за програмою; 

 відгуки незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми; 

 рівень сформованості професійних компетенцій і важливих якостей особистості; 

 показник працевлаштування випускників за фахом; 

 акредитація освітньої програми незалежною міжнародною агенцією 

 При створенні цієї програми були використані такі джерела: 

 Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові документи України 

в галузі вищої освіти; 

 Міжнародні документи, освітні програми зарубіжних університетів; 

 стандартизовані описи предметних галузей вищої освіти у сфері політики та 

міжнародних відносин; 

 розроблення освітніх програм: методичні рекомендації Академії педагогічних 

наук України/ В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова; за 

ред. В.Г. Креміня. – К.: ДП «НВЦ» «Пріорітети», 2014. – 108.; 

 Освітньо-професійна програма. Галузевий стандарт вищої освіти України.ГСВОУ  

8.03060101. – 2011. 

 Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Галузевий стандарт вищої освіти 

України.ГСВОУ 8.03060101.- 2011. 

 

 

 

Примітки: 

* Згідно з Переліком галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти (постанова КМУ «266 від 26.04.15);  

** анотації дисциплін наведені в «Інформаційному пакеті» спеціальності. 

 

Гарант освітньої програми 

завідувач кафедри менеджменту 

 

В.Ф. Проскура 
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Таблиця Матриця звя’зків між  навчальними дисциплінами (модулями) та результатами навчання (компетентностями) 

Таблиця Л.1 

Матриця зв’язків між  навчальними дисциплінами (модулями) та результатами навчання (компетентностями) 

 МГСЕ 1,5 МГСЕ 2,3 МГСЕ 4 МПП 1.1 МПП 1.2.1 МПП 1.2.2 МПП 1.2.3 МПП 1.2.4 МПП 1.2.5 МПП 1.3 МПП 1.4 

С1  + + + + + + + + + + 

С2 +   + +  + + + + + 

С3  + + + + + + + + +  

С4 +           

С5 +       + +  + 

D1    +        

D2     + +    +  

D3   + + +  +   +  

D4   +  + +     + 

D5  +       +  + 

D6  +   + + +  +   

D7       + + + + + 

D8  +   +  + +  + + 

D9     +  + +    

D10 +    +  + + + +  

D11       + + + +  

D12 +    +  + +  +  

D13 +   + +  + +  +  

D14     +  + + + +  

D15    +   + + + +  

D16   +  + +      

D17   + + + +      

D18  +  + +  + + +   

D19       + + + +  

D20  +   +  +  + +  

D21            

D22 +           

D23            

D24 +           

D25            

D26 +       + +  + 

D27 +       + +  + 

D28 +           

D29 +       + +   
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Додаток 14 

Зразок освітньо-наукової програми 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

 

Доктор філософії (PhD) за освітньою-науковою  

програмою «Економіка» 

Обов’язковий блок 

Тип диплому та обсяг 

програми 

Диплом доктора філософії (PhD), 43 кредити ЄКТС 

Вищий навчальний заклад Мукачівський державний університет, факультет економіки, 

управління та інженерії 

Акредитаційна інституція Акредитаційна комісія України 

Термін акредитації ______ рік 

Рівень програми НРК – 8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF LLL – 8 рівень 

А Мета (цілі) освітньої програми: підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних 

науковців, здатних здійснювати аналітичні дослідження і прогнозувати розвиток економічної, 

політичної, соціальної та інформаційної сфер суспільства на макро, мезо та мікро-рівнях, а 

також займатися викладацькою діяльністю із застосуванням передових прийомів, 

різноманітних дидактичних методів та інтенсивних технологій, легко адаптуватися до нових 

видів і форм викладання, проведення наукових досліджень в умовах швидких темпів розвитку 

світової спільноти та глобалізації світу. 

В Характеристика програми 

1 Назва галузі знань та 

спеціальності 

Соціальні та поведінкові науки. Економіка 

2 Фокус програми Спеціальна. Формування та розвиток професійної 

компетентності для здійснення аналітичної, дослідницької та 

інноваційної діяльності у галузі економіки з урахуванням 

сучасних вимог науки, політики, світового медіапостору, 

загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Акцент на 

здобутті теоретичних знань, умінь і навичок та інших 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, 

розв’язання комплексних проблем у галузі економіки, оволодіння 

методологією наукової та педагогічної діяльності, а також 

проведення власного наукового дослідження, результати якого 

мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

3 Орієнтація програми Освітньо-наукова. Програма орієнтується на новітні наукові 

дослідження та нормативне регулювання відносин у сфері 

економіки, в рамках яких можлива подальша професійна та 

наукова кар’єра у сфері освітньої та  науково-дослідницької 

діяльності. 

4 Особливості програми Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців з 

організації проведення наукових досліджень у сфері економіки та 

викладацької і науково-дослідницької роботи у вищій школі. 

С Складові професійної компетентності 

В результаті освоєння програми аспірантури у випускника повинні бути сформовані: 

 Універсальні компетенції, які не залежать від конкретного напряму підготовки; 

 Загальнопрофесійні компетенції, що визначаються напрямком підготовки; 

 Професійні компетенції, які визначаються спрямованістю (профілем) програми 

аспірантури в рамках напряму підготовки. 

1 універсальні компетенції. 

 Здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових досягнень, генерування 

нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, в тому числі в 

міждисциплінарних областях (УК-1) (карта компетенції в Додатку 1); 

 Здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, в тому числі 

міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду з 



 

 

285 

використанням знань в області історії і філософії науки (УК-2) (карта компетенції в 

Додатку 1); 

 Готовність брати участь у роботі вітчизняних та міжнародних дослідницьких колективів 

за рішенням наукових і науково-освітніх завдань (УК-3) (карта компетенції в Додатку 1); 

 Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації на 

державному та іноземною мовами (УК-4) (карта компетенції в Додатку 1); 

 Здатність слідувати етичним нормам у професійній діяльності (УК - 5) (карта 

компетенції в Додатку 1); 

 Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного 

розвитку (УК-6) (карта компетенції в Додатку 1). 

2 загально-професійні компетенції: 

 Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність у відповідній 

професійній області з використанням сучасних методів дослідження та інформаційно-

комунікаційних технологій (ЗПК-1) (карта компетенції в Додатку 1); 

 Готовність організувати роботу дослідницького колективу в науковій галузі, що 

відповідає напряму підготовки (ЗПК-2) (карта компетенції в Додатку 1); 

 Готовність до викладацької діяльності за освітніми програмами вищої освіти (ЗПК-3) 

(карта компетенції в Додатку 1). 

3 професійні компетенції: 

 Здатність застосовувати теорію і методологію фундаментальних і прикладних 

досліджень в галузі економіки, управління і фінансів з метою виявлення актуальних наукових 

проблем і дослідження закономірностей і тенденцій розвитку економічних процесів на 

регіональному та державному рівнях (ПК-1) (карта компетенції в Додатку 1); 

 Здатність створювати економіко-математичні моделі, які мають достатню пояснювальну 

здатність для аналізу соціально-економічних явищ, ринків і господарської діяльності 

організацій різних організаційно-правових форм, органів державної влади та місцевого 

самоврядування (ПК-2) (карта компетенції в Додатку 1); 

 Здатність розробляти програми проведення наукових досліджень і розробок в області 

економічної теорії і прикладних соціально-економічних досліджень різного рівня в рамках 

наукової спеціальності з метою організації діяльності зі збору та аналізу емпіричних даних і 

систематизації результатів проведених досліджень (ПК-3) (карта компетенції в Додатку 1); 

 Здатність змістовно інтерпретувати й адаптувати отримані результати досліджень для 

вивчення ринків, діагностики діяльності економічних суб’єктів, оцінки існуючих соціально-

економічних і фінансових ризиків і обґрунтування прогнозу динаміки основних фінансово-

економічних показників на мікро-, мезо- і макрорівні (ПК-4) (карта компетенції в Додатку 1); 

 Здатність використовувати результати досліджень для обґрунтування ринкових 

тенденцій, стратегій поведінки економічних суб’єктів, розробки управлінських рішень, їх 

критичної оцінки і формування пропозицій щодо вдосконалення організаційно-економічних 

механізмів і способів управління потоками матеріальних, інформаційних, фінансових і 

людських ресурсів (ПК-5) (карта компетенції в Додатку 1); 

 Здатність адаптувати і узагальнювати результати сучасних економічних досліджень для 

цілей розробки освітніх програм, робочих планів і навчально-методичних матеріалів, 

викладання економічних і управлінських дисциплін та керівництва науково-дослідною роботою 

студентів (ПК-6) (карта компетенції в Додатку 1). 
  

 

Е Перелік навчальних дисциплін та їх анотації** 

Шифри 

дисциплі

н 

Перелік навчальних дисциплін 

Кредити 

ЄКТС 

С

е

м

е

с

т

р 

 Перший рік 

1. Обов’язкові навчальні дисципліни 

 1.1. Цикл загальної гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

О.ГСЕ.01 Філософія 3 1 
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О.ГСЕ.02 Іноземна мова у науково-педагогічному спілкуванні 4 1 

1.2. Дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки 

О.ПО.01 Семінар зі спеціальності 5 1 

О.ПО.02 Організація наукової діяльності  3 1 

О.ПО.03 Педагогіка та психологія вищої школи 3 1 

2. Вибіркові навчальні дисципліни 

2.1. Дисципліни за вибором навчального закладу 

2.1.1. Дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки 

ВВ.ПО.01 Сучасні інформаційні технології в економічних дослідженнях 3 1 

ВВ.ПО.02 Міждисциплінарний лекторій з актуальних проблем сучасної економічної 

теорії 

3 2 

2.2. Дисципліни за вибором аспірантів 

2.2.1. Дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки 

ВА.ПО.01 Регуляторна політика держави та механізм її реалізації 4 2 

ВА.ПО.02 Економічний аналіз розвитку регіону 4 2 

ВА.ПО.03 Методика підготовки наукових праць англійською мовою 3 2 

ВА.ПО.04 Іноземна мова професійного спрямування 3 2 

ВА.ПО.05 Методика і технологія підготовки та написання дисертації 3 2 

ВА.ПО.06 Методи і моделі обґрунтування економічних рішень 3 2 

Другий рік 

П.01 Викладацька практика 9 3 

** – анотації навчальних дисциплін наведено у додатку 2. 

F Матриця зв’язків між навч. дисциплінами (модулями) результатами навчання 

(компетентностями). (матриця зв’язків подається в окремій таблиці – додаток 3) 

G Форми організації та технології навчання 

  організаційні форми: колективне та інтегративне навчання, тощо; 

 технології навчання: пасивні (пояснювально-ілюстритивні); активні (проблемні, інтерактивні, 

проектні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі, позиційне та контекстне навчання, технологія 

співпраці) тощо. 

H Форми та методи оцінювання результатів навчання 

  види контролю: поточний , тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль; 

 форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий контроль, захист індивідуальних 

робіт, доповідні на семінарських заняттях, есе, підсумкова атестація – захист дисертаційної роботи; 

 оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за чотирибальною шкалою – 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною – ( «зараховано», «незараховано»). 

Рекомендований блок 

J Вимоги до вступу та продовження навчання 

 Диплом спеціаліста або магістра економічних спеціальностей. 

Вступні іспити з фаху та іноземної мови. 

Решта вимог визначаються правилами прийому на освітньо-наукову програму доктора філософії. 

 Вимоги до вступників 

 високі навчальні досягнення (загальний рейтинг аспіранта); 

 інтерес до економіки, наукових досліджень та викладацької діяльності; 

 бажання отримати високий рівень науково-дослідницької та педагогічної підготовки; 

 готовність розвивати уміння аналізувати економічні проблеми на світовому, державному та 

регіональному рівнях; 

 здатність бути успішним в умовах конкурентного середовища; 

 інтерес до наукової кар’єри у науково-дослідницькій або викладацькій діяльності 

K Підтримка аспіранта (система тьюторства, грунти тощо) 

 Система кураторства академічних груп, міжнародні програми мовної та практичної підготовки, 

програма обміну та академічної мобільності 

L Соціально-економічне та інформаційно-технологічне забезпечення освітнього процесу 

 Стипендіальне забезпечення, забезпечення гуртожитком, соціальна інфраструктура університету, 

надання консультацій щодо працевлаштування, допомога у вирішенні проблемних ситуацій 

 Підтримка аспірантів з особливими потребами, медичні та консультаційні послуги, профорієнтаційні 

послуги 
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 Інформаційний пакет спеціальності 

 Бібліотека: 

 ознайомлення з правилами користування бібліотекою, використання онлайн-ресурсів та баз 

даних; 

 інформаційне забезпечення аспірантів, які працюють над науковими дослідженнями; 

 консультування працівниками бібліотеки 

 Навчальні ресурси: 

 довго- і короткострокові позики книг, доступ д до онлайн- ресурсів, міжбібліотечні позики, 

відеотека; 

 продовження терміну  позики та бронювання книг онлайн; 

 доступ до електронних журналів; 

 доступ до електронних бібліотечних ресурсів світу; 

 доступ до електронного навчального середовища Moodle; 

 технологічне та матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

 Академічна підтримка – консультації з вибору наукового дослідження, окремих вибіркових 

дисциплін, проектування індивідуальних навчальних траєкторій 

 

 Персональне консультування 

М Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлашт

ування 

Вимогами до посад є наявність завершеного навчання та захищеного наукового 

дослідження високого рівня, досвід дослідницької і викладацької роботи у вищих 

навчальних закладах або дослідницьких установах.  

Робочі місця у вищих навчальних закладах, науково-дослідних установах, державній 

службі, органах місцевого самоврядування; у відділах  відповідного профілю 

центральних органів виконавчої та законодавчої влади,  

Основні посади, місця роботи: викладач, доцент, завідувач кафедри вищого 

навчального закладу; директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу 

(технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.). Молодший науковий 

співробітник, науковий співробітник; науковий співробітник- консультант. 

Начальник відділу, управління, головного управління (місцеві, центральні органи 

державної влади); аналітик, консультант (в апараті органів державної влади, 

виконкому); вища посадова особа громадської організації у галузі економіки. 

2 Продовження 

освіти 
Можливість навчатися за програмами другого наукового ступеня (доктора 

наук) 

N Моніторинг оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання навчальних 

досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів: 

 анкетування аспірантів щодо якості навчальних дисциплін; 

 щорічні звіти з моніторингу (включаючи огляди навчальних досягнень студентів); 

 періодичне оновлення освітньо-наукової програми; 

 програми підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; 

 щорічне рейтингове оцінювання професорсько-викладацького складу; 

 періодичні аудиторські перевірки університету Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти; 

 постійний моніторинг прогресу аспірантів; 

 перевірка процесу проведення підсумкового контролю спеціальними комісіями; 

 повторне оцінювання щонайменше 80% робіт; 

 моніторинг статистики працевлаштування випускників 

Комісії відповідальні за моніторинг та оцінювання якості навчання: 

 комісія науково-методичної ради університету з питань якості освітнього процесу; 

 постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості вищої освіти; 

 галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

O Забезпечення зворотного зв’язку аспірантів щодо якості викладання та їх навчального 

досвіду: 

 відповідальні особи кафедр по роботі з випускниками; 

 оцінювання якості викладання дисциплін студентами; 

 вихідне анкетування щодо якості програми; 

 неформальні зустрічі та соціальні контакти із студентами; 

 участь аспірантів у проектуванні змісту освітньо-наукових програм. 
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P Пріоритети підвищення кваліфікації викладацького складу: 

 використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі; 

 стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами; 

 система рейтингового оцінювання професорського-викладацького складу; 

 участь у вітчизняних та міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, 

симпозіумах; 

 висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових вітчизняних та 

міжнародних наукометричних виданнях; 

 навчання в докторантурі; 

 відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів посадовим вимогам; 

 

 установлення мінімальних вимог до наукових здобутків кандидатів на посади викладачів; 

 наставництво молодих викладачів та викладачів-стажерів 

R Індикатори якості освітньо-наукової програми 

 показник відрахування аспірантів за період навчання за програмою; 

 відгуки незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми; 

 рівень сформованості і професійних компетенцій і важливих якостей особистості; 

 показник працевлаштування випускників за фахом; 

 акредитація освітньо-наукової програми незалежною міжнародною агенцією 

При розробці цієї програми були використані наступні джерела: 

1. Закон України «Про вищу освіту» та інші нормативно-правові документи України в галузі вищої 

освіти 

2. Міжнародні документи, освітні програми зарубіжних університетів 

3. Стандартизовані описи предметних галузей вищої освіти у сфері політики та міжнародних 

відносин 

4. Розроблення освітніх програм: метод. Рекомендації Академії педагогічних наук України / В. М. 

Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова; за ред. В. Г. Креміня. – К.: ДП «НВЦ» 

«Пріорітети», 2014. – 108. 
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Додаток 17 

Вид анотації дисципліни освітньо-професійної програми 

Шифр Назва 

Мета:  

 

 Об’єкт  

 

Зміст дисципліни: 

 

Знати:  

 

Вміти:  

 

Загальні компетентності: 

 

Фахові компетентності: 
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Додаток 19 

Система оцінювання 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  

 

Інтервальна 

шкала 

Оцінка в 

балах за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка 

ECTS 

Рівень 

компетентнос

ті 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

 курсового проекту 

(роботи), практики,  для 

диференційованого заліку 

з навчальної дисципліни 

 (окремим модулем є 

курсова робота (проект) 

або практика) 

для 

диференційова

ного заліку з 

навчальної 

дисципліни 

4,51-5,00 90 – 100 А 
Високий 

(творчий) 
відмінно 

 

зараховано 

4,01-4,50 82-89 В Достатній 

(конструктив

но-

варіативний) 

добре 
3,51-4,00 75-81 С 

3,01-3,50 69-74 D Середній 

(репродуктив

ний) 

задовільно 
2-51-3,00 60-68 Е 

1,51-2,50 35-59 FX Низький 

(рецептивно-

продуктивни

й) 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання незараховано  

 

0,00-1,50 0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Додаток 20 

Шкала переведення середньозваженої оцінки  

в оцінку за національною шкалою та шкалою ECTS 

Середньозважений 

бал 

Національна оцінка  

Вид контролю – екзамен, 

курсова робота (проект), 

практика 

Національна оцінка 

Вид контролю – 

диференційованих 

залік (для 

навчальних 

дисциплін) 

 

Оцінка за 

100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

ECTS 

5,00 відмінно зараховано 100 A 

4,95-4,99 відмінно зараховано 99 A 

4,90-4,94 відмінно зараховано 98 A 

4,85-4,89 відмінно зараховано 97 A 

4,80-4,84 відмінно зараховано 96 A 

4,75-4,79 відмінно зараховано 95 A 

4,70-4,74 відмінно зараховано 94 A 

4,65-4,69 відмінно зараховано 93 A 

4,60-4,64 відмінно зараховано 92 A 

4,55-4,59 відмінно зараховано 91 A 

4,51-4,54 відмінно зараховано 90 A 

4,50 добре зараховано 89 B 

4,43-4,49 добре зараховано 88 B 

4,36-4,42 добре зараховано 87 B 

4,29-4,35 добре зараховано 86 B 

4,22-4,28 добре зараховано 85 B 

4,15-4,21 добре зараховано 84 B 

4,08-4,14 добре зараховано 83 B 

4,01-4,07 добре зараховано 82 B 

4,00 добре зараховано 81 C 

3,92-3,99 добре зараховано 80 C 

3,84-3,91 добре зараховано 79 C 

3,76-3,83 добре зараховано 78 C 

3,67-3,75 добре зараховано 77 C 

3,59-3,66 добре зараховано 76 C 

3,51-3,58 добре зараховано 75 C 

3,50 задовільно зараховано 74 D 

3,43-3,49 задовільно зараховано 73 D 

3,36-3,42 задовільно зараховано 72 D 

3,29-3,35 задовільно зараховано 71 D 

3,22-3,28 задовільно зараховано 70 D 

3,16-3,21 задовільно зараховано 69 D 

3,15 задовільно зараховано 68 E 

3,07-3,14 задовільно зараховано 67 E 

2,99-3,06 задовільно зараховано 66 E 

2,91-2,98 задовільно зараховано 65 E 

2,83-2,90 задовільно зараховано 64 E 

2,75-2,82 задовільно зараховано 63 E 

2,67-2,74 задовільно зараховано 62 E 

2,59-2,66 задовільно зараховано 61 E 

2,51-2,58 задовільно зараховано 60 E 

2,5 незадовільно незараховано 59 FX 

2,15-2,49 незадовільно незараховано 52 FX 

1,85-2,14 незадовільно незараховано 46 FX 

1,51-1,84 незадовільно незараховано 40 FX 

0-1,50 незадовільно незараховано 34 F 
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Для нотаток 
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Для нотаток 
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