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1. зАгАлънI положЕння

1.1. Положення про органiзацiю освiтнього процесу (далi - Положення) розроблене вiдповiдно
до ЗаконУ УкраТни <Про ocBiTy> вiд 05.09.20't1 Ns2145-vIII, Закону Украiни <Про вищу ocBiTy> вiд
0\.0,7.2014 JфI556_VII, Указу Президента Украiни кПро Нацiон;шьну стратегiю розвитку освiти в
YKpaiHi на перiод до 202| року)) вiд25 червня 2013 р. NgЗ44l20l3, flержавноi нацiональноi програми
<OcBiTa> (кУкраiна XXI столiття>), наказу МОН УкраТни вiд l6.t0.2009 Ns 943 кПро запровадження у
вищих навчtшьних закладах УкраТни €вропейськоi кредитно-трансферноi системи>l, Методичних
рекомендацiй щодо запровадження европейськот кредитно-трансферноi системи та lT ключових
документiв у вищих навч€шьних закладах (лист МОН Украiни вiд26,02.2010 м l/9-119) i на пiдставi
Статуту !ержавного унiверситету економiки i технологiй.

У процесi розробки даного Положення враховано засади Свропейськоi кредитноi трансферllо-
накопичувiulьноi системи.

1.2. МовоЮ освiтtlього процесу в Унiверситетi с державна мова. Застосування мов в
унiверситетi визначаеться законами Украiни кпро забезпечення функцiонування украiнськоi мови як
державrlоi> та кпро ocBiTy>. Унiверситет мас право лрийняти рiшенllя про викладання однiсi, кiлькох
або Bcix дисциплiн, виконання iндивiдуальних завдань та провелення контрольних заходiв англiйською
мовою, за умови цо yci здобувачi освiти, якi вивчають вiдповiднi дисциллiни, володiють англiйською
мовою. У разi якщо е письмове звернення вiд одного чи бiльше студевтiв, Унiверситет забезпечус
переклад державною мовою.

1.3. Освiтня дiяльнiсть в !ержавному уIliверситетi економiки i технологiй базусться tla засадах:
- aBToHoMiT Унiверситету в прийняттi самостiйних рiшснь щодо органiзацii освiтнього

процесу, визначеннi форм ocBiTHboгo лроцесу й форм i методiв навчання;
_ студентоцентрованогонавtIання;

- академiчrrоТсвободи;

- академiчно-iдоброчесностi;

- HayкoBocTi та iнновативностi;
- ПаРТНеРСТва Й соцiальноi вiдповiдальностi учасникiв освiтнього процесу,
- доступностi вищоi освiти й piBHocTi можливостей для Bcix;
_ сприяння навчанню впродовж життя;
- забезпечення якостi вищоi освiти i якостi ocBiTHboi дiяльностi.
1.4 Метою ocBiTHboi дiяльностi Унiверситету е пiдготовка за BciMa рiвнями вищоi освiти

висококвалiфiкованих i конкурентоспроможних на нацiональному й мiжнародному ринках працi
фахiвцiв (здатних створювати c1^lacHi HayKoBi знання та iнновацiйнi технологii на благо людства) для
пiдприемств ycix форм власностi, наукових i ocBiTHix установ, органiв державноi ьлади й управлiння,
створення умов для реалiзацii особистiсного потенцiму людини, розвитку ii творчих здiбностей. Метою
освiтнього процесу в Унiверситетi с реалiзацiя iнтелектуальноi, TBop.roT дiяльностi у сферi вищоi освiти i
науки через систему науково-методичних та педагогiчних заходiв. що спрямована на передачу,
засвоення, примноження i використання знань, yMiHb та iнших компетентностей в осiб, якi навчаються,
забезпечення професiйноi пiдготовки осiб вiдповiдно до Тх покJlикання, iHTepeciB, здiбностей i
нормативних вимог ринку працi. а також на формування гармонiйно розвиненот особистостi.

1.5. Основними завданнями ocBiTHboi дiяльностi Унiверситету €:

- здiйснення ocBiTHboi дiяльностi, яка забезпечус пiдготовку фахiвцiв за вiдповiдними освiтнiми,
освiтньо-професiйними, освiтньо-науковими, науковими програмами, що вiдповiдае стандартам вищоТ
освiти, i пiдготовку фахiвцiв до професiйноi дiяльностi;

- формування особистостi через патрiотичне, правове, екологlчне виховання, утвердженшI в
учасникiв освiтнього процесу морiшьних цiнтlостей, соцiальноТ активtтостi, громадянськоТ позицiТ та
вiдповiдальностi, пролагування здорового способу життя, вмiння вiльно мисдити i самоорганiзовуватися
в сучасних умовах;

формування змiсту освiти та змiсту навчання, вiдкриття нових спецiальностей, спецiалiзацiй
вiдповiдно до потреб ринку працi;
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1.6. Основними принципами дiяльностi Унiверситету е;

ОРГаНlЧНе ПО€Д ання ocBiTHboT i науковоТ дiяльностi для забезпечення
iнновацiйного розвитку освlти;

забезпечення конкурентоспроможностi Унiверситету завдяки високiй гарантованiй якостi
ocBiTHix послуг;

вiдловiднiсть ocBiTHix програм потребам особи та суспiльства, кращим свiтовим зразкам, ix
мобiльнiсть i компетентнiсть, opicHToBaHicTb на ринок працl;

демократиЗацiя системи навчання, iT прозорiсть, обов'язковiсть громадського контролю;
ПаРТНеРСтВо i соцiальна вiдповiдальнiсть учасникiв ocBiTHboi дiяльностi,
академiчна доброчеснiсть.

1.7. Наукова, науково-технiчна та iнновацiйна дiяльнiсть с невiд'смною i прiоритетною
скJIадовою дiяльностi Унiверситеry. Iнтеграцiя HayKoBoi, ocBiTHboi та виробничоi дiяльностi сприяс
iмплементацii в освiтнiй процес сучасних науково-технологiчних досягнень, постiйному вдоскон€шенню
квалiфiкацiТ науково-педагогiчних i наукових працiвникiв, пiдвищенню рiвня професiйноi пiдготовки
фахiвцiв, змiцненню конкурентних позицiй Унiверситету на вiтчизняному ринку HayKoBo-ocBiTHix
послуг, пiднесенню його мiжнародного iмiджу та престижу, а також диверсифiкацii джерел
фiнансування насамперед завдяки розвитку рiзноманiтних форм спiвробiтництва з державним i
ПiДПРИСМницькиМ секТорами, а також участi у мiжнародних проl,рамах l грантових проектах.

1.8, Пiдхiд до органiзацii освiтнього процесу Унiверситету N{ае студентоцентрований характер
навчання, що передбачае:

- заохочення здобувачiв вищоi освiти до автономних i вiдповiда-пьних суб'ектiв освiтнього

- створення освiтнього середовища, орiснтованого на задоволення потреб та iHTepeciB здобувачiв
вищоi освiти, Зокрема надання можливостеЙ для формування iндивiдуальноi ocBiTHboi TpaeKTopii;

- ПОбУДОвУ освiтнього процесу на засадах взасмноi поваги i партнерства мiж
учасниками освiтнього процесу.

2. ТЕРМIНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

€вропейська кредитна трансферно-накопичувальна система (сктс) - система трансферу i
накопичення кредитlв, що використовусться в свропейському просторi вищоi освiти з метою надання,
визнання, пiдтвердження квалiфiкацiй та ocBiTHix компонентiв i сприяс академiчнiй мобiльностi
здобувачiв вищоi освiти. Система грунryеться на визначеннl навчlUIьного tlавантаження здобувача вищоi
освiти, необхiдного для досягнення необхiдних результатiв навчання, й облiкову€ться у кредитах ектс.

кредит €вропейськоi кредитноi трансферно-накопичувальнот системи (далi _ кредит сктс)
- одиниця вимiрювання обсягу навчального навантаження здобувача вищоi освiти, необхiдного для
досягнення визначених (очiкуваних) результатiв навчання. обсяг одного кредиту сктс становить 30
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годин. Навантаження одного навчzUIьного року за денною формою цавчання становцть, як правило, 60
кредитiв СКТС.

освiтнiй лроцес - система науково-методичних i педагогiчних заходiв, спрямованих на розвиток
особистостi шляхом формування та застосування il' компетентностей.

освiтня послуга - комплекс визначених законодавством, освiтньою програмою таlабо
договором дiй суб'скта ocBiTHboi дiяльностi, що мають визначену BapTicTb та спрямованi на досягнення
здобувачем освiти очiкуваних результатiв навчання;

ОСВiТНЯ ДiЯЛЬНiСть - дiяльнiсть закладiв вищоi освiти, спрямована на органiзацiю, забезпечення
та реа,riзацiю освiтнього процесу;

освiтня (освiтньо-професiйrlа, освiтньо-паукова чи освiтньо-творча) rrрограма - единий
комплекС ocBiTHix компонентiВ (навчальних дисциллiн, iндивiдуальних завдань, практик, контрольних
заходiв тощо), спрямованих IIа досягнення передбачених такою програмою результатlв навчання, що да€
право на отримання визначеноi ocBiTHboT або ocBiTHboT та професiйноi (професiйних) квалiфiкацii
(квалiфiкаuiй). Освiтня програма може визначати €дину в iT межах спецiалiзацiю або не передбачати
спецiалiзацii;

Результати навчання - знання, умiння, навички, способи мислення, погляди, цiнностi, iншi
особистi якостi, набутi у проuесi навчання, виховання та розвитку, якi можна iдентифiкувати,
спланувати, оцiнити i вимiряти та якi особа здатна продемонструвати пiсля завершення bcBiTHboi
програми або окремих ocBiTHix компонентiв;

PiBeHb освiти - завершений етап освiти, що характеризусться piBHeM складностi ocBiTHboi
програми, сукупнiстю компетентностей, якi визначенl, як правило, стандартом освiти та вiдповiдають
певному рiвню НацiональноТ рамки квалiфiкацiй;

Система освiтИ - сукупнiстЬ складникiВ освiти, piBHiB i ступенiв освiти, квалiфiкачiй, ocBiTHix
програм, стандартiв освiти, лiцензiйних умов, закладiв освiти та iнших суб'сктiв ocBiTHboi дiяльностi,
учасникiв освiтнього процесу, оргаrliв управлiння у сферi освiти, а також нормативно-правових aKTiB, що
регулюють вiдносини мiж ними;

квалiфiкаuiя - офiцiйний результат оцiнювання i визнання, який отримано, коли уповноважена
установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатiв навчання) згiдно з стандартами
вищоi освiти, що засвiдчУеться вiдпоВiдниМ документом про вищу ocBlTy;

Компетентнiсть - здатнiсть особи успiшно соцlалlзуватися, навчатися, провадити професiйну
дiяльнiсть, яка виникас на ocHoBi динамiчноi комбiнацii знань, yMiHb, навичок, способiв пt"iпaп"",
поглядiв, цiнностей, iнших особистих якостей;

IндивiдуаЛiзацiЯ навчаннЯ - це надання можJIивостi особi, яка навча€ться, самостiйно обирати
рlвень вивчення навчальних дисциплiн та Тх перелiк понад нормативнi вимоги, передбаченi ocBiTHbo-
професiйною програмою заJtежно вiд власних цiлей, потреб, можливостей.

складовою iндивiдуалiзацii с така органiзацiя освiтнього процесу, за якот вибiр способiв,
прийомiв, темпу навчання врахову€ iндивiдуальнi особливостi здобувачiв вищоi освiти, piBeHb розвитку
ix здiбностей до навчання.

Iндивiдуалiзацiя освiтнього процесу забезпечуеться такими заходами, як:
1) запровадження сучасного apceнally форм i методiв iндивiдуа-пьно-консультацiйноi (контактноТ)

роботи викJIадача зi здобувачами вищоi освiти;
2) пiдвищення ролi iндивiдуальноi компоrtенти пiд час органiзацii самостiйноi роботи здобувачiв

вищоi освiти ;

3) використання всього арсеналу педагогiчних прийомiв, засобiв для створення умов, за яких
кожна людина, що навча€ться, здобувае можливiсть виявити власну iндивiдуальнiсть.

основними формамил iндивiдуалiзацiт освiтнього процесу с органiзацiя навчаннjI за
iндивiдуальними навчtulьними планами та з застосуванням дистанцiйних технологiй навчання.

Фундаменталiзацiя навчанtIя - суттеве пiдвищення якостi освiти i рiвня компетентностi
фахiвцiв способом модернiзацii змiсту навчuIьних дисциплiн i науково-методичного забезпечення
освiтнього процесу.

ЗавданняМ фундаментальноi унiверситетськоi освiти с створення умов для виховання i
формування с)ласного наукового мислення, внутрiшньоТ потреби у саморозвитку, caMoocBiTi впродовж
життя людини.

унiверситетська ocBiTa може вважатися фундаментальною, якщо продуку€ не
вузькоспецiалiзованi, а системнi, методологiчно важливi, iнварiативнi знання, якi сприяють
lНТеЛеКТУ:ШЬНОМУ РОЗВИТКУ ОСОбистостi, iT адаптацii до швидко змiнюваних технологiчних i соцiально-
економlчних умов.

обов'язковою лередумовою фундаменталiзацiт унiверситетськоi освiти е як створення нових
навчrUIьних KypciB, якiсно вiдмiнних вiд традицiйних за структурою i змiстом, спрямованiстю на



узаг€rльненi, унiверсальнi знання, формування загальноi культури i розвиток наукового мислення, так i
пiдвищення фундаментальноi компоненти у навчальних дисциплiнах дiючих навчitJIьних планiв.

Студентоцентроване навчання - пiдхiд до органiзацi-i освiтнього процесу, що передбачас:
- заохочення здобувачiв вищот освiти до ролi автономних i вiдповiдальних суб'ектiв освiтнього

процесу;
- створеннЯ освiтньогО середовища, орiснтованого на задоволення потреб та iHTepeciB здобувачiв

вищоi освiти, зокрема надання можливостей для формування iндивiдуzurьноi ocBiTHboi TpacKTopii;
- побудову освiтнього лроцесу на засадах взасмноi поваги i партнерства мiж учасниками

освlтнього процесу.

3. OCHOBHI НАПРЯМИ ОСВIТНЪОГО ПРОЦЕСУ

3.1. !ержавний унiверситет економiки i технологiй (далi - Унiверситет) мас статус закладу вицоi
освiти та дiс на засадах aBToHoMцocTi i самоврядностi.

3.2. Взасмодiя Унiверситету з органами державного управлiння у сферi вищоi освiти Украiни та з
iншими органiзацiями вiдбувасться на ocHoBi принципiв демократii та iнших загальнолюдських
цiнностей для забезпечення свiтового рiвня вищоi освlти.

3.3. УНiВеРСИтет Здiйснюс пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою за вiдповiдними ocBiTHbo-
професiйними, освiтньо-науковими, науковими програмами на таких рiвнях вищоi освiти:

початковий piBeHb (короткий цикл) вищоi освiти;
перший (бакалаврський) piBeHb;
лругий (магiстерський) piBeHb,
третiй (освiтньо-науковий (освiтньо-творчий) piBeHb;

освiтньо-науковиЙ piBeHb Вищоi освiтИ передбачае здобуттЯ особою теоретичних знань, yMiHb,
навичок та irlших компетентIlостей, достатrIiх для продукУва}IIIя нових iдей, розв'язаIIня комплекс}Iих
проблем у га,чузi професiйноТ таlабо дослiдницько-iнновацiйноi дiяльностi, оволодiння методологiсю
науковоi та педагогiчнот дiяльностi, а також проведення власного наукового дослrдження, результати
якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значенlUI.

освiтньо-творчий piBeHb вищоТ освiти передбачас оволодiння методологiсю мистецькоТ та
мистецько-ПедагогiчноТ дiяльностi, здiйсненнЯ самостiйноГо творчогО мистецького проекry, здобутгя
практичних навичок продукування нових iдей i розв'язання теоретичних та Ilрактичних проблем у
творчiй мистецькiй сферi.

Науковий piBeHb вищоi освiти передбачас здатнiсть особи визначати та розв'язувати соцiаrrьно
значущi системнi проблеми у певнiй галузi дiяльностi, якi с ключовими для забезпечепня стzulого
розвитку та вимагають створення нових системоутворювальних знань i прогресивних технологiй.

3.4. Початковий piBeHb (короткий чикл) вищоi освiти передбачае набуття здобувачапли вищоТ
освiти здатностi до розв'язування типових спецiалiзованих задач у певнiй галузi професiйноi дiяльностi.

перший (бакалаврський) piBeHb вищот освiти передбачае набуття здобувачами вищоi освiти
здатностi до розв'язування складних спецiалiзованих задач у певнiй га-тlузi професiйноi дiяльностi.

.щругий (магiстерський) piBeHb вищоi освiти передбачае набуття здобувачами вищоi освiти
здатностi до розв'язування задач дослiдницького таlабо iнновацiйного характеру у певнiй галузi
професiйноi дiял bHocTi.

Третiй (освiтньо-науковий/освiтньо-творчий) piBeHb передбачас набуття здобувачами вищоi
освiти здатностi розв'язувати комплекснi проблеми в галузi професiйноi таlабо дослiдницько-
iнновацiйноТ дiяльностi.

освiтньо-науковий piBeHb вищоi освiти передбачае здобуття особою теоретичних знань,
yMiHb, навичок та iнших компетентностей, достатнiх для продукування нових iдей, розв'язання
комплексних проблем у галузi професiйноi таlабо дослiдницько-iнновацiйноi дiяльностi, оволодiння
методологiсю науковоi та педагогiчноi дiяльностi, а також проведення власного наукового дослiдженrrя,
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

освiтньо-творчиЙ piBeHb вищоi освiти передбачас оволодiння методологiею мистецькоТ та
мистецько-ПедагогiчноТ дiяльностi, здiйсненнЯ самостiйноГо творчогО мистецького проекту, здобутгя
практичних навичок продукування нових iдей i розв'язання теоретичних та практичних проблем у
творчiй мистецькiй сферi.

Науковий piBeHb вищоi освiти передбачае здатнiсть особи визначати та розв'язувати соцiально
значущi системнi проблеми у певнiй галузi дiяльностi, якi € ключовими для забезпечення стzulого
розвитку та вимагають створення нових системоутворюв€UIьних знань i прогресивних технологiй.



3.5. Здобутгя вищоi освiти на кожному piBHi вицоi освiти передбачас успiшне виконання особою
вiдповiдноi ocBiTHboT або науковОi програми, що с пiдставою для присудження вiдповiдного ступенJI
вищоi освiти:

1 ) молодший бакалавр;
2) бакаrrавр;
3) магiстр;
4) доктор фiлософii;
5) доктор наук.
молодший бакалавр - це освiтнiй або осв,iтньо-професiйний ступiнь, що здобуваеться на

початковому piBHi (короткому циклi) вищоi освiти l присуджуеться закJIадом вищоi освiти у результатi
успiшного виконанIUI здобувачем вищоi освiти ocBiTHboi програми, обсяг якоi становить l20 кредитiв
сктс. !ля здобуття освiтнього ступеня молодшого бакалавра на ocHoBi фаховоi передвищоi'- освiти
заклад вищоi освiти мае право визнати та перезарахувати кредити ектс, максимальний обсяг яких
визначаеться стандартом вицоi освiти. особа мас право здобувати ступiнь молодшого бакалавра за
умови наявностi в Hei повноi загальноi середньоi освlти.

Бакалавр - це освiтнiй ступiнь, що здобуваеться на першому piBHi вищот освiти та
присуджу€ться закладом вищот освiти у результатi успiшного виконання здобувачем виrцоi освiти
освiтньо-професiйноi програми, обсяг якоi становить l80-240 кредитiв €ктс. Для здобуття освiтнього
ступешI бакалавра на ocHoBi освiтнього ступеня молодшого бакалавра або на ocHoBi фаховоi передвищоi
освiти заклад вищоi освiти ма€ право визнати та перезарахувати кредити сктс, максим€lJIьний обсяг
яких визнача€ться стандартом вищоi освiти. особа мас право здобувати сryпiнь бакалавра за умови
наявностi в неi повноТ загальноi середньоi освiти.

МагiстР - це освiтцiй ступiнь, що здобуваСться на ДругомУ piBHi вищоi освiти та присуджуеться
закладом вищоi освiти (науковою установою) у результатi успiшного виконання здобувачем вищоi
освiти вiдповiдrlот ocBiTtlboT програми. Ступiнь магiстра здобувасться за освiтrlьо-профеiiйтlою або за
ОСВiТНЬО-НаУКОВою ПрОГраМою. Обсяг освiтньо-професiйноТ програми пiдготовки ,u.iarpu становить 90-
l20 кредитiв ектс, обсяг ocBiTHbo-HayKoBoi програми - l20 кредитiв СКТС. OcBiTHbt_l-HayкoBa програма
магiстра обов'язково включа€ дослiдницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 вiдсоткiв.

щоктор фiлософii - це освiтнiй i водночас перший науковий ступiнь, що здобувасться на
третьому piBHi вищоi освiти на ocHoBi ступеня магiстра. Сryпiнь доктора фiлософiт присуджу€ться
спецiа,,liзованою вченою радою закладу вищоi освiти або HayKoBoi установи u p"ryn"riri услiшного
виконанIUI здобувачем вищоТ освiти вiдповiдноi ocBiTHbo-HayKoBoi програми та публiчного захисту
дисертацiт у спецiалiзованiй вченiй радi. Особа мае право здобувати ступiнь доктора фiлософiТ пiд чаЪ
навчання в аспiрантурi (ад'юнктурi). Особи, якi професiйно здiйснюють наукову, пuу*о"о-r.iнiчну або
науково-педагогiчну дiяльнiсть за основним мiсцем роботи, мають право здобувати стулiнь доктора
фiлософii поза аспiрантурою, зокрема пiд час перебування у творчiй вiдпустцi, за умови успiшноiо
виконаннrI вiдповiдноi ocBiTHbo-HayKoBoi програми та публiчного захисту дисертацii у спецiалiзованiй
вченiй радi. Нормативний строк пiдготовки доктора фiлософiт в аспiрантурi (ад'юнктурi) становить
чотири роки. Обсяг ocBiTHboT складовоi ocBiTHbo-HayKoBoT програми пiдготовки доктора фiлософiТ
становить 30-60 кредитiв еКТС.

Щоктор наук - ue другий науковий ступiнь, що здобувасться особою на науковому piBHi вищоi
освiти на ocHoBi сryпеня доктора фiлософii i передбачае набуття найвищих поr.rЁr.rrr"о"rЪй у галузi
розроблення i впровадження методологii дослiдницькоi роботи, проведення оригiнальних дослiджень,
отримання наукових результатiв, якi забезпечують розв'язання важливоi теоретичноi або прикладноi
проблеми, мають загlulьнонацiональне або cBiToBe значення та опублiкованi в наукових виданнях.
Ступiнь доктора наук присуджу€ться спецiалriзованою вченою радою закJIаду вищоi освiти чи науковоТ
установи за результатами публiчного захисту наукових досягнень у виглядi дисертацiт або опублiкованоi
монографii, або за сукупнiстю статей, олублiкованих у вiтчизняних i мiжнародних рецензованих
фахових виданнях, перелiк яких затверджу€ться центр?}льним органом виконавчоi влади у сферi освiти i
науки.

з.6. основними документами Унiверситету, Що регламентують змiст i органiзачiю освiтнього
ПРОЦеСУ В СТРУКТУРНИХ ПiДРОЗДiлаХ, якi здiЙснюють пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою за
вiдповiдними освiтнiми, освiтньо-професiйними, освlтньо-науковими, науковими програмами, е
навчальнi плани, робочi навчальнi пдани, iндивiдуальнi навчальнi плани здобувача вищоi o""ir" (Iнп),
Силабус (Syllabus) навчальноi дисциплiни тtrщо.

з.'7. ОсвiтНьо-професiйна (ocBiTHbo-Hayкoвa, наукова) програма - це система ocBiTHix
компонентiв на вiдповiдному piBHi вищоi освiти в межах спецiа_льностi, що визначас вимоги до рiвня
освiти осiб, якi можуть розпочати навчання за цiсю програмою, перелiк навч€tльних дисциплiн i логiчну
послiдовнiсть ix вивчення, кiлькiсть кредитiв €ктс, необхiдних для виконання цiст програми, а також



очiкуванi результати навчання (компетентностi), якими повинен оволодiти здобувач вiдповiдного рiвня
вищоi освiти.

Структурно-логiчна схема пiдготовки в рамках освiтньо-професiйноi (ocBiTHbo-HayKoBoi,
HayKoBoi) програми - наукове i методичне обrрутtтуванIIя процесу реалiзацiТ освiтньо-професiйrтоi
програми пiдготовки. Структурно-логiчна схема пlдготовки пода€ться у "r.rr"дi мережi
мiждисциплiнарних зв'язкiв за спецiа-льнiстю i дiс протягом всього строку реа-лriзацii вiдповiдноi
освiтньо-професiйноi програми.

Унiверситет на пiдставi освiтtrьо-професiйноТ (ocBiTHbo-HayKoBoT, науковоi) програми за кожною
спеrliальнiсТю розроблЯс навчальНий план, який визначае перелiк та обсяг навчаJIьних дисциплiн у
кредитах ектс, послiдовнiсть вивчення дисциплiн, форми проведення навчilльних занять та ix обсяг,
графiк освiтнього процесу, форми поточного i пiдсумкового контролю.

Заклад вищоi освiти на пiдставi вiдповiдноi освiтньо-професiйноi (ocBiTHbo-HayKoBoi, науковоi)
програми розробляс навчальний план, що визначас перелiк та обсяг ocBiTHix компонентiв у кредитах
ектс, ix логiчну послiдовнiсть, форми органiзацii освlтнього процесу, види та обсяг навчальних занять,
графiк навчального процесу, форми лоточного i пiдсумкового контролю, Що забезпечують досягнення
ЗДобувачем вiдповiдного ступеня вищоТ освiти програмних результатlв навчанlIя.

На ocHoBi навчального плану у визначеному закладом вищоТ освiти порядку для кожного
здобувача вищот освiти розробляються та затверджуються iндивiдуальнi навчальнi плани на
кожний навча-пьний piK. Iндивiдуальний навчальний план формусться за результатами особистого
вибору здобувачем Вищоi освiти дисциплiн в обсязl, не меншому за встановлений Законом Украiни
кПрО вищу ocBiTy>, з урахуванням вимог ocBiTHboT програми щодо вивчення il обов'язкових
компонентiв. lндивiдуа,тьний нав.lальний план е обов'язковим для виконання злобувачепr вищот освiти.

Навчальний план - це нормативний документ Унiверситету, який склада€ться на пiдставi
освiтньо-професiйнот програми пiдготовки фахiвцiв, структурно-логiчноi схеми пiдготовки i визначас
перелiК та обсяГ обов'язковИх i вибiркОвих дисциПлiн, послiдОвнiстЬ iх вивчеllня, KoHKpeTHi форми
проведення навч;Lтьних занять та ii обсяг, графiк навчiu]ьного процесу i засоби проведення поточного та
пlдсумкового контродю.

Вибiрковi навчальнi дисциплiни (у тому числi пакети вибiркових дисциплiн, сертифiкацiйнi
програми) встановлюються нормативними документами Уtriверситету вiдповiдно до кЪнцепцii
пiдготовки фахiвцiв з метою задоволення ocBiTHix потреб здобувачiв випlоi освiти, ефективного
використання можливостей i традицiй Унiверситету, tlотреб замовника, регiональних потрсб та iH.

здобувач вищоi освiти обирае навчальнi дисциллiни в обсязi, що становить не менш як 25 yо
загальнот кiлькостi кредитiв ектс, що передбаченi для даного рiвня вищот освiти.

Навчальнi плани заочноi форми навчання розробляються на ocHoBi навчаJIыlих планiв денноТ
форми навчання з урахуванням особливостей органiзацii навчання за вiдповiдною формою.

Iндивiдуальвий навчальний план - документ, що визначае послiдовнiсть, форму i темп засво€цня
здобувачем освiти ocBiTHix компонентiв освiтньоi програми з метою реалiзацii його iндивiдуалrьноi
ocBiTHboT TpackTopii та розробляеться закладом освiти у взасмодii iз здобувачем освiти за наявностi
необхiдних для цього pecypciB;

IНПС мiстить iнформацiю про перелiк i послiдовнiсть вивчення навчztльних дисциплiн, що
передбаченi програмою пiдготовки, форми органiзацii освiтнього лроцесу, обсяги навч€шьного
навантаження здобувачiв вищоi освiти з аудиторноi i самостiйноi роботи, оцiнки поточноТ i пiдсумковоТ
успiшностi та пiдсумковоi атестацii випускника.

Iндивiдуальний навчальний плаН здобувачiВ вищоi освiтИ розробляеться вiдповiдно до
положення про iндивiдуальний навчальний план здобувача вищоi освiти i результати його виконання.

Силабус навчальцоi дисциплiни розробляеться вiдповiдно до ПоложеншI про Силабус
навчаllьноi дисциплiни !ержавного унiверситеry економiки i технологiй.

освiтнiй Процес за BciMa формами навчання органlзовуеться за чинними положеннями
Унiверситету i здiйснюсться за графiком освiтнього процесу.

Графiк освiтнього процесу - це нормативний документ Унiверситету, який вiдображае
KoHKpeTHi термiни проведення екзаменацiйних сесiй, трива-пiсть канiкул, строки лiквiдацiТ академiчноi
рiзниui та академiчнот заборгованостi, визначас термiни проведення пiдсумковот атестацiт та
проходження здобувачами вищоi освiти практики.

графiк освiтнього процесу склада€ться на нав.rальний pik i
Уrliверситету.

4. орглнlзАцlя освlтнього процЕсу

затверджу€ться ректором

4.1. Форми навчання в Унiверситетi.
4.1.1" Унiверситет здiйснюс пiдготовку фахiвцiв за такими формами навчання:



l) очна (ленна);
2) заочна;
3) дуальна;
4) дистанцiйна (в умовах карантину).
Форми навчання можуть поеднуватися.
Очна (deHHa, вечiрня) форма здобуття вищоi освiти - це спосiб органiзацii навчання здобувачiв

вищоi освiти, цо передбача€ проведення навч.uIьних занять та практичноi пiдготовки не менше 30
тижнlв упродовж навча-пьного року.

Заочна форма навчання це спосiб
очноi форми освiти пiд час короткочасних

про дуальну

органiзацiт навчання здобувачiв освiти шJtяхом по€днання
сесiй i самостiйного оволодiння освiтньою програмою у

промiжку мiж ними.
Органiзацiя освiтнього процесу в Унiверситетi за заочною формою навчання вiдбувасться згiдно

з даним Положенням.
!уальна форма зdобуmmЯ вuulоi'освimИ - спосiб здобуттЯ вищоi освiти, що передбачае по€днанtUl

навчання осiб (далi - здобувачi освiти) у закладах освiти з навчанням на робочих мiсцях на
пiдприсмствах, в установах та органiзацiях (далi - суб'скти господарювання) для набуття вiдповiдноi
ква;liфiкацii на ocHoBi договору про здобуггя вищоТ освiти за дуальною формою.

.Щуаrrьна форма здобуття вищоi освiти здiйснюеться вiдповiдно до Положення
форrу здобуття вищоi освiти в .щержавному унiверситетi економiки i технологiй.

luсmанцiйна форма зdобуmmя освimu (в умовах карантину| iндивiдуалiзований процес
здобуття освiти, який вiдбуваеться в основному за опосередкованот взасмодii вiддалених один вiд
одногО учасникiВ освiтньогО процесУ у спецiалiзОваномУ середовищi, яке функrliону€ на базi сучасних
психолого-педагогiчних та iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй.

4.1.2. особливостi органiзацii освiтньогО процесУ здобувачiв вищоТ освiти зао.lноi форпtи
навчання.

Органiзацiя освiтяього процесу для здобувачiв ВищоТ освiти заочноТ форми навчання
ЗДiЙСНЮСться пiД час сесiй i в мiжсесiйний псрiод вiдlrовiдно до цього Положення.

сесiя для здобувачiв вищоi освiти, якi навчаються за заоtlною форпrою навчання - це
частина навчiцIьного року, протягом якоi здiйснюються Bci форми освiтнього процесу, передбаченi
навч{uIьним планом (KoHTaKTHi заняття, консультацii, виконання iндивiлуальних завдань i контрольнi
заходи).

кiлькiсть сесiй i термiни Тх проведення встановлюються щорiчно за графiком освiтнього лроцесу
з ypaxyвaнHJlM особливостi спецiальностi.

cyMaprra тривалiсть сесiй для здобувачiв вищоi освiти заочноi форми навчанIIя на кожний
навчальний piK визначаеться виходячи з обсягу додаткових оплачуваних вiдпусток для осiб, якi
поеднують роботу з навчанням у вищих навчшIьних закладах. Трива,riсть таких вiдпусток встановлена
ЗаконоМ УкраiнИ <Про вiдпуСтки>> i ПостановоЮ КабiнетУ MiHicTpiB УкраiнИ J\ъ 634 вiд 28.06.1997 <Про
порядок, тривалiсть та умови надання щорiчних вiдпусток працiвникам, якi навчаються у вищих
навчiuIьних закладах за вечiрньою та заочною формами навчання, де навчальний процес мас cBoi
особливостi>.

мiжсесiйний перiод для здобувачiв вищоi освiти заочноi форми навчання - це частина
навчапьного року, протягом якоi здiйсню€ться робота здобувача вищоi освir,и над засво€нням
навчаJIьного матерiалу як самостiйно, так i пiд методичним керlвництвом викладача за затвердженим
графiком консультацiй, у тому числi i через iнформацiйну систему IHTepHeT за допомогою дистанцiйних
технологiй навчання.

Особи, якi навчаються в Унiверситетi на заочнiЙ формi навчання, мають статус здобувача вищоТ
освiти i на них поширюються права та обов'язки, визначенi даним Положенням i чинним
законодавством Украiни.

ВИКлиК здобувачiв вищоi освiти заочноi форми навчання на сесiю здiйснюсться
графiка освiтнього процесу довiдкою-викJIиком встановленоi форми.

.щовiдка-виклик вида€ться здобувачам вищоi освiти, якi викоrlали навчальний план i не мають
академiчноi заборгованостi за попередню сесiю.

!овiдка-виклик ресстру€ться диспетчером I-{eHTpy студентських комунiкацiй в окремiй книзi iз
зазначенням номера i дати видачi. Книга реестрацiт мае бути пронумерована i прошнурована.

,що вiдома кожного здобувача вищоi освiти заочноi форми навчання в обов'язковому порядку

_ перед початком цавчzulьного року - Графiк навч€ulьно-екзаменацiйних сесiй здобувачiв освiти
заочноi форми навчання i графiк консультацiй викладачiв;

- переД початком вивченнrI навч€ulьноl дисциплiни - Силабус навчальноТ дисциплiни.

до
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Викладач мае забезпечити здобувача вищоi освiти навчzшьно-методичними матерiалами з
тематики i виконання iндивiдуальних та курсових робiт, а також самостiйноi роботи у друкованому чи
електронному виглядl.

Iндивiдуальн,i завдання, виконанi за межами Уltiверситету, надсилаються до вiдповiдноi кафедри
у TepMiH, визначений Графiком навччlльно-екзаменацiйних сесiй.

заресстрованi на кафедрi kypcoBi роботи (проскти) мають бути перевiренi керiвником протягом
l0 робочих днiв з дня ii передачi йому для перевiрки.

KypcoBi роботи (проскти) здобувачi вищоТ освiти заочноi форми навчання захищають перед
комiсiеЮ у складi 2-3 викладачiв кафедри, у тому числi керiвника курсовоТ роботи (проекту).

KypcoBi роботи (проскти), виконанi здобувачами вищоi освiти заочноi форми навчання,
зберiгаютьСя на кафеДрi протягоМ трьох poKiB. ПiслЯ спливУ вказаного TepMiHy зазначенi роботи
пiдлягають утилiзацii на пiдставi спецiального акта, який пiдпису€ться комiсiею у складi З працЬникiв
кафедри.

4.2. Форми i порядок органiзацii освiтнього процесу. Навчальний час здобувача вищоi
освiти.

4.2.1 . Облiк трудомiсткостi навчальноi
здiйснюеться у кредитах ECTS.

роботи здобувачiв вищоi освiти в Унiверситетi

4.2.2.I]iHa кредиту ECTS становить 30 академiчних годин.
4.2.З.На навчальний piK вiдводиться, як правило, 60 кредитiв, на семестр - 30 кредитiв.
4.2.4. облiкова одиниця навчtlJIьного часу здобувача вищоi освiти - це академiчна година,

навчальний день, навчiцьний тиждень, навчаJIьний семестр, навчальний курс, навч€цьний piK.
Нqвчальнuй piK тривае 12 мiсяцiв, розпочина€ться для здобувачiв виtцоi освiти 1 вересня i

складасться з навчtUIьних ceMecTpiB, навчальних днiв, днiв проведсння пiдсупrкtrвого конlролю,
екзаменацiйних сесiй, вихiдних, святкових i канiкулярних днlв.

навчальнuй семесmр - складова tlавчч}лыlого часу, що закiнчусться пiдсумковим семестровим
контролем. Тривалiсть семестру визначаеться навч;шьним планом, як правило, на 1-4 курсах вона
становить до l8 тижнiв, на випускних курсах oKpeMi семсстри можуть бути меншими,

Навчапьнuй курс - перiод (piK) навчання здобувача вищоi освiти. Сумарна тривалiсть канiкул
протягом навчального курсу, KprM останнього, ста}Iовить не менше як 8 тижнiв. В Унiверситетi сумарна
трива-lliсть канiкул становить l0 тижнiв (2 тижнi - зимовi, 8 тижнiв - лiтнi).

Початок i закiнT ення навчання здобувача вищоi освiти на конкретному Kypci оформляються
вiдповiдними (перевiдними) наказами.

Акаdемiчна zoduHa - мiнiмальна облiкова одиниця навчаJIьного часу, яка служить основою для
планування та облiку таких видiв занять, як лекцii, ceMiHapcbKi, практичнi, лабораторнi, KoHTaKTHi
заняття. Тривалiсть академiчноТ години становить, як правило, 45 хв. lBi академiчнi години утворюють
пару академiчних годин (далi - пара). Змiна тривалостi академiчноi години не допуска€ться, лроте в разi
проведення пари без перерви iT тривалiсть може змiнюватись, але мас становити не менше як 80 хв.

навчальнi за}Iяття у Унiверситетi тривають двi академiчнi години i проводяться за розкладом.
Розклад мас забезпечити виконання навч€U]ьного плану в повному обсязi цlодо навчальних занять.

4.3. Форми органiзацii освiтнього процесу
освimнiй процес - система науково обlрунтованих органiзацiйних, методичних i дидактичних

заходiв, спрямованих на реалiзацiю змiсту освiти на певному piBHi вищоi освiти вiдповiдно до
державних стандартiв освiти за допомогою обраноТ моделi його органiзацii.

Освiтнiй процес в Унiверситетi вiдбуваеться за такими формами:l) навчальнi заняття;
2) самостiйна робота;
3) практична пiдготовка;
4) контрольнi заходи.
Основними видами навчaшьних занять в Унiверситетi
l) лекцiя;
2) лабораторне, практичне, ceMiHapcbKe, iндивiдуаJ]ь е, факультативне заняття;
3) контактне заняття;
4) консультацiя.
В Унiверситетi можуть бути встановленi й форми освiтнього процесу i види навчаJIьних

занять.
лекцiя - це основна форма проведення навчального заняття, що € логlчно довершеним, науково

обrрунтованим i систематизованим викJIадом певного наукового чи науково-методичного питання,
iлюстрованИм за необхiДностi засобами наочносТi та демонсТрацiею результатiв дослiджень.



ll
ЛекцiЯ покликана формувати у здобувачiв вищоi освiти основи знань з певноi науковоТ гаrrузi, а

також визначати напрям, основний змiст i характер ycix iнших видiв навчальних занять i самостiйноi
роботи здобувачiв вищоТ освiти з вiдповiдноТ навчальноr дисциплlни.

ЛекцiЯ повинна охоплюватИ все нове, що с в законодавчих та Iнших нормативно-правових актах,
у фаховiй i навча-ltьнiй лiтературi, висвiтлювати динамiку змiн та akTytulbнi проблемнi питання. У
процесi викладеннЯ лекцiйногО матерiалУ можутЬ використовУватисЯ результати науково-дослiдноi
роботи лектора i викладачiв кафедри, лекцiя повинна мати проблемний характер.

лектор, якому доручено чита,ги курс лекцiй, зобов'язаний перед початком вiдповiдного семестру
подати на кафедру складений ним конспект лекцiй, контрольнi завдання для проведення пiдсумковоiо
контролю, передбаченого навчilIьним планом.

Лектор, який вперше претендус на читання курсу лекцiй, може бути зобов'язаний завiдувачем
кафедри до проведення проблемних лекцiй за участю викладачiв кафедри.

Лектор зобов'язаний дотримуватися змiсry силабусу навчальноi дисциплiни з тем лекцiйних
занять, tule не обмежусться в питаннях трактування навчального матерiалу, формах i засобах доведенця
його до здобувачiв вищоi освiти.

лектор ма€ проводити лекцii з використанtlям iнтерактивних методiв i прийомiв навчання:
проводити лекцii-дискусii (лекцii обговорення), лекцiт з використанням елсментiв мозкового штурму,
КОМПЛеКСНi ЛеКцii (лекцii-панелi, лекшii вдвох), лекцii-вiзуа,riзачii, письмовi програмованi лекцii, _rrЙii.
запланованими помилками (метод контрольного викладу), лекцiт-конференцii (метод персонiфiкованого
викладу).

Лектор також може проводити проблемнi лекцiТ, якi передбачають виклад новоТ iнформацii
через проблемнiсть литання) завдання чи сиryацii.

пiд час проведення лекцiй викладач забезпечуе активну роботу Bcix учасникiв освiтнього
процесу способом комбiнування рiзних фор, навчzUIьних занjIть та iнновацiйних педагогiчних
технологiй для максимаJIьного врахування iндивiдуальних запитiв та iHTepeciB академiчноi групи. Кожтlе
лекцiйне заняття передбачае широке використання активних методiв навчання i застосування
iННОВацiЙних педагогiчних технологiй (лекцiя-дискусiя, бiнарна лекцiя, проблемна лекцiя, моiковий
штурм, кейс-метод, бiзнес-тренiнг, реальнi проекти, робота в маJrих Iрупах, рольова гра та iH.).

Меmоd проблемноzо навчання передбачас постiйну колективну (групову) дискусiю, формування
вiдносин мiж здобувачами Вищоi освiти, викладачами i компанiями для виконання певних дiй. Такий
метоД вiдкривас HoBi перспективи порiвняно З викладаннЯм, що побуДоване тiльки на лскцiйнiй ocHoBi.

Факульmаmuвнi заняmmя - освiтнiй компонент, який здобувачi вищоi освiти закладу вищоТ
освiти вивчають за бажанням з метою поглиблення й розширення наукових i прикладних знань в рамках
ocBiTHboT програми.

Факультативнi заняття проводяться у позанавчальний час l

факультативу формуеться, як правило, iз здобувачiв однiсТ групи, або
гуманiтарних дисциплiн - iз здобувачiв рiзних KypciB, спецiальностей,

за окремим графiком. Склад
груп у межах г;rлузl знань, а з
галузей знань та структурних

Факультативнi
до вимог Полоiкення

заняття проводяться згiдно з силабусом факультативУ, ЩО складаеться вiдповiдно
про силабус навч€ulьнот дисциплiни у !ержавному унiверситетi економiки i

проведення факультативних занять фiксусться в журналах облiку факультативних занять.
Викладач, який проводитЬ факультативнi заняття, зобов'язаний регулярно заповнювати журнаJI
факультативiв, нотуючи в ньому дату, тему заняття, вiдвiдування здобувачiв.

особливостями факультативних занять с добровiльнiсть вибору здобувачами; оригiнальнiсть
вихiд за межi тематики освiтнього компоненту iHBapiaHTHoi ск.r-rадовоl; використання активних

методiВ освiтньоi дiяльностi; вiдсутнtстЬ оцlнюваннЯ навчаJ]ьниХ досягненЬ здобувачiв у балах.
Результативнiсть факультативного заняття визначаеться поглибленням знань здобувачiв,

розширенням свiтогляду та iнформованостi здобувачtв з питань сучасних наукових досягнень; засво€нIUI
нових наукових iдей, принципiв та алгоритмiв, законiв, закономiрностей; формування навичок
самостiйноТ працi; набуттЯ знань прО оточуючий cBiT; формУвання стiйКого iHTepecy До науки, що
вивча€ться на факультативi, активноi житгсвот позицii; реалiзацiя комплексу аспектiв виховання
особистостi - розумового, мораJIьного, естетичного, фiзичного, 1рудового.

практичне заняття - це органiзацiйна форма навчiшьного заIuIття, на якому викладач
органiзовуе детальний розгляд здобувачами вищот освlти окремих теоретичних положень навча-rrьноi
дисциплiни i формуе вмiння та навички ix практичного застосування шляхом виконання практичних
завдань.

ffля досягнення цiлей практичного занят"тя академiчна група може подiлятися на пiдгрупи.
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Лабораторне заIlяття - це органiзацiйна форма навчzшьного заняття, на якому здобувачi вищоТ
освiти пiд керiвництвом викJIадача проводять експерименти чи дослiдження в навчальних лабораторiях з
використанням вlдповlдного навчаJ]ьно-методичного забезпечення, устаткування, комп'ютерноТ технiки
з метою практичного пlдтвердженIrя окремих теоретичних положень вiдповiдноТ навчалыtоТ дисциплiни,
набувають практичних навичок з лабораторним устаткуванням, обладнанням, комп'ютерною технiкою,
методикою експериментальних дослlджень у конкретнiй предметнiй галузi.

лабораторнi заняття проводяться зi здобувачами вищоi освiти, кiлькiсть яких не перевищу€
половини академiчноТ групи.

основна мета практИчного ,i лабораторного занят"тя - розширення, поглиблення i деталiзацiя
теоретичних знань, отриманих здобувачами вищоi освiти на лекцiях i в процесi самостiйноi роботи, i
спрямуванНя iх на пiдвищеннЯ рiвня засвО€ння навчаJIьного матерiiurу, розвиток yMiHb i навичок,
наукового мислення та усного мовлення здобувачiв вищоi освiти.

кожне практичне, лабораторне заняття в Унiверситетi передбачае обов'язкове використання
iнновацiйних технологiй (колективноi розумовоi дiяльностi, проведення навчаJlьних дискусiй, навчання
на ocHoBi вирiшення конкретних ситуацiй; iгрового, кооперативного, проблемного, проектного,
вiтагенного навчання). !оцiльним € використання дискусiйних форм i методiв iнтерактивного I.Iавчання
(дiалог, групова дискусiя, розбiр ситуацiй iз практики, aHalliз ситуацiй морiUIьного вибору); iгрових
методiв iнтерактивного навчання (дидактичнi, дiловi, рольовi органiзачiйно-дiяльнiснi iгри); тренiнгiв як
форми комплексного використання iнтерактивних методiв i прийомiв навчання.

Iндивiдуальне навчальне заняття - це органiзацiйна форма навчzulьного заняття, що
проводиться з окремими здобувачами вищоi освiти для пiдвищення рiвня ii пiдготовки i розкриття
iндивiдуальних творчих здiбностей. lндивiдуа-пьнi навчальнi заняття органiзовукlться за окремим
графiком, затвердженим завiдувачем кафедри.

консультацiя - це органiзацiйна форма навчаJIьного заняття, при якiй здобува.r вищот освiти
одержус вiдповiдi вiд викладача на kol{l<peTHi запитанllя чи поясtIення певних теоретичних положеtlь або
аспектiв rx практичного застосування.

консультаuiя може бути iндивiдуitльною або проводитися для групи здобувачiв вищоi освiти
залежно вlд тоfо, чи викладач консультуе здобувачiв вищоi освiти з питань, пов'язаних iз виконанням
lндивlдуЕrльних завдань, чи з теоретичних питаtIь навчалыlоl дисциплlни.

обсяг часу, вiдведений викладачу для проведення консультацiй з конкретнот навча-llьноi
дисциплlни, встановлю€ться навчZLIIьним планом.

Iндивiдуально-консультацiйна робота - це форма органiзацii навчальноТ роботи викладача зi
здобувачами вищоТ освiти, яка здiйснюеться шляхом створення необхiдних умов для виявлення i

розвитку iндивiдуальних особливостей здобувача вищоi освiти на ocHoBi особистiсно-дiяльнiсного
пlдходу.

Iндивiдуально-консультацiйна робота лроводиться для посилення мотивацiТ здобувачiв вищоi
освiти до пiзнава-гrьноi дiяльностi та спрямування rT в потрiбному руслi.

Засади органiзацii самостiйноТ роботи здобувачiв вицоi освiти i проведення irlдивiдуально-
консультацiйна роботи викладачiв зi здобувачами вищоi освiти в Унiверситетi визначенi у Положеннi
про органiзацiю самостiйноi та iндивiдуально-консультацiйноi роботи здобувачiв вищот освiти.

Iндивiдуальне завдання - одна з форм самостiйноi роботи здобувачiв вищоi освiти, яка
передбачае створення умов для якнайповнiшоi реалiзацii творчих можливостей здобувачiв вицоi освiти i
мас на MeTi поглиблення. узаг€Lльнення i закрiплення знань, якi здобувачi вишот освiти одержують у
процес1 навчання, а також застосування цих знань на практиц1.

!о iндивiду€Lпьних завдань наJIежать TaKi: пiдготовка рефератiв, есе, виконання розрахункових,
графiчних робiт, оформлення звiтiв, анмiз практичних ситуацiй, пiдготовка реферативних матерiалiв iз
фахових публiкацiй, власнi дослiдження до конференцiй, участь в олiмпiадах тощо.

складовою iндивiдуа-лlьних завдань с пiдготовка курсових i квалiфiкацiйних робiт, яка
здiйснюсться вiдповiдно до робочого навч€uIьного ллану i вимог до ii змiсту.

Види iндивiдуальних завдань, термiни ix видачi, виконання i захисту встановлюються кафедрою
у силабусi.

Iндивiдуальнi завданнЯ виконуютьСя здобувачами вищоТ освiти самостiйно з одержанням
необхiдних консультацiй з боку науково-педагогiчного працiвника. !опускаються випадки виконання
робiт з комплексноi тематики кiлькома здобувачами вищоi освiти.

Курсова робота - це вид HayKoBoi роботи, що передбачас самостiйне дослiдження здобувачiв
вищот освiти акту:шьних проблем i теоретичне iх викладення вiдповiдно до вимог щодо оформлення
резул bTaTiB наукових дослiджен ь.

теми курсових робiт (проектiв) не менш нiж один раз на pik актуалiзуються i затверджуються
кафедрою.
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мета, завдання i порядок виконання курсових робiт (проектiв), змiст та обсяг iх окремих частин,
характер вихiдних даних, а також iншi вимоги наведенi в методичних вказiвках, якi розробляються
кафедрами.

керiвництво курсовими роботами (проектами) здiйснtосться найбiльш квалiфiкованими науково-
педагогiчними працi вниками.

Захист курсовоi роботи (проекту) проводиться публiчно перед комiсiею у складi 2-3 викладачiв
кафедри, у тому числi i керiвника курсовоi роботи.

Здобувач вищоТ освiти, який без поважноi причини не подав курсову роботу у визначений TepMiH
або не захистив ii, вважа€ться таким, що мае академiчну заборгованiсть.

KypcoBi роботи зберiгаються на кафедрi протягом трьох poKiB. Пiсля спливу вкzваного TepMiHy
зазначенi роботи пiдлягають утилiзацii на пiдставi спецiального акта, який пiдписусться комiсiсю у
складi 3 працiвникiв кафедри.

Аналiтичнi огляди, TecToBi завдання, iншi iндивiдуальнi завдання - це завдання, якi
сприяють поглибленню i розширенню теоретичних знань здобувачiв вищоi освiти з окремих тем
навч€Lдьних дисциплiн, розвивають навички самостiйноi роботи з навчальною i науковою лiтературою.

Контрольнi роботи, що виконуються пiд час самостiйноi роботи здобувачiв вищоТ освiти, - це
iндивiдуа.тьнi завдання, якi передбачають самостiйне виконання Здобувачами вицот освiти певноi
практичноi роботи на ocHoBi засво€ного теоретичного матерlалу.

Науково-дослИницька робота - це форма органiзацiТ HayKoBoi та дослiдницькоi роботи
здобувачiв Вищоi освiти, за якоi вони заJIучаються до активноi самостiйноi (або пiд керiвництвом
викладача) }lауково-дослiдницькоТ дiяльност,i для формування IIаукового свlтогляДУ, розвитку науково-
дослiдних yMiHb, навичок творчого вирiшення практичних завдань; це форма сприяння мололим
дослiдникам в опануваннi методологiТ та методiв наукового пошуку.

науково-дослiдницька робота здобувачiв вищоi освiти в Унiверситетi вiдбувасться за трьома
основними tIапрямами: науково-дослiдlrицька робота у lIавчапьному процесi; IIауково-дослiдна робота
здобувачiв вищот освiти у позанавчtu]ьний час; науково-органiзацiйнi заходи - конференцiТ, конкурси,
олiмпiади та iH.

науково-dослidнuцька робопtа здобувачiв вищот освiти у освimньому процесi е обов'язковою i
визначасться навчаJIьними планами i робочими навчальними плаtIами (спецiальнi лекцiйнi курси з основ
наукових дослiджень, рiзнi види навч[Lдьних занять з елементами наукових дослiджень тощо).

Виконання науково-дослiдницькоt роботи у процесl вивчення навчiurьних дисциIlлlн
вiдбувасться за умов оптимаJIьного спiввiдношення репродуктивних i творчих завдань, iндивiдуальних i
колективних форм органiзацiт процесу навчання, максимчtльного насичення занять ситуацiями спiльноi
творчоi дiяльностi.

науково-dослidнuцька робоmа здобувачiв вищоi освiти у позонавчальtшй чсс е ефективним
засобом об'сктивного вияву обдарованоi студентськоТ молодi, реалiзацii ii творчих здiбностей,
стимулювання потреби у творчому оволодiннi знаннями, активiзацii навч€Luьно-пiзнавальноi дiяльностi.

самостiйна робота здобувачiв вищо[ освiти - це форма органiзацii освiтвього процесу, за якот
запланованi завдання виконуються здобувачами виulоi освiти пiд методичним керiвництвом вцIOIяц?ЧЗ9
але без його безпосередньоi участi.

Метою самостiйноi роботи € засво€ння в повному обсязi ocBiTHboi програми i послiдовне
формування у здобувачiв вищоi освiти самостiйностi як риси характеру, що вiдiграе сутт€ву роль у
формуваннi сучасного фахiвця.

у ходi самостiйноi роботи здобувачiв Вищот освiти мае перетворитися на активного учасника
освiтнього процесу, навчитися свiдомо ставитися до оволодiння теоретичними i практичними знаннями,
вiльно орiентуватися в iнформацiйному просторi.

самостiйна робота - основний засiб оволодiння навчальним матерiалом у час, вiлыlий вiд
обов'язкових нав чzUIьних занjrть.

навчальний час, вiдведений для самостiйноi роботи здобувача вищоi освiти, визначасться
навчальниМ планоМ 1 становитЬ, як правиЛо, не менШе як l/3 i не бiльше як 2lЗ загального обсяry
навч€Lпьного часу, вlдведеного для вивчення KoHKpeTHoi навчальноI дисциплiни.

навчальний матерiал з навчальноi дисциплiни, передбачений Силабусом для засво€ння
здобувачами вищоi освiти у процесi самостiйноi роботи, виноситься на пiдсумковий контроль разом iз
навч€lльним матерiалом, який опрацьовувався пiд час проведення аудиторних занять-

практична пiдготовка здобувачiв вищоi освiти - обов'язковий компонент освiтнього процесу,
який мае за мету набуття здобувачами вищоi освiти професiйни)( навичок i BMiHb для под€шьшого
використання Тх у ре€Lпьних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати cBoi
знання i творчо ix застосовувати в практичнiй дiяльностr.

Метою практики с оволодiння здобувачами вищоi освiти сучасними методами, формами
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органiзацii роботи за майбутньою професiею; формування на базi одержаних в Унiверситетi знань,
професiйних yMiHb i навичок для прийняття самостiйних рiшень лiд час конкретноi роботи в реальних
ринкових i виробничих умовах; виховання потреби систематично поновлювати своТ знання i творчо Тх
застосовувати в практичнiй дiяльностi; стажуватlня l практичне, творче застосуваIlня набlrгих знань i
BMiHb дrrя здiйснення економiчноi дiяльностi, розвиток навичок науково-дослiдноi роботи i вирiшенrrя
прикJIадних завдань.

Види практичноi пiдготовки здобувачiв вищоi освiти в Унiверситетi:
- тренlнги;

- навч€LrIьна практика;

- виробнича практика;

- переддипломна практика;

- iншi види практик, передбаченi навча-ltьними планами.
практична пiдготовка здобувачiв вищоi освiти Унiверситету проводиться з урахуванням

компетентнiсного пiдходу на базах сучасних пiдприсмств, органiзацiй рiзних галузей господарства i
установ державного управлlння, а також в навчально-тренувальних центрах, дослiдних лабораторiях
Унiверситету i комп'ютерних класах при факультетах.

органiзацiя практичнот пiдготовки здобувачiв Вищот освiти Унiверситеr.у регламентусться
Положенням про органiзацiю практики здобувачiв вищоi освiти в Унiверситетi та iншими внутрiшнiми
нормативцими документами.

КонтрольНi заходИ включаютЬ поточниЙ та пiдсумкОвий контроль, оцiнювання KypcoBoi роботи;
оцiнювання звiту з практики; оцiнювання квалiфiкацiйних екзаменiв; оцiнюванttя бакалаЪрськоi
квалiфiкацiйнот роботи; оцiнювання магiстерськот квалiфiкацiйнот роботи.

Порядок поточного i пiдсумкового контролю знань, yMiHb та навичок здобувачiв вищоi освiти
Унiверситету здiйснюсться вiдповiдно до чинного Положення про порядок оцiнювання результатiв
ocBiTHboT дiяльностi здобувачiв вищоi освiти.

Атестацiя злобувачiв вищот освiти - це встановлення вiдповiдностi результатiв навчання
(науковоТ або творчоТ роботи) здобувачiВ вищоТ освiтИ вимогаМ освiтньо-лрофесiйноi (ocBiTHbo-HayKoBoi,
освiтньо-творчоi), науковоi програми таlабо вимогам програми сдиного державного квалiфiкацiйного
lспиту.

Атестацiя осiб, якi здобувають сryпiнь молодшого бакалавра, бакалавра чи магiстра,
здiйснюсться екзаменацiйною комiсiсю, до складу якоТ можуть включатися лредставники роботодавцiв
та ix об'сднань, вiдповiдно до положення про екзаменацiйну комiсiю, затвердженого вченою радою
Унiверситету.

унiверситет на пiдставi рiшення екзаменацiйноi koMicii присуджус особi, яка успiшrIо виконаJIа
освiтню лрограму на певному piBHi вищоi освiти, вiдповiдний ступiнь вищоi освiти та присвою€
вiлповiлну ква-лiфi качiю.

Атестацiя осiб на першому (бака,rаврському) таlабо другому (магiстерському) рiвнях вищоi
освlти може включати едиllий державний квалiфiкацiйний iспит, що проводиться заспецiа,rьностями та
в порядку, визначеними Кабiнетом MiHicTpiB Украiни,

дтестацiя здобувачiв вищоi освiти в Унiверситетi здiйснюеться у таких формах:
на початкоВому piBHi (короткому циклi) вищоi освiти - комплексний фаховий екзамен;
на першому (бакалаврському) piBHi - випускна квалiфiкацiйна робота;

- на другому (магiстерському) piBHi - випускна квалiфiкацiйна робота (сдиний державний
квалiфiкацiйний iспит, що проводиться за спецiальностями та в порядку, визначеними Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни).

OcHoBHi вимоги до проведення атестацii здобувачiв вищоТ освiти Унiверситету
Положеннi про екзаменацiйну комiсiю з атестацii здобувачiв вищоТ освiти.

основною формою семестрового контроJ|ю е ceмecTpoBi екзамени. Екзамен для здобувачiв
вищоi освiти на деннiй та заочнiй формi навчання проводиться за технологiями автоматизованоi системи
контролю та оцiнювання знань здобувачiв вищоi освiти zELIs 2 у тестовiй формi за завданнями,
складеними на ocrtoBi Силабусу навчальноi дисциплillи. При цьому, використовуються тести закритого
тигry (з варiантами вiдповiдей).

CeMecTpoBi екзамени для дисциплiн з вивчення iноземних мов проводяться в
формi, за винятком, коли здобувач вищоi освiти скJIадае дистанцiйний екзамен, що
умовах карантину.

У виняткових випадках, семестровий екзамен з окремих дисциплiн, враховуючи Iх специфiку,
може проводитися в тестово-уснiй, уснiй формi з письмового дозволу ректора Унiверситету.

Порядок оцiнювання результатiв навчальноi дiяльностi здобувачiв вищоi освiти в Унiверситетi
визнача€ться Положенням про порядок оцiнювання результатiв навчальноi дiяльностi здобувачiв вищоI

тестово-уснiй
проводиться в
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освlти.
Апеляцiя щодо результатiв пiдсумкового контролю результатiв навчання регулю€ться

положенням про апеляцiю результатiв пiдсумкового контролю здобувачiв вищоi освiти.
Лiквiдацiя академiчних заборгованостей здобувачiв вищоi освiти Унiверситеry

регламенту€ться ПоложенняМ про iндивiдуальний навчальний план здобувачiв вищоi освiти i результати
його виконання.

з метою забезпечення контролю за якiстю вищоi освiти в Унiверситетi запроваджу€ться система
монiторинry якостi освiтнього процесу.

Журнал облiку навчальноi роботи здобувачiв вищоi освiти академiчноi групи, який
забезпечус вiдстеження та аналiз поточноi успiшностi здобувачiв вищоТ освiти на кафедрах i
iнститутах/факультетах для прийняття вiдповiдних рrшень про удосконIU]еннJI навчального процесу l
пiдвищентrя якостi пiдготовки здобувачiв в Унiверситетt.

У випадках, коли ocBiTHi програми реалiзуються на замовлення юридичних (фiзичних) осiб i
виникас потреба у залученнi замовника до поточного чи лiлсумкового оцiнювання з ocBiTHix компонент,
що передбачають пiдсумковиЙ контроль у формi залiку, екзамену, захисту KypcoBoi роботи (проекту), з
метою забезпечення активноi участi замовника у ocBiTHboMy процесi та для контролю за якiстю освiти й
навчальних досягнень здобувачiв освiти може застосовуватись така форма як спiвбесiда iз здобувачами
освiти за участю представникiв замовника. Вона проводиться, як правило, напередоднi екзамену у
перiод за-пiково-екзаменацiйноi cecii. Результати спiвбесiди за бажанням замовника можуть бути
BpaxoBaHi у результатах поточного чи пiдсумкового контролю з вiдповiдноi ocBiTHboi компоненти.
Порядок проведення таких спiвбесiд визначасться окремим положенIlям.

4.4. Органiзаlliйtlо-методичtlе забезпеченtIя ocBiTrlboгo процесу.
!о складу навчаJ,lьно-методичних документiв кожноi спецiальностi, що лiцензована в

унiверситетi на певному piBHi вищоi освiти, входить навчально-методи.rний комплекс спецiалыIостi.
Навчально-методичний комплекс кожноТ спецiальностi включас;
- освiтньо-професiйна (ocBiTHbo-Hayкoвa, наукова) програма;
- НаВЧzulЬнИЙ план освiтньо-професiЙноi (ocBiTHbo-HayKoBoi, HayKoBoi) програми;
- стандартизованr пакети методичного забезпечення з кожноi обов'язковоТ i вибiрковоr

дисциплlни навчtL,Iьного плану;
програмИ тренiнгiв, навчальноi, виробничоi, переддипломноТ практик, передбачених

навчitльним планом;
методичнl матерlали з питань атестацii здобувачiв вищоТ освiти;
ВiДОМОстi Про Проектну групу та групу забезпечення вiдповiдноi спецiальностi.

Стандартизований пакет методичного забезпечення з кожноI обов'язковоТ i вибiрковоТ
навчальноi дисциллiни розробляеться вiдповiдною кафедрою i включас:

- силабус навчальноi дисциплiни;
- навч€UIьний контент;

- бази даIlих для проведення семестрових екзаменlв;

- МеТОДИЧнi матерiали для написання курсових робiт (просктiв)(за наявностi);
пiдручники i навчальнi посiбники, монографii, виданi викJlадачами, якi працюють на вiдповiднiй

кафедрi та беруть участь у ocBiTHboMy процесу.
навчальний контент з кожнот обов'язковоi i вибiрковоi навчальноi дисциплiгlи включас:

конспект або розширений план лекцiй з навчаJ]ьноi дисциплiни;
плани практичних занять;
завдання для лабораторних робiт (за наявностi);
Методичнi матерiали щодо змiсту та органiзацiТ самостiйноi роботи;
питання, задачi, завдання або кейси для поточного та пlдсумкового конlролю знань;
iншi навчально-методичнi видання, включаючи практикуми, трGнiнги, збiрники кейсiв,

навчiL[ьна i навчально-методична лiтература, що ix визначае Науково-методична рада Унiверситету.
4.5. РОЗклади занять i екзаменацiйноТ cecii розмiщуються на сайтi Унiверситету

5. УЧАСНИКИ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освiтнього процесу в Унiверситетi с:
l) HayKoBi, науково-педагогiчнi та педагогiчнi працtвники;
2) здобувачi вищоi освiти та iншi особи, якi навчаються у закладах вищот освiти;
3) фахiвцi-практики, якi за_лlучаються до освiтнього процесу на освiтньо-професiйних програмах;
4) iншi працiвники закладiв вищоi освiти.
.Що освiтнього процесу можуть зtцучатися роботодавцi.
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Науково-педагогiчнi працiвники - це особи, якi за основним мiсцем роботи у закладах вищоi
освiти провадять навчiL[ьну, методичну, наукову (науково-технiчну, мистецьку) та органiзацiйну
дlяльнlсть.

педагогiчнi працiвники - це особи, якi за основним мiсцем роботи у закладах Вищот освiти
провадять навч€uIьну. методичну та органiзацiйну дiяльнtсть.

HayKoBi працiвники - це особи, якi за основним мiсцем роботи та вiдповiдно до трудового
договору (контракту) професiйно здiйснюють наукову, науково-технiчну або науково-органiзацiйну
дiяльtriсть та мають вiдповiдну квалiфiкацiю незtшежIIо вiд наявностi наукового ступеIIя або вченого
звання.

Наукова, науково-теХнiчна та iнновацiйна дiяльнiстЬ науково-педагогiчних працiвникiв закладiв
вищоi освiтИ регулю€тьсЯ законодавсТвом прО науковУ i науково-технiчнУ та iнновацiйну дiяльнiсть.

Права та обов'язки науково-педагогiчних працiвникiв.
науково-педагогiчнi, HaykoBi та педагогiчнi працiвники Унiверситету мають право:
- На аКаДемiчну СвОбоду, що реа_лtiзуеться в iHTepecax особи, суспiльства i людства загiцIом;
- на академiчну мобiльнiсть для провадження лрофесiйноi дiяльностi;
- на захист професiйноТ честi та гiдностi;
- брати }л{асть в управлiннi Унiверситетом, у тому числi обирати та бути обраним до вищого

органу громадського самоврядування, Вченоi ради Унiверситету чи його структурного пiдроздiлу;
- на забезпечення створення вiдповiдних умов працi, пiдвищення свого професiйного рiвня,

органiзацiю вiдпочинку i побуту, встановлених законодавством, нормативними актами Унiверситету,
умовами iндивiдуального трудового договору i колективного договору;

- безоплатно користуватися бiблiотечними, iнформацiйними ресурсами, послугами навчальних,
наукових, спортивних, культурно-освiтнiх пiдроздiлiв Унiверситету;

- на захист права iнтелектуа-пьноi власностi;
- захист професiйrлоi честi та гiдностi;
- вiльний вибiр методiв i засобiв навчання у межах затверджених навчальних планiв i робочих

наtsчальних проfрам з навчальних дисциплlн;
- участь в обговореннi питань навчальноi, методичноi, HayKoBoi i виробничоТ дiяльностi

Унiверситету;

- ПiДВИЩеНня квалiфiкаrlii та стажування не рiдше вiд одного разу на п'ять poKiB;
- здiйснення науково-дослiдноi роботи;
- iндивiдуальну педагогiчну дiяльнiсть;
- участь в об'еднаннях громадян;

- користування подовженою оплачуваною вlдпусткоIо;

- моральне i матерiальне заохочення за сумлiнну та активну роботу;
- iншi права та свободи, передбаченi чинним законодавством Украiни та Статутом Унiверситету.
НаУКово-педагогiчнi, HayKoBi та педагогiчнi працiвники Унiверситету зобов'язанi:
- забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному i методичному piBHi навчальних

дисциплiН вiдповiдноТ ocBiTHboi програмИ за спецiа-llьНiстю, проваДити науковУ дiяльнiсть (для науково-
педагогiчних працiвникiв) ;

- пiдвищувати професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть, наукову
науково-педагогiчних працi вникiв) ;

- ДОТРИМУВаТИСЯ НОРМ ПеДагОГlчноi етики, моралi, поважати гiднiсть осiб,
закJIадах вищоi освiти. прищеплювати Iм любов до Украiни. виховувати Iх у
патрiотизму i поваги до Конститучii Украiни та державних символiв Украiни;

квсuliфiкаrliю (для

якl навчаються у
лусi украiнського

- дотримуватпся в ocBlTHboMy процесi та науковiй (творчiй) дiяльностi академiчноi доброчесностi
та забезпечувати ii дотримання здобувачами вищоi освiти;

- розвивати в осiб, якl навчаються у закладах вищоi освiти, самостiйнiсть,

- ДОТРИМУВаТиСя Статуту Унiверситету, законiв, iнших нормативно-правових aKTiB;
- сприя,ги збереженню майна Унiверситету.
<Dахiвцi-практики - фiзичнi особи, якi працюють в Унiверситетi на посадах науково-

педагогiчних (наукових) працiвникiв на умовах сумiсництва в обсязi до 0,25 ставки або погодинноТ
оплати працi (не бiльше 200 годин навчального навантаження на навча-rrьний piK) i мають досвiд
практичноi роботи за спецiальнiстю, лiцензованою в Унiверситетi. Фахiвцi-практики можуть зtцучатися
до освlтнього процесу з метою посилення його практичноi спрямованостi та забезпечення зв'язкiв iз
зовнiшнiми стейкхолдерами (у тому числi роботодавцями).
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Iншi працiвники - працiвники Унiверситету, якi не вiдносяться до науково-педагогiчних,
наукових, педагогiчних працiвникiв, фахiвцiв-практикiв, та працюють в Унiверситетi на лiдставi
трудового або цивiльно-правового договору.

Робочий час науково-педаr,огiчних працiвникiв становить 36 годин на тиждень (скорочена
тривалiсть робочого часу). Робочий час науково-педагогiчного працiвника вкJIюча€ час на виконаннrI
ним навч€шьноi, методичноi, науковоi, органiзацiйноi роботи та iнших трудових обов'язкiв. Робочий час
науковогО лрацlвника включа€ час на виконанIU{ ним науковоТ, дослiдницькоi, консультативноi,
експертнот, органiзаuiйнот роботи та iнших трудових обов'язкiв. Робочий час педагогiчного працiвника
включае час виконання ним навчальноi, методичноi, органiзацiйноi роботи та iнших lрудових
обов'язкiв.

Норми часу методичноТ, науковоi, органiзацiйноi роботи визначаються Унiверситетом
передбаченоi трудовим договором (контрактом), може здiйснюватися лише за ix згоди або у випадках,
передбачених чинним законодавством Украiни.

залучення науково-педагогiчних, наукових i педагогiчних прачiвникiв до роботи, не
передбаченоi трудовим договором, може здiйснюватися лише за iхньою згодою або у випадках,
передбачених законодавством

види навча,rьних занять, що входять до обов'язкового обсягу навч€u]ьного навантаження
викJrадача вiдповiдно до його посади, встановлюються кафедрою.

При сктrаданнi iндивiдуальних робочих планiв викJIадача та розподiлi педагогiчного
навантаження завiдувач кафедри повинен враховувати особливостi кожного виду роботи i забезпечувати
оптимапьне використання творчого потеIIцlчшу кожного науково-педагогiчного працiвника.

!о викладання навчilльних дисциплiн на зао.rнiй формi навчання необхiдно залучати найбiльш
досвiдчених i творчо обдарованих науково-педагогiчних працiвникiв.

персональна вiдповiдальнiсть за дотримання меж мiнiмального або максимального
обов'язкового обсяry навчаJ]ьного навантаження Irауково-педагогiчних працiвllикiв кафедри
покладаеться на директорiв iнстиryтiв / деканiв факультетiв i завiдувачiв кафедр,

Методика розрахункУ науково-пеДагогiчногО навантаження в Унiверситетi i розподiл функчiй
структурних пiдроздiлiв Унiверситету при розрахунку науково-педагогrчного навантаження
здiйснюсться згiдно з Положенням про розрахунок науково-педагогiчного навантаження в !ержавному
унiверситетi економiки i технологiй.

у разi службовоi необхiдностi викладач може бути залучений до Ilроведення навчальних занять
понад обов'язковий обсяг навчального навантаження, визначений iндивiдуtшьним робочим планом, у
межах свого робочого часу.

Змiни в обов'язковому навчtLпыIому навантаженнi викладача вносяться до Його iндивiдуа-гtьного
робочого плану.

графiк робочого часу викладача визначасться розкладом аудиторних навчальних занять i
консультацiй, розкладом або графiком контрольних заходiв та iншими видами робiт, передбаченими
iндивiдуаrrьним робочим планом викладача.

Час виконання робiт, не передбачених розкладом або графiком контрольних заходiв,
визнача€ться з урахуванням особливостей спецiальностi та форм навчання.

ВИКЛадач зобов'язаний дотримуватися встановленого графiка робочого часу.
Заборонясться вiдволiкати викладачiв вiд проведення навчаJIьних занять i контрольних заходiв,

передбачених розкладом.
планування та облiк навчаrrьноi роботи викладачiв здiйснюсться вiдповiдно до наказу

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни Ns 450 вiд 07.08.2002 <Про затвердження норм часу для планування
i облiку навчальноi роботи та перелiкiв основних видiв методичноi, науковоТ й органiзацiйноТ роботи
педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв вищих навчiu]ьних закладlв)).

5.2. Права та обов'язки здобувачiв вищоi освiти.
Особи, якi навчаються в Унiверситетi, мають лраво на:
l) вибiр форми навчання пiд час вступу до закладу вищоi освiти;
2) безпечнi i нешкiдливi умови навчання, працi та побуту;
3) трудо"у дiяльнiсть у позанавчiшьний час;
4) лолаткОву оплачуВану вiдпуСтку У зв'язкУ з навчаннЯм за осноВним мiсцем роботи,

скорочений робочий час та iншi пiльги, передбаченi законодавством для осiб, якi посднують роботу з
навчанням;

5) безоплатне користування бiблiотеками, музеями, iнформацiйними фондами, навчаJIьною,
науковою та спортивною базами закладу вищоi освiти;
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6) безоплатне забезпечення iнформацiею для навчання у достуIlних форматах з використанням
технологiй, що враховують обмеження житт€дiяльностi, зумовленi станом здоров'я (для осiб з
особливими освiтнiми потребами);

7) користування виробничою, кульryрно-освiтньою, побутовою, оздоровчою iнфраструктурою
закJIаду вищоi освiти у порядку, передбаченому статутом закладу вищоi освiти;

8) забезпечення гуртожитком та цiлодобовим доступом до нього на строк навчаннJI у порядку,
встановленому законодавством;

9) участь у науково-дослiдницьких, дослiдно-конструкторських роботах, конференцiях,
симпозiумах, виставках, конк)фсах, представлення cBoix робiт для публiкацiТ;

l0) УЧасТь У Заходах з ocBiTHboi, науковоi, науково-дослiдноi, спортивноi, мистецькоi,
громадськоi дiяльностi. що проводяться В YKpaiHi та за кордоном, У встановленому законодавством
порядку;

ll) УчаСть в обговореннi та вирiшеннi питань удосконалення навчtu]ьного процесу, науково-
ДОСЛiДНицькОi рОботи, приЗначення стипендjй, органiзацii дозвiлля, лобуту, оздоровлення;

l2) внесення пропозицiй щодо умов i розмiру ллати за навчання;
13) участь у громадських об'сднанllях;
14) )п{астЬ у дiяльностi органiв громадського самоврядування Унiверситету, iнститутiв,

факультетiв, вiддiлень, вченот ради закJlаду Вищоi освiти, органiв сryдентського самоtsрялування;
l5) вибiр навч[Lпьних дисциплiн у межах, передбачених вiдповiдною освiтньою програмою та

навч.uIьним планом, в обсязi, що становить не менш як 25 вiдсоткiв загальноi кiлькостi кредитiв сктс,
передбачених для даноГо рiвня вищоi освiти. При цьомУ здобувачi певного рiвI.tя вицоТ освiти мають
право вибиРати навч€U]Ьнi дисциплiНи, що пропонуютьсЯ для iнших piBHiB випIоТ освiти, за погодженням
з керiвником вiдповiдного факультету чи пiдроздiлу,

16) навчання одночасно за декiлькома освiтнiми програмами, а також у декiлькох закладах вищоi
освiти, за умови отримання тiльки одlliеi вищоi освlти за кожним ступенем за кошти державного
(мiсцевого) бюлжеry:

l7) акалемiчну мобiльнiсть, у тому числi мiжнародну;
l8) ОТРИмання соцiальноi допомоги у випадках, встановлених законодавством;
l9) зарахування до страхового стажу вiдповiдно до Закону Укратllи "про загальнообов'язкове

державне пенсiйне страхуваннЯ" перiодiВ навчаннЯ на деннiЙ формi навчання у закладах вищоТ освiти,
аслiрантурi, докторантурi, iHTepHaTypi, резидентурi, за умови добровiльноi сплати страхових BHecKiB;

20) академiчну вiдпустку або перерву в навчаннi iз збереженням окремих прав здобувача вищоi
освlти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центр€ulьним органом виконавчот
влади у сферi освiти i науки;

2l) участь у формуваннi iндивtдуального навч€цьного ллану;
22) Moptutbнe таlабо матерiальне заохочення за успiхи у науково-дослiднiй i

громадськiй роботi, за мистецькi та спортивнi досягнення тощо;
23) захист вiд будь-яких форм експлуатацii, фiзичного та психiчного насильства;
24) безоплатне проходження практики на пiдприемствах, в установах, закладах та органlзацlях, а

ТаКОЖ На ОплаТУ працi пiд час виконання виробничих функцiЙ згiдно iз законодавством;
25) канiкулярну вiдпустку,грива-lliстю не менш як BiciM к€rлендарних тижнiв на навчаJIьний piK;
26) отримання цiльових пiльгових державних кредитiв для здобуття вищот освiти у порядку,

визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни;
27) оскарження дiй органiв управлiння закJlаду вищоi освiти та ix посадових осiб, педагогiчних i

науково-педагогiчних працiвникiв;
28) спецiальний навчально-реабiлiтацiйний супровiд та вiльний доступ до iнфраструктури

закладу вищоТ освiти вiдповiдно до медико-соцiа,rьних показань за наявностi обмежень життедiяльностi,
зумовлених станом здоров'я.

особи, якi навчаються В Унiверситетi за денною формою навчання за рахунок коштiв
державного або мiсцевих бюджетiв, мають право на отримання академiчних та соцiальних стипендiй у
встановленому законодавством порядку.

Особи, якi навчаються в Унiверситетi за денною формою навчання, мож)ль отримувати iншi
стипендii, призначенi фiзичними (юридичними) особами.

соцiальнi стипендii призначаються здобувачам Унiверситету в порядку, встановленоN{у
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

Здобувачi вищоТ освiти з числа дiтей-сирiт та д,iтей, позбавлених батькiвського пiклування, а
також здобувачi закJIаду вищоТ освiти, якi в перiод навчанIUl у вiцi вiд 18 до 23 poKiB залишилися без
батькiв, мають гарантоване право на отримання соцiальноi стипендii, у тому числi у разi отримання
академ i чноi стипендiТ.
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Академiчнi стипендii призначаються особам, якi досягли значних успiхiв у навчаннi таlабо
науковiй дiяльностi згiдно з критерiями, встановленими Кабiнетом MiHicTpiB Украiни. Частка
здобувачiв, якi мають право на отримання академiчних стипендiй, встановлю€ться вченою радою
закладУ вищоТ освiти у межах визначеного Кабiнетом MiHicTpiB Украiни загtu]ьного вiдсотка здобувачiв,
якl мають право на отримання академiчних стипендiй, та стипендiального фонду.

розмiр академiчноi та соцiальноi стилендiй, порядок ix призначення i виплати встановлюються
Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

5.3. Здобувачi виlцоi освiти зобовrязанi:
- дотримуватися чинного законодавства Украiни, Статуту Унiверситеry, Правил внутрiшнього

розпорядку Унiверситету, вимог iндивiдуального навчzшьного плану здобувача, етичних норм i з
повагоЮ ставитися До науково-Педагогrчних та педагогiчних, iнших працiвникiв Унiверситету;

- виконувати вимоги з охорони працl, технiки безпеки, виробничоi caHiTapii, протипожежноi
безпеки, передбаченi вiдповiдними правилами та iнструкцrями;

- виконувати вимоги ocBiTHboi (науковоi) програми,
систематично Й глибокО оволодiвати знаннями, вмiннями, практичними навиками,

професiйною майстернiстю i пiдвищувати загальний культурний piBeHb;

- вiдповiда-пьно, сумлiНно i творчО с,гави"гися дО виконання навч[U]ьних завдань;
- не корисТуватисЯ заборонениМи джерелаМи iнформачii лiд час контрольних заходiв;
- виконувати графiк освiтнього процесу i вимоги iндивiдуа-пьного навч€UIьного плану;
- систематичне вlдвlдування заняття;
- вчасно iнформувати I]eHTp студентських комун,iкацiй про неможливiсть вiдвiдувати зацяття;
- пlдтримувати н;L,Iежний порядок в Унiверситетl;
- бережливо ставитися до майна Унiверситету;
- берегти документи, що пiдтверджують статус здобувача вищоi освiти.

6. УПРАВЛIННЯ OCBITHIM ПРОЦЕСОМ

б.1. Основну вiдповiдальнiсть за якiсть навчального процесу в Унiверситетi несуть ректор i
керiвники структурних пiдроздiлiв.

б.2. Ректор Унiверситету в межах наданих йому IloBHoвa)rýeнb:

- вирiшус питання ocBiTHboi дiяльностi Унiверситету, несе вiдповiдальнiсть за iT провадження;
- видаС наказИ i розпорядЖення З ycix питань органiзацiТ освiтнього процесу, обов'язковi для

виконаннlI Bci ма працiвниками i структурними пiдроздiлами Ун i верситету;
- формус контингент осiб, якi IIавчаються в Унiверситетi,
- переводиТь, вiдраховуе i поновлю€ на навчання осiб, якi навчаються в Унiверситстi;

контролю€ виконанtUt освiтньо-пРофесiйних (освiтньо-наукових, наукових) програN{ та
вiдповiдних навч€lльних план iB;

здiйснюе контролЬ за якiстю роботи науково-педагогiчних працiвникiв, оргаrliзацiею
освiтнього процесу i виховноi роботи, станом фiзичного виховання i здоров'я, органiзовус побутове
обслуговування учасникiв освiтнього процесу та iнших працiвникiв Унiверситету;

- виконус iншi обов'язки вiдповiдно до Статуту Унiверситету та чинного законодавства Украiни.
6.3. Вчена рада Щержавного унiверситету економiки i технологiй як колегiа_цьний орган

Унiверситету:

- розгляда€ та ухв.LrIюе найважливiшi рiшення з питань органiзацii освiтнього процесу в
Унiверситетi;

- у межаХ компетенцii вирiшуе питаннЯ створення, лiквiдацii та реорганiзацii факультетiв,
кафедр, лабораторiй, iнститрiв, iнших структурних пiдроздiлiв;

- ухв€чIю€ ocHoBHi напрями наукових дослiджень;
- ухвzlлюс ocBiTHi програми та навчzulьнi плани,
- оцiнюс науково-педагогiчну дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв;
- призначае iMeHHi стипендiТ вiдмiнникам навчання;
- розгляда€ iншi питання дiяльностi Унiверситету вiдповiдно до Стаryry Унiверситету.
6.4. Науково-методична рада .щержавного унiверситету економiки i технологiй як

колегiа-пьний орган Унiверситету здiйснюе монiторинг, аналiз, координацiю, планування навчilIьно-
методичноi роботи в Унiверситетi та розробляс рекомендацii щодо ii вдосконtulення для забезпечення
високого рiвня якостi вищоi освiти i набуття учасниками освlтнього процесу незаперечних
конкурентних переваг.
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7. OCHOBHI CTPYKTYPHI ПIДРОЗДIЛИ УНlВЕРСИТЕТУ, ЯКt ЗДIЙСНЮЮТЬ
ОРГАНIЗАЦIЮ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. CTpyKTypHi пiдроздiли Унiверситету створюються вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни i головних завдань дiяльностi Унiверситету i функчiонують згiдно з окремими Положеннями,
що затверджуються Вченою радою !ержавного унiверситету економiки i технологiй.

основними структурними пiдроздiлами Унiверситету, Що беруть безпосередню участь в
органiзаuii освiтньогО процесУ в !ержавному унiверситетi економiки i технологiй, с кафедри,
факультети, навчаJIьно-науковi iнститути, бiблiотека.

кафедра - базовий структурний пiдроздiл Унiверситету, Що провадить освiтню, науково-
дослiдницьКу, виховну i навчально-методичну дiяльнiсть з однiсi або кiлькох, як правило спорiднених,
спецiальностей, спецiа,rriзацiй або навчаJIьних дисциплiн у певнiй галузi/га,,rузях знань. OcHoBHi завданшI
i функцii кафедри визначаються Лоложенням про вiлповiдну кафедру.

ФакультеТ основниЙ органiзацiйний i навчально-науковий структурний пiдроздiл
Унiверситету, який здiйснюе пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою з однiеi uбо nirr"no* 

"yrir*"r*спецiаrrьностей, забезпечус керiвництво освiтньою, навчально-методичною, науково-дослiдтrицькою
роботою кафедр, безпосередньо пiдпорядкованих факультету,

ocHoBHi завданIul i функцii, а також органiзацiя управлiння факультстом визначаеться
Положенням про вiдповiдний факультет.

Навчально-науковий iнститут - структурний пiдроздiл Унiверситету, що об'еднус вiдповiднi
кафедри, лабораторii, науково-дослiдrli центри та експерименталыli rruборurорiт, якi провадять освiтню
дiяльнiсть i проводять HayKoBi дослiдження.

OcHoBHi завдання i функцii, а також органiзацiя управлiння навччцьно-науковим iнститутом
визначаються Положенням про вiдповiдний навчально-науковий iнститут,

Бiблiотека це навчальний, rlауковий, illформацiйrlий та культур}lо-просвiтницький
структурний пiдроздiл Унiверситеry, який забезпечуе учасникiв освiтнього процесу навчаJIьною,
науковою та методичною лiтературою, органiзовус доступ до iнформацiйних pecypciB та адмiнiструс
бази даниХ публiкаuiЙ науково-педагогiчних, наукових, педагогiчних працiвникiв УнЬерситету.

OcHoBHi завдання i функцiТ, а також органiзацiя управлiнrlя бiблiотекою здiйснюсться
визначаються Положенням про бiблiотеку.

8. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО ТА ГРОМАДСЪКОГО САМОВРЯДУВДННЯ УНIВЕРСИТЕТУ

8.1. Органи студентського самоврядування Унiверситету - колегiальнi органи Унiверситету,
якi здiйснюють захист прав та iHTepeciB здобувачiв вищоТ освiти у сферi ocBiTHboi дiяльностi.

В Унiверситетi дiють органи студентського самоврядування, якi cTBopeHi вiдповiдно до чинного
законодавства Украiъи. .щiяльнiсть органiв студентського самоврядування Унiверситету регламентусться
Положенням про оргаН студенського самоврядуван}Iя.

Студентське самоврядування забезпечу€ право i можливiсть здобувачiв вищоi освiти вирiшувати
питання навчання i побуту, дотримання Тх прав та iHTepeciB, а також ii участь в управлiннi
Унiверситетом.

Студентське самоврядуВання об'сднус ycix здобувачiв вищоi освiти Унiверситету.
Yci особи, якi навчаюТься в Унiверситетi, маютЬ piBHi права та можуть обирати i бути обраними

до органlв громадського самоврядування Унiверситету та органlв студентського самоврядування
(робочi, дорадчi, виборнi тощо).

8.2. Наукове товариство студентiв, аспiрантiв, докторантiв i молодих вчених Унiверситету с
частиною |ромадського самоврядування.

Наукове товариство студентiв, аслiрантiв, докторантiв i молодих учених Унiверситету -наукова органiзацiя здобувачiв вищоi освiти Унiверситету, яка функцiонус для здiйснення дiяльноЬтi,
спрямованоi на задоволення ix творчих i наукових iHTepeciB, а також для формування особистостi
молодого вченого, формування високоj квапiфiкацii через надання iM можливостi активно займатись
науково-доСлiдницькоЮ дiяльнiстю. У своiЙ дiяльностi Наукове товариство здобувачiв вищоi освiти,
аспiрантiв, докторантiв i молодих учених керусться чинним законодавством УкраТни, Статутом
УнiверситеТу та ПолоЖенняМ про наукове товариствО здобувачiВ вищоi освiти, аспiранiiв, локторантiв i
молодих учених Унiверситеry, затвердженим Конференцlсю 1рудового колективу Унiверситеry.

Органи управлiння Наукового товариства здобувачiв вищоТ освiти, аспiрантiв, докiорантiв i
молодиХ учениХ УнiверситеТу формуютЬся на демоКратичних засадах шляхом виборiв.
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За погодженням з Науковим товариством здобувачiв вищоi освiти, аспiрантiв, докторантiв i
МОЛОДИХ УЧеНих керiвництво Унiверситету приЙмас рiшення про вiдрахування осiб, якi здобувають
СТУПiНь канДиДаТа наук (доктора фiлософiТ), з Унiверситету та lx поновлення на навчання.

8.3. Первиннi профспiлковi органiзацii !ержавного унiверситету економiки i технологiй
(лалi ППо) - добровiльна неприбуткова громадська органiзацiя, яка об'еднус на добровiльних засадах
осiб, якi працюють та навчаються у flержавному унiверситетi економiки i технололiй. ППО самостiйно
органiзовус свою дiяльнiсть з метою представництва й захисту трудових, соцiально-економiчних лрав та
iHTepeciB члеIriв трудового колективу та здобувачiв вищот освiти, здiйсtIення правового захисту
правникiв та студентськот молодi, органiзацii оздоровлення, змiстовного проведення дозвiлля, контроль
За ДОТРИМання адмiнiстрацiсю Унiверситету умов працi та навчання у закладi вищоi освiти.

9. КУЛЬТУРА ЯКОСТI ОСВIТИ

9.1. ФОРмуВання культури якостi полягае в застосуваннi в Унiверситетi положень Закону
УКРаiни кПро вищу ocBiTy> стосовно принципiв aBToHoMii унiверситету та академiчноi свободи.

9.2. В УНiверситетi дiють принципи ментальностi, комуtliкацii, доступностi iнформацii,
opicHTauii на процес, якi с базовими для формування культури якостi в Унiверситетi.

OcHoBHi принцили формування культури якостi освiти реа-lliзуються через: унiверситетську
аВТОНОМiЮ; Ловiру; прозорiсть: партнерство; об'сктивнiсть; субсидiарнiсть; академiчну доброчеснiсть;
академiчну свободу; комунiкацii; колегiальну вiдповiдальнiсть.

9.3. Культура якостi в Увiверситетi досягаеться через:
- КУЛЬТУРНИЙ Вимiр (набiр спiльних цiнностеЙ, переконань, очiкувань, зобов'язань у вiдношеннi

до якостi);
- СТРУКТУРНиЙ вимiр (система забезпе.rення якостi Унiверситету, пiдроздiли, вiдповiдальнi за

забезпечення якостi, полiтика, стратегiя забезпеченпя якостi освiти, irlструмеrlти, процедури та
механiзми);

- компетентнiс,гю викладачiв,
- вiдкритiстю взасмин мiж викладачами, здобувачами та адмiнiстрацiсю ЗВО,
-наявнiстю системного зворотного зв'язку для ycix 1^lасникiв освiтнього процесу

компетентнiстю викладач i в,

- вiдкритiстю вза€мин мiж виклалачами, здобувачами та адмiнiс,грацiсю ЗВО,
- НаЯВНiСТю сисТеМного зворотного зв'язку для ycix учасникiв освiтнього процесу.
9.4. Культура якостi с цiннiсть та колективна вiдповiдальнiсть ycix учасникiв освiтнього процесу,

сприяе нurлагодженню дiевих внутрiшнiх i зовнiшнiх процедур оцiнки якостi у iх взаемнiй
ДОПОВнЮВанОСтi Й спрямованостi на забезпечення прозоростi, гнучкостi, пiдзвiтностi, ефективностi
функцiонування Унiверситету.

l0. порядок внЕсЕння змIн до положЕння

10.1 ПОЛОження роЗглядасться та затверджу€ться рiшенням Вченоi ради Унiверситету та
вводиться в дiю наказом ректора Унiверситету.

10.2. Змiни та доповнення до Положення приймаються в тому самому порядку, що i саме
Положення.

ПоГоДЖЕНо на засiданнi науково-методичноi ради 17.02.2023 року (протокол J\Ъ 8)

Голова науково-методичноi ради,
в.о. проректора з науково-педагогiчноi
та навчапьноi роботи

Завiдувач I_leHTpy менеджменту якостi освiти

Начальник юридичного вiддiлу

орлов

о. смАглюк

О. СЛIСАРЕНКО

"/Е
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