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І. Загальні положення 

1.1. Положення про організацію освітнього процесу (далі – Положення) у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (далі – 

Університет) визначає основні засади та принципи організації освітньої 

діяльності, забезпечення якості, прав та обов’язків учасників освітнього процесу. 

1.2. Положення розроблене відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», інших законів України, Указів Президента України, актів 

Кабінету Міністрів України, Статуту Університету, інших нормативно-правових 

актів у сфері вищої освіти, а також рекомендацій і стандартів, визначених 

документами Болонського і Копенгагенського процесів, що визнані Україною. 

1.3. Положення та зміни до нього затверджуються Вченою радою 

Університету за поданням Науково-методичної ради Університету та постійної 

комісії Вченої ради Університету з питань організації освітнього процесу. 

1.4. Університет здійснює освітню діяльність за такими рівнями вищої 

освіти: початковим, бакалаврським, магістерським, освітньо-

науковим / освітньо-творчим, науковим в усіх галузях знань 

висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному і 

міжнародному ринках праці фахівців для наукових та освітніх установ, 

державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 

утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей. 

Основними напрямами освітньої діяльності Університету є: 

▪ надання послуг зі здобуття передвищої та вищої освіти; 

▪ надання послуг із підготовки до вступу на навчання за програмами 

вищої освіти для громадян України та інших країн; 

▪ професійний розвиток і підвищення кваліфікації осіб із вищою 

освітою усіх рівнів. 

1.5. Організація освітнього процесу в Університеті ґрунтується на таких 

засадах: 

1) автономність Університету в прийнятті самостійних рішень щодо 

організації освітнього процесу, визначенні форм і методів навчання; 

2) ефективне використання людського потенціалу, матеріальних, 

фінансових та інших ресурсів; 

3) забезпечення якісної освіти за всіма освітніми програмами; 

4) студентоцентризму; 

5) академічна мобільність здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних працівників; 

6) функціювання системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості освіти; 

7) формування довіри до Університету в споживачів освітніх послуг, 

працедавців, закладів вищої освіти України й зарубіжних країн. 
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1.6. Організація освітньої діяльності Університету передбачає: 

▪ інтеграцію освіти, наукових досліджень і виробництва; 

▪ забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій 

гарантованій якості; 

▪ побудову освітніх програм на компетентнісній основі, відповідно до 

рівнів Національної рамки кваліфікацій; 

▪ забезпечення єдиного підходу до розроблення освітніх програм усіх 

рівнів із обов’язковим урахуванням освітніх і професійних стандартів, 

визначенням критеріїв оцінювання результатів навчання (знань, умінь, навичок 

та інших компетентностей), термінів і порядку підтвердження отриманих 

особою кваліфікацій; 

▪ незалежну та об’єктивну оцінку набутої кваліфікації; 

▪ розроблення академічної політики на основі аналізу потреб ринку 

праці та перспектив розвитку відповідних галузей; 

▪ сприяння отриманню студентами професійної кваліфікації; 

▪ визнання якісної практичної підготовки студентів як необхідної 

умови здобуття кваліфікацій усіх рівнів; 

▪ гарантування рівності й доступу до освітніх програм Університету 

тим групам осіб, які через недоліки освітнього характеру, спричинені 

особистими, соціальними, культурними або економічними обставинами, 

потребують особливої підтримки для реалізації свого освітнього потенціалу; 

▪ незалежність освітньої діяльності від впливу політичних партій і 

релігійних організацій, крім галузі вищої духовної освіти; 

▪ участь усіх працівників Університету (адміністрація, науково-

педагогічні, наукові й педагогічні працівники, навчально-допоміжний та 

адміністративно-господарський персонал) у забезпеченні освітньої діяльності 

Університету; 

▪ залучення усіх категорій працівників Університету, здобувачів 

освіти, випускників і роботодавців до заходів із забезпечення якості освітніх 

програм. 

1.7. Освітній процес за рівнями вищої освіти здійснюється з 

урахуванням визнаних у Європейському просторі вищої освіти (далі – ЄПВО) та 

рекомендованих Європейською кредитною трансферно-накопичувальною 

системою (далі – ЄКТС) механізмів і процедур із дотриманням вимог Стандартів 

і рекомендацій щодо забезпечення якості в ЄПВО. 

1.8. Мовою освітнього процесу (мовою навчання та оцінювання) в 

Університеті є державна (українська) мова. Використання іноземних мов у 

освітньому процесі в Університеті здійснюється відповідно до чинного 

законодавства. 
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ІІ. Тезаурус 

 

Академічне визнання – зарахування навчальних дисциплін, 

кваліфікацій або дипломів одного (українського або іноземного) закладу 

вищої освіти іншим закладом з метою допуску до навчання, академічної 

кар’єри в іншому закладі, доступу до іншої трудової діяльності 
(академічне визнання у професійних цілях). 

Академічна година – мінімальна облікова одиниця навчального часу, 

яка слугує основою для планування та обліку навчальних занять. 

Тривалість академічної години становить 45 хв. 

Дві академічні години утворюють пару академічних годин, у разі 

проведення пари без перерви її тривалість зменшується до 80 хв. 

Академічна доброчесність – сукупність визначених законом етичних 

принципів і правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу 

під час навчання, викладання та провадження наукової/творчої діяльності 

з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових/творчих досягнень.  

Академічна заборгованість – встановлення невиконання студентом 

навчального плану, яке виникає в разі, якщо: 

1) на початок семестрового контролю, який визначений навчальним 

планом для певного навчального компонента (дисципліни, практики, 

курсові роботи), здобувач освіти набрав менше балів, ніж визначена у 

робочій програмі цього компонента межа незадовільного навчання; 

2) під час семестрового контролю з будь-якого навчального 

компонента (дисципліни, практики, курсові роботи) здобувач освіти 

отримав менше балів, ніж визначена в навчальному закладі межа 
незадовільного навчання. 

Академічна мобільність – процес у сфері вищої освіти, який надає 

учасникам освітнього процесу можливість навчатися, викладати, 

стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої 

освіти, навчальному закладі/науковій установі на території України чи 

поза її межами. 

Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) 

наукових/творчих результатів, що здобуті іншими особами, як результатів 
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власного дослідження/творчості та/або відтворення опублікованих текстів 

(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства. 

Академічний текст – авторський твір наукового, науково-технічного 

та навчального характеру в формі дисертації, кваліфікаційної випускної 

роботи, наукового видання, наукової статті, звіту в галузі наукової і 

науково-технічної діяльності, депонованої наукової роботи, підручника, 
навчального посібника, інших наукових та навчально-методичних праць; 

Атестація (здобувачів освіти) – встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

вимогам чинних стандартів освіти. 

Договір/угода про навчання – угода, що укладають сторони, які беруть 

участь в освітньому процесі (у т. ч. за програмами академічної мобільності): 

студент і заклади вищої освіти (установи/організації), установи/особи, які 

направляють на навчання та оплачують його (якщо навчання здійснюється 

за кошти юридичних або фізичних осіб). Договір підписують до початку 

навчання. Після підписання, за необхідності, Договір може бути змінено за 
згодою всіх сторін. 

Група забезпечення спеціальності – група науково-педагогічних 

та/або наукових працівників, для яких Університет є основним місцем 

роботи та які відповідають за виконання освітніх програм за 

спеціальністю на певних рівнях вищої і післядипломної освіти для осіб із 

вищою освітою, особисто беруть участь в освітньому процесі та 

відповідають затвердженим кваліфікаційним вимогам. 

Загальні компетентності – універсальні компетентності, які не 

залежать від предметної галузі, але важливі для успішної подальшої 

професійної і соціальної діяльності здобувача у різних сферах для його 

особистісного розвитку. 

Здобувачі освіти – студенти та інші особи, які здобувають освіту за 

будь-яким видом і формою навчання та на певному рівні вищої освіти з 

метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації. 

Електронні навчальні ресурси - це навчально-методичні матеріали, 

що підготовлені та розміщені в  загальноуніверситетській системі 

електронного навчання (LMS), та доступні працівникам і слухачам через 

комп’ютерні інформаційні мережі (Інтернет), мережі мобільного зв’язку. 
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Електронне навчання – індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один 

від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, 

яке функціонує на базі сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу здобувача освіти, який формується з 

урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і 

досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу 

здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними 

освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і 

засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти може 
бути реалізована через індивідуальний навчальний план. 

Індивідуальний навчальний план – документ, який визначає 

послідовність, форму й темп засвоєння здобувачем освіти освітніх 

компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної 

освітньої траєкторії і створюється закладом освіти у взаємодії зі 

здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів. До 

індивідуального навчального плану входять обов’язкові компоненти 

(навчальні дисципліни, практики, курсові роботи тощо) освітньої 

програми та дисципліни, що вибрані здобувачем освіти в порядку 

реалізації свого права на вибір не менше 25 % від обсягу програми 

підготовки. 

Інклюзивне навчання – комплексний процес забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти здобувачам вищої освіти з особливими 

потребами шляхом організації їх навчання в закладах вищої освіти на 

основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання з 
урахуванням їх індивідуальних особливостей. 

Кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена 

відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою 

компетентностей (результатів навчання). Кваліфікації за обсягом 

поділяються на повні та часткові, за змістом – на освітні та професійні. 

Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного переліку 

компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що 

визначені відповідним стандартом. Кваліфікація вважається частковою в 
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разі здобуття особою частини компетентностей відповідного рівня 

Національної рамки кваліфікацій, які визначені відповідним стандартом. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, 

способів діяльності, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що 

визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність. 

Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, яке необхідне для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 

30 годин.  

Навантаження студента – обсяг часу, що необхідний для досягнення 

визначених (очікуваних) результатів навчання, який включає всі види 

навчальної роботи: лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, 

самостійну роботу, контрольні заходи, проходження навчальних і 
виробничих практик тощо. 

Навчальний план – нормативний документ Університету, який 

містить відомості про спеціальність, освітній або освітньо-науковий 

рівень, кваліфікацію, нормативний термін навчання, графік освітнього 

процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, обов’язкові і 

вибіркові компоненти освітньої програми (із фіксацією їх обсягу в 

кредитах ЄКТС і кількості годин навчальних занять), спеціалізацію (за 

наявності), дані про кількість і форми семестрового контролю, підсумкову 

атестацію, загальний бюджет навчального часу за весь нормативний 

термін навчання та його поділ на час навчальних занять та час, відведений 

на самостійну навчальну роботу, а також поділ бюджету навчального часу 

за окремими формами занять з кожної навчальної дисципліни та за весь 

термін навчання загалом. 

Навчальні заняття – лекція; лабораторне, практичне, семінарське, 

індивідуальне заняття; консультація. Тривалість навчальних занять 

обраховують в академічних годинах. 

Навчально-методичний комплекс (НМК) – документ, що описує 

цілісний освітній процес із певної дисципліни, містить сукупність 

дидактичних і методичних матеріалів, які спрямовані на її вивчення та 

засвоєння з урахуванням особливостей навчальної дисципліни. НМК є 

методичним виданням (методичною публікацією) та інтелектуальною 
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власністю розробника(розробників). Відповідальність за його якість і 

збереження покладається на викладача (керівника авторського колективу), 

за яким закріплена навчальна дисципліна. Кожний елемент НМК 

дисципліни має містити: 

▪ дидактичні цілі – чітко означені орієнтири, заплановані 

результати навчання, яких має досягти здобувач вищої освіти, зокрема, 

знання, які він має засвоїти; практичні вміння, якими має оволодіти в 

процесі вивчення конкретної навчальної дисципліни; інструментарій, який 

він має застосовувати для досягти мети; 

▪ навчальний матеріал, який структурований на навчальні теми, 

відповідно до його засвоєння; 

▪ інформацію щодо способів засвоєння навчального матеріалу, 

методів контролю та самоконтролю, пояснення щодо системи (форми та 
організація) оцінювання результатів навчання. 

Невиконання навчального плану виникає в разі, якщо студенту у 

визначений навчальним планом (індивідуальним навчальним планом) 

термін, не відбувається зарахування певної кількості кредитів ЄКТС за 

виконання на мінімально необхідному рівні обов’язкових та/або 

вибіркових компонентів освітньої (освітньо-професійної, освітньо-

наукової, освітньо-творчої) програми підготовки. Дати фіксації 

виконання/невиконання студентом навчального плану визначаються 

графіками сесії, захисту практик, курсових, кваліфікаційних робіт, роботи 

екзаменаційної комісії. Невиконанням навчального плану вважаються 

також випадки, коли здобувач освіти не приступає без поважних причин 

до його виконання: 1) не з’являється на навчання упродовж перших 10 

днів семестру на вступному курсі; 2) не надає у встановлені терміни 

документи про вихід з академічної відпустки; 

Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів освіти. 

Неформальне навчання – додаткове інституційно організоване 

навчання, яке не завершується наданням кваліфікації певного рівня (етапу, 

циклу) формальної освіти. 

Нормативний термін навчання – стандартна кількість 

навчальних/академічних років, упродовж яких здобувач вищої освіти має 

виконати освітню (освітньо-професійну, освітньо-наукову) програму. 
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Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

програм вищої освіти становить звичайно 60 кредитів ЄКТС. 

Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної 

освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; 

формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація та списування. 

Освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, 

спрямованих на набуття, примноження та використання знань, умінь й 

інших компетентностей в осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості. 

Освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, 

спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу 

у формальній та/або неформальній освіті. 

Освітня кваліфікація – визнана закладом освіти чи іншим 

уповноваженим суб’єктом освітньої діяльності та засвідчена відповідним 

документом про освіту сукупність установлених стандартом освіти та 

здобутих особою результатів навчання (компетентностей). 

Освітня послуга – комплекс визначених законодавством, освітньою 

програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, які мають 

визначену вартість і спрямовані на досягнення здобувачем освіти 

очікуваних результатів навчання. 

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова, освітньо-творча) 

програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних 

дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), що 

сплановані та організовані для досягнення визначених результатів 

навчання. На рівнях вищої освіти освітня програма визначає вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 

перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, 

кількість кредитів ЄКТС, що необхідні для виконання цієї програми, а 

також очікувані результати навчання (компетентності), якими має 
оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує 

додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з 
метою забезпечення її права на освіту. 
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Оцінка – будь-яка кількісна або якісна міра на основі визначених 

критеріїв, які використовуються для встановлення рівня опанованих 

результатів навчання окремої навчальної дисципліни або 

освітньої/навчальної програми у цілому. 

Оцінювання студентів – формалізований процес визначення рівня 

опанування студентом запланованих (очікуваних) результатів навчання, 

що є необхідним для вдосконалення освітнього процесу, підвищення 

ефективності викладання, розвитку студентів.  

Педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність 

педагогічного (науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи 

у сфері формальної та/або неформальної освіти, яка спрямована на 

навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, 

громадянських та/або професійних компетентностей. 

Перезарахування/трансфер кредитів – процес визнання кредитів, які 

присвоєні в іншому закладі вищої освіти, з метою отримання кваліфікації. 

Кредити, які присвоєні учасникам у межах однієї освітньої програми 

певного закладу освіти, можуть бути переведені для накопичування в 

іншій програмі, що запропонована тим самим або іншим закладом освіти, 

оскільки результати навчання задовольняють деякі або всі вимоги 

конкретної програми, її частини або кваліфікації. 

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти і 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та 

оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої 

професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та 
практичного досвіду. 

Політика забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти 

в університеті – сукупність стандартів, рекомендацій і рішень, які 

прийняті відповідно до принципів забезпечення якості освітньої 

діяльності та вищої освіти в університеті, і процес їх виконання. 

Призначення кредитів – процес формального визначення у кредитах 

ЄКТС навчального навантаження студента, що необхідне для опанування 

певної освітньої програми або її компонентів. 

Присвоєння кредитів – акт зарахування студенту певної кількості 

кредитів ЄКТС. Присвоєння кредиту ЄКТС підтверджує, що результати 
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навчання студента оцінено, і він виконав вимоги до 

освітнього/навчального компонента чи кваліфікації. 

Присудження ступеня/освітньої кваліфікації – акт надання студенту 

певного ступеня вищої освіти (освітньої кваліфікації) за результатами 

успішного виконання відповідної освітньої програми. 

Програмні компетентності – найважливіші компетентності, що 

визначають специфіку програми та включаються до Профілю програми. 

Очікується, що програмні компетентності однакових програм у різних 

університетах є подібними чи порівнюваними. 

Програмні результати навчання – узгоджений набір із 15-20 (як 

правило) тверджень про те, що студент має знати, розуміти та бути 

здатним виконувати після успішного завершення освітньої програми. 

Проєктна група спеціальності – визначена наказом ректора група 

науково-педагогічних та/або наукових працівників, які відповідають за 

започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на певному рівні 
вищої освіти і задовольняють затвердженим кваліфікаційним вимогам. 

Професійна кваліфікація – визнана кваліфікаційним центром, 

суб’єктом освітньої діяльності, іншим уповноваженим суб’єктом і 

засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих 

особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють 

виконувати певний вид роботи або здійснювати певну професійну 

діяльність. 

Профіль програми – невід’ємна частина опису програми, яка створена 

для подання в усталеній формі основної інформації про освітню програму. 

Дозволяє точно позиціонувати освітню програму серед інших, поєднати із 

тематикою наукових досліджень, що полегшує її розуміння всіма 

основними зацікавленими особами (стейкхолдерами): студентами, 

роботодавцями, дослідниками, викладачами, агенціями забезпечення 

якості освіти тощо. Визначає предметну сферу, до якої належить освітня 

програма, її освітній рівень і специфічні особливості, що відрізняють її від 

інших подібних програм. 

Процес забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в 

університеті – сукупність процедур, які спрямовані на впровадження 

принципів забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти, 

відповідно до законодавства України та Положення про систему 
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внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в 

університеті. 

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, 

виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити та 

виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 

освітньої програми або окремих освітніх компонентів. 

Рівень освіти – завершений етап освіти, що характеризується рівнем 

складності освітньої програми, сукупністю компетентностей, які зазвичай 

визначені стандартом освіти і відповідають певному рівню Національної 

рамки кваліфікацій. 

Робоча програма навчальної дисципліни – визначає порядок і 

послідовність засвоєння змісту навчання, розподіл його за формами 

вивчення дисципліни (навчальні заняття, самостійна робота, виконання 

індивідуальних завдань, контрольні заходи), конкретизує інформаційно-

методичне і матеріально-технічне забезпечення, критерії оцінювання рівня 

її засвоєння, а також форми та засоби поточного і семестрового контролю. 

Система внутрішнього забезпечення якості – система забезпечення 

університетом якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, що 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої 

освіти; 

2) здійснення комплексного моніторингу організації освітнього 

процесу та методичного забезпечення;  

3) здійснення періодичного перегляду освітніх програм; 

4) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників університету та регулярне 

оприлюднення результатів оцінювань на офіційному веб-сайті 

університету, інформаційних стендах і в будь-який інший спосіб; 

5) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

6) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою; 

7) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 
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8) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти і кваліфікації; 

9) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях працівників і здобувачів вищої 

освіти; 

10) інші процедури та заходи. 

Спеціалізація – складова спеціальності, яку визначає університет. 

Передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-

наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти. У межах однієї 

програми вищої освіти може бути запроваджено кілька споріднених 

спеціалізацій. Спеціалізація може бути спрямована на здобуття 

компетентностей, що визначені відповідним професійним стандартом. 

Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час 

оцінювання результатів навчання; 

Стажування – запланований як частина освітньої програми період 

здобуття досвіду поза межами закладу вищої освіти (напр., на 

потенційному робочому місці) з метою розвитку у здобувачів освіти 

конкретних навичок, знань, умінь. 

Структурно-логічна схема підготовки – наукове та методичне 

обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної (освітньо-

наукової) програми підготовки та основа для створення навчального та 
робочого навчального планів. 

Студент – особа, яка зарахована до закладу вищої освіти з метою 

здобуття вищої освіти ступеня бакалавра чи магістра. 

Студентоцентроване навчання – процес якісної трансформації 

навчального середовища для студентів та інших осіб, які навчаються 

(здобувачів вищої освіти), метою якого є покращення їх автономії і 
здатності до критичного мислення на основі результативного підходу. 

Студентоцентрований підхід передбачає розроблення освітніх 

програм, які зосереджені на результатах навчання, ураховують 

особливості пріоритетів особи, що навчається, ґрунтуються на 

реалістичності запланованого навчального навантаження, яка 

узгоджується із тривалістю освітньої програми. При цьому студенту 
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надаються більші можливості щодо вибору змісту, темпу, способу та 

місця навчання. 

Ступінь – кваліфікація вищої освіти, яку присвоюють після успішного 

завершення освітньої програми на певному рівні вищої освіти. 

Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі або наукових дослідженнях. 

Фахові (спеціальні, предметно-специфічні) компетентності – 

компетентності, які залежать від предметної сфери та є важливими для 

успішної професійної діяльності за певною спеціальністю. 

Формальна освіта – освіта, яка інституціолізована, цілеспрямована, 

спланована за участі державних і визнаних приватних організацій, має 

наслідком присудження національно визнаних кваліфікацій у межах 

певного освітнього рівня (етапу, циклу) та здійснюється у закладах освіти. 

Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, які 

встановлені законодавством, певним освітнім та професійним стандартом 

освіти та/або договором на надання освітніх послуг. 

Якість освітньої діяльності – рівень організації і реалізації освітнього 

процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає 

вимогам, які встановлені законодавством і/або договором про надання 

освітніх послуг. 

 

ІІІ. Організаційне та навчально-методичне забезпечення  

освітнього процесу 

3.1. Мета освітнього процесу – реалізація особистісного потенціалу 

людини, розвиток її творчих (креативних) здібностей, задоволення потреб особи 

і суспільства у підготовці компетентних фахівців, конкурентоздатних на 

національному та міжнародному ринках праці. 

3.2. Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, ступеневості освіти, наступності та неперервності, органічного 

поєднання освітньої і наукової діяльності, незалежності від втручання будь-

яких політичних партій, громадських і релігійних організацій (крім галузі 

вищої духовної освіти). 

3.3. Освітній процес організовується з урахуванням можливостей 

сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування 

освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення 
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наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і 

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

управління та організації праці в умовах ринкової економіки. 

3.4. Освітній процес в Університеті здійснюється з урахуванням 

інноваційних освітніх технологій, механізмів і процедур, визнаних у ЄПВО. 

3.5. Зміст освітнього процесу визначають Стандарти вищої освіти, освітні 

(освітньо-професійні, освітньо-наукові, освітньо-творчі) програми, які 

спрямовані на: 

▪ здобуття особами, які навчаються, вищої освіти за ступенями 

молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора 

наук/доктора мистецтва; 

▪ підвищення кваліфікації (освітньої та/або професійної) слухачами у 

межах того самого рівня Національної рамки кваліфікацій; 

▪ підготовку слухачів до навчання за відповідним рівнем вищої 

освіти. 

3.7. Відповідно до кожної освітньої програми складаються навчальні 

плани. З метою конкретизації планування освітнього процесу на кожний 

навчальний рік, з урахуванням умов навчання в конкретному навчальному 

структурному підрозділі на відповідному курсі (році навчання) на основі 

навчального плану складається робочий навчальний план, складовою якого є 

графік освітнього процесу.  

 Особам, які успішно опанували відповідну освітню програму, 

Університет гарантує отримання відповідного документа про освіту державного 

зразка. 

 

IV Планування освітнього процесу 

4.1. Навчальний план є частиною освітньої програми і в її складі 

затверджується Вченою радою Університету.  

У структурі навчальних планів виділяються обов’язкова і вибіркова 

складові.  

Обов’язкова складова навчального плану не може перевищувати 75 

відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану і включає навчальні 

дисципліни, кваліфікаційні роботи, практики та інші види навчального 

навантаження студента, спрямовані на досягнення результатів навчання, 

визначених Освітньою програмою. Обов’язкова складова навчального плану 

має містити усі компоненти, опанування яких необхідне для досягнення 

програмних результатів навчання.  

Вибіркова складова начального плану, яка призначена для забезпечення 

можливості здобувачу освіти поглибити професійні знання в межах обраної 

освітньої програми та/або здобути додаткові спеціальні професійні 
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компетентності, має складати не менше 25 відсотків навчального навантаження. 

За необхідності за рахунок вибіркової складової в навчальних планах можуть 

запроваджуватись профільовані блоки дисциплін, у тому числі спрямовані на 

здобуття здобувачем вищої освіти відповідної професійної кваліфікації. Право 

на вільний вибір навчальних дисциплін в Університеті регулюється 

Положенням про порядок реалізації студентами Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича права на вільний вибір навчальних 

дисциплін. 

Навчальні дисципліни, практики та міждисциплінарні курсові роботи 

плануються, як правило, в обсязі 3 і більше кредитів ЄКТС, а їх кількість на 

навчальний рік не перевищує 16 (60 кредитів ЄКТС).  

Сумарна кількість іспитів та заліків за семестр не може перевищувати 8 

(але не більше як 5 іспитів на екзаменаційну сесію). 

Навчальний план заочної форми навчання містить повний перелік 

освітніх компонент, визначений освітньою програмою, є аналогічним 

навчальному плану за денною формою навчання, але має менший обсяг занять 

(аудиторне/електронне навчання) за рахунок збільшення самостійної роботи. 

Відсоток зменшення (порівняно з навчальним планом денної форми навчання) 

кількості навчальних занять повинен бути пропорційним для всіх дисциплін 

навчального плану. Сукупна тривалість навчальних занять за заочною формою 

навчання становить 20-30 відсотків обсягу навчальних занять за відповідним 

планом денної форми навчання. Форми підсумкового контролю повинні 

співпадати з планом денної форми. 

Порядок затвердження освітніх програм і внесення змін до них 

регламентується Положенням про розроблення та реалізацію освітніх програм 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.  

4.2. Графік освітнього процесу – нормативний документ Університету, 

який визначає календарні терміни теоретичного навчання та практичної 

підготовки, семестрового контролю (екзаменаційних сесій), підготовки 

кваліфікаційних робіт, атестації здобувачів освіти, канікул, самостійної роботи 

(для заочної форми навчання), науково-дослідницької роботи або мистецької 

роботи, оформлення та захисту дисертації (для третього, освітньо-наукового 

рівня). 

Графік освітнього процесу складається на навчальний рік і 

затверджується ректором Університету. Для врахування особливостей програм 

підготовки і необхідної деталізації структурні підрозділи укладають власні 

графіки навчального процесу в розрізі програм і курсів (років навчання), які 

затверджуються першим проректором. 

Графік освітнього процесу денної форми навчання укладається з 

урахуванням таких особливостей:  
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- навчальний рік, крім випускних курсів, триває 12 місяців і 

розпочинається, як правило, з 1 вересня;  

- сукупна тривалість теоретичного навчання, екзаменаційних сесій і 

практик упродовж навчального року (крім випускних курсів) не може бути 

меншою за 40 тижнів; 

- тривалість канікул на навчальний рік (крім випускних курсів за 

відповідним навчальним планом) – не менше 8 тижнів; 

- навчальний рік поділяється на 2 семестри (осінній та весняний), 

теоретичне навчання впродовж яких завершується екзаменаційними сесіями 

(зимовою та літньою), під час яких виділяється час на семестровий контроль. 

- навчальні та виробничі практики можуть проводитись як до, так і після 

екзаменаційних сесій; 

- якщо в останньому навчальному семестрі відсутні навчальні 

дисципліни, які закінчуються іспитами, то екзаменаційна сесія може не 

плануватися; 

- для проведення кожної форми підсумкової атестації (кваліфікаційний 

іспит, захист кваліфікаційної роботи) в графіку освітнього процесу виділяється 

не менше 1 тижня. 

Якщо навчальним планом передбачено захист кваліфікаційної 

(дипломної) роботи (проєкту), то у графіку навчального процесу виділяється 

час для її написання: не менше ніж 4 тижні за освітнім ступенем бакалавра і не 

менше ніж 8 тижнів за освітнім ступенем магістра (з урахуванням особливостей 

підготовки в підрозділах). В окремо обґрунтованих випадках допускається 

паралельне написання кваліфікаційної (дипломної) роботи (проєкту) і 

продовження теоретичного навчання. У такому випадку навчальні заняття 

проводяться не більше ніж два дні на тиждень, а терміни написання 

кваліфікаційної (дипломної) роботи (проєкту) пропорційно збільшуються. 

Якщо Стандартом вищої освіти передбачена підсумкова атестація у 

вигляді публічного захисту кваліфікаційної роботи або атестаційного іспиту, то 

написання кваліфікаційної роботи на заочній формі навчання здійснюється за 

рішенням кафедри. 

Практична підготовка (навчальні і виробничі практики), як правило 

проводиться із відривом від теоретичного навчання і в графіку освітнього 

процесу відображається окремо.  

Навчальному навантаженню повного навчального року, як правило, 

відповідають 60 кредитів ЄКТС. Воно може корегуватися упродовж терміну 

навчання в межах 240 кредитів ЄКТС для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти та 90/120 кредитів ЄКТС для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

Графік заочної форми навчання передбачає навчання у такі етапи:  
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– настановча сесія, під час якої студентів ознайомлюють із основними 

завданнями і графіком вивчення навчальної дисципліни, надають загальну 

інформацію з неї, забезпечують методичними матеріалами, пояснюють систему 

оцінювання навчальних досягнень тощо; 

– міжсесійний період, під час якого студенти самостійно опановують 

теоретичний матеріал, виконують отримані контрольні завдання; 

– екзаменаційна сесія, під час якої студенти захищають завдання, 

виконані у міжсесійний період, проходять заходи семестрового контролю. 

Сукупна тривалість екзаменаційних сесій (разом із настановчою сесією) 

на заочній формі навчання – до 30 календарних днів на рік на 1-2 курсах за 

освітнім ступенем бакалавра і до 40 календарних днів на рік на 3-4 курсах за 

освітнім ступенем бакалавра та на 1-2 курсах за освітнім ступенем магістра. 

При організації заліково-екзаменаційних сесій за заочною формою 

навчання враховується, що навчальні заняття можуть плануватися не більше як 

8 годин на день, при цьому окремо виділяється час для проведення іспитів. 

4.3. Робочий навчальний план – нормативний документ закладу вищої 

освіти на поточний навчальний рік, що конкретизує види навчальних занять, їх 

обсяг, форми контролю за семестрами. Робочий навчальний план розробляється 

структурними підрозділами на навчальний рік та укладається для кожної форми 

навчання за курсами (роками навчання) для кожної Освітньої програми. 

Робочий навчальний план є документом, за яким здійснюється 

планування освітньої діяльності, її методичне, організаційне, матеріальне та 

фінансове забезпечення упродовж навчального року.  

Робочий навчальний план на наступний навчальний рік розробляється на 

підставі навчального плану. Укладений робочий навчальний план погоджує 

декан факультету/директор інституту, начальник навчального відділу та 

затверджує перший проректор. За обґрунтованим поданням завідувача кафедри 

(декана факультету/директора інституту) можуть бути внесені зміни до 

робочого плану на навчальний рік. 

4.4. Освітні програми, навчальні (робочі навчальні плани) програми 

навчальних дисциплін, програми усіх видів практик, інструктивно-методичні 

матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, індивідуальні 

завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін та інша 

навчально-методична документація факультетів/інститутів, коледжу, 

кафедр є інтелектуальною власністю Університету. 

 

V. Форми організації навчання та види навчальних занять 

5.1. Навчання в Університеті здійснюється за такими формами: очна 

(денна, вечірня), заочна (дистанційна), дуальна.  
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За очною форми здобувач освіти бере безпосередню участь в освітньому 

процесі. Денна форма навчання є основною формою здобуття освіти з відривом 

від виробництва. За вечірньої форми – можливе здобуття освіти та/або 

кваліфікації без відриву від виробництва. 

Заочна форма здобуття освіти – спосіб організації навчання здобувачів 

освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і 

самостійного оволодіння освітньою програмою в проміжку між ними. Заочна 

форма навчання є формою здобуття освіти без відриву від виробництва. 

Освітній процес за заочною форма навчання організовується з урахуванням 

передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з 

навчанням. 

Дистанційна форма здобуття освіти – індивідуалізований процес здобуття 

освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених 

один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, 

яке функціонує на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Дуальна форма освіти – спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання 

навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на 

підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації на 

основі відповідних договорів. 

Особа, яка навчається, може поєднувати форми навчання. Не 

допускається одночасне навчання на двох програмах очної денної форми. 

Терміни навчання за відповідними формами визначають освітні 

програми підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня. 

5.2. Перелік галузей знань і спеціальностей із зазначенням форми 

навчання й ліцензованого обсягу студентів визначають ліцензії 

Університету. 

5.3. Прийом на всі форми навчання в Університеті здійснює 

Приймальна комісія відповідно до Правил прийому до Університету. 

5.4. Складовими освітнього процесу в університеті є: 

- навчальні заняття; 

- самостійна робота; 

- практична підготовка; 

- наукова робота; 

- контрольні заходи. 

5.5. Основними видами навчальних занять в університеті є: 

1) аудиторне заняття: 

- лекція; 

- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

2) заняття з використанням ресурсів електронного навчання: 

- лекція; 
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- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

3) консультація. 

5.5.1. Лекція – основний вид навчальних занять у закладі вищої освіти, 

призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. 

Лекції можуть проводитись для однієї або кількох академічних груп 

студентів. 

Тематика лекцій визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни. Лекції з навчальних дисциплін проводять викладачі  відповідної 

спеціальності та з належним рівнем науково-теоретичної підготовки, які мають 

науковий ступінь та/або вчене звання; є визнаними фахівцями з досвідом 

дослідницької, або управлінської, або інноваційної, або практичної роботи за 

фахом. Як виняток, за поданням завідувача кафедри та дозволом ректора, 

допускається читання лекцій викладачами без наукового ступеня, які мають 

досвід науково-педагогічної і практичної роботи.  

Лектор зобов’язаний дотримуватися робочої програми навчальної 

дисципліни щодо тем лекцій та їх змісту, але має право вибору щодо 

дискусійних інтерпретувань навчального матеріалу, форм і засобів доведення 

його до студентів. 

5.5.2. Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує дискусію за попередньо визначеними проблемами, до яких 

студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань 

(рефератів, есе тощо). 

Семінарські заняття проводяться з однією академічною групою. У 

випадку малої кількості студентів в академічних групах допускається зведення 

на семінарському занятті двох і більше академічних груп (сукупна кількість 

студентів у зведеній групі, як правило, не повинна перевищувати 30 осіб). 

Перелік тем семінарських занять визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни. 

На семінарському занятті викладач оцінює якість виконання студентами 

індивідуальних завдань, їх виступи, активність у дискусії, вміння формулювати 

і відстоювати свою позицію тощо.  

5.5.3. Лабораторне заняття – вид навчального заняття, на якому студент 

під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває вмінь працювати з 

лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, 

вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у 

конкретній предметній галузі. 

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов освітнього 
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процесу (лабораторні макети, установки тощо) за присутності фахівця/інженера, 

відповідального за цю лабораторію. Допуску здобувачів освіти до лабораторних 

занять з будь-якої дисципліни передує інструктаж з питань охорони праці та 

техніки безпеки. Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю 

підготовленості до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання 

завдань за темою лабораторної роботи, оформлення індивідуального звіту 

(протоколу) з виконаної роботи та його захист перед викладачем. При 

проведенні лабораторних занять академічні групи поділяються на дві-три 

підгрупи (8-13 осіб). З окремих навчальних дисциплін, з урахуванням правил 

техніки безпеки та санітарних норм, допускається поділ академічної групи на 

підгрупи з меншою кількістю осіб. 

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних 

занять не дозволяється. 

Для організації та проведення лабораторного заняття необхідні такі 

умови: 

- наявність спеціально обладнаних приміщень та устаткування; 

- забезпечення матеріальними засобами; 

- навчально-методичне забезпечення з урахуванням специфіки занять та 

із застосуванням новітніх технологій; 

- забезпечення студентів нормативно-методичною літературою; 

- відповідність обладнання і приладдя вимогам охорони праці та 

санітарним нормам; 

- необхідність проведення інструктажу студентів з питань охорони праці, 

який підтверджується записами у журналі обліку; 

- наявність елементів дослідження і творчого підходу при виконанні 

окремих завдань. 

5.5.4. Практичне заняття – вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. 

Практичні заняття проводяться в аудиторіях, навчальних лабораторіях, 

оснащених необхідними технічними засобами навчання, або в інших 

спеціалізованих приміщеннях. В окремих випадках практичне заняття може 

бути проведене із застосуванням загальноуніверситетської системи 

електронного навчання (LMS). Практичне заняття проводиться зі студентами, 

кількість яких, як правило, не перевищує однієї академічної групи. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на 
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попередньо підготовленому методичному матеріалі (диференційованих 

завданнях для розв’язання студентами на занятті), засобах діагностики. 

Методичні матеріали готуються викладачем, якому доручено проведення 

практичних занять, за погодженням з лектором цієї навчальної дисципліни. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 

обговорення за участю студентів, розв’язання завдань з їх обговоренням, 

розв’язання контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. 

5.5.5. Індивідуальне навчальне заняття – заняття, яке проводиться з 

окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття 

індивідуальних творчих здібностей. 

Індивідуальні заняття з певної навчальної дисципліни можуть 

проводитися з одним або декількома студентами за окремим графіком, 

затвердженим деканом факультету/директором інституту. Контроль за 

дотриманням графіку покладається на деканат факультету/директорат інституту 

та завідувачів кафедр. 

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи 

проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім 

підсумкової атестації) визначаються робочою програмою навчальної дисципліни. 

5.5.6. Консультація – вид навчального заняття, на якому студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

студентів, залежно від того, з яких питань (пов’язаних із виконанням 

індивідуальних завдань чи з теоретичних питань навчальної дисципліни) викладач 

консультує студентів. 

Протягом семестру проводяться поточні консультації; перед контрольним 

заходом – екзаменаційні.  

Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з 

конкретної дисципліни, визначається його навчальним навантаженням. 

Консультація, як правило, виставляється у розкладі та планується для 

консультування з дисциплін навчального плану, проведення контрольних 

заходів, контролю індивідуальних завдань. 

Присутність викладача на консультації в аудиторії, згідно з розкладом, є 

обов’язковою, для студента – за власним бажанням. Зазначені консультації 

можуть відвідувати студенти інших груп і потоків, а також студенти, які 

вивчають іншу дисципліну, за умови, що її викладає зазначений за розкладом 

викладач. 

5.6. Самостійна робота студента (СРС) є невід’ємною складовою 

освітнього процесу в закладі вищої освіти, під час якої заплановані завдання 
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виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його 

безпосередньої участі. СРС є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних навчальних занять.  

Обсяг часу, відведений для самостійної роботи студента, визначається 

рівнем Освітньої програми, фіксується в описі освітньої програми та в 

навчальному плані.  

Співвідношення обсягів СРС та аудиторних занять визначається з 

урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, 

значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а 

також питомої ваги у навчальному процесі практичних, семінарських й 

лабораторних занять. Обсяг самостійної роботи студентів для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти повинен бути в межах ⅓-⅔ загальної 

кількості годин. 

Метою СРС є системне і послідовне засвоєння в повному обсязі 

навчальної програми та формування у студентів самостійності у здобутті й 

поглибленні знань, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 

майбутніх фахівців на світовому ринку праці. 

Зміст самостійної роботи студента визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями для виконання. 

СРС забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, 

передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, 

навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум, 

електронні навчальні ресурси тощо. 

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів мають передбачати 

можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи 

студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і 

періодична література. 

Викладач визначає зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами 

навчальної діяльності, розробляє методичні матеріали для проведення 

поточного та підсумкового контролю, здійснює діагностику якості самостійної 

роботи студента, аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного 

студента. 

Навчальний матеріал, передбачений робочою програмою навчальної 

дисципліни для засвоєння студентом під час самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при 

проведенні навчальних занять. 

5.7. Індивідуальне завдання з окремих дисциплін – вид роботи, що має на 

меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у 

процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці. Індивідуальні 

завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладачів. Як 
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правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих 

випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть 

залучатися кілька студентів, у тому числі студенти, які навчаються на різних 

факультетах і спеціальностях. 

Видами індивідуальних завдань є індивідуальні та навчально-дослідні 

завдання різного рівня складності, курсові роботи, дипломні проекти (роботи). 

5.7.1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом 

самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи 

розрахункового характеру, яке виконується під час вивчення програмного 

матеріалу навчального курсу.  

ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, 

отриманих під час лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять, 

охоплює декілька тем або зміст навчального курсу в цілому. 

Види ІНДЗ: реферат з теми чи модуля або вузької проблематики; 

розв’язування та складання розрахункових або практичних задач різного рівня з 

теми/модуля або курсу; розроблення теоретичних або прикладних (діючих) 

функціональних моделей явищ, процесів; комплексний опис будови, 

властивостей, функцій, явищ, об’єктів, конструкцій тощо; бібліографічний 

опис; розроблення навчальних та діагностичних тестових завдань тощо. 

Наявність ІНДЗ визначається робочою програмою конкретної освітньої 

компоненти. 

Оцінка за ІНДЗ виставляється, як правило, на останньому занятті 

(практичному або семінарському) з курсу на основі попереднього 

ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист завдання шляхом 

усного звіту студента про виконану роботу.  

Оцінка за ІНДЗ є окремим компонентом підсумкового оцінювання з 

навчальної дисципліни, яке регулюється Положенням про контроль та систему 

оцінювання результатів навчання студентів у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича.  

5.7.2. Курсова робота – один із видів індивідуальних завдань навчально-

дослідницького, творчого характеру, який має на меті поглиблення та розвиток 

фахових компетентностей, застосування їх при вирішенні конкретних завдань і 

вироблення вмінь автономної роботи з джерелами навчальної та наукової 

інформації, комп’ютерною технікою, лабораторним обладнанням, 

використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології. Курсова робота 

може бути як окремим складником освітньої програми, так і складовою 

програми навчальної дисципліни. 

Якщо курсова робота є окремим складником освітньої програми, то за 

виконання курсової роботи присвоюються кредити (не менше 3-х); оцінювання 
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здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Якщо курсова робота є складовою програми навчальної дисципліни, то 

вона оцінюється, як модуль. 

Тематика курсових робіт, завдання, вимоги до структури та оформлення, 

критерії оцінювання розробляються і затверджуються відповідною кафедрою. 

Захист курсової роботи, яка має міждисциплінарний характер, проводиться 

комісією у складі двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсової 

роботи. 

Курсові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення навчання студента 

за відповідним рівнем вищої освіти, потім списуються у встановленому порядку. 

5.7.3. Кваліфікаційна робота (проєкт) виконується на завершальному етапі 

навчання на бакалаврському або магістерському рівні вищої освіти і передбачає 

систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі 

спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових і 

професійних завдань; розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння 

методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи. 

Студенту надається право обирати тему кваліфікаційної роботи, 

визначену випусковими кафедрами, або запропонувати свою з обґрунтуванням 

доцільності її розробки. Керівниками кваліфікаційних робіт призначаються 

науково-педагогічні працівники навчального закладу, які мають науковий 

ступінь та/або вчене звання. Затвердження назв тем і керівників 

кваліфікаційних робіт (за потреби – і мови виконання та/або захисту роботи) 

здійснюється вченою радою структурного підрозділу не пізніше ніж перед 

початком останнього семестру.  

Тематика кваліфікаційних робіт, критерії їх оцінювання розробляються і 

затверджуються випусковою кафедрою. 

Захист кваліфікаційних робіт здійснюються відповідно до Положення про 

атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної 

комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.  

Розподіл обраних студентами тем кваліфікаційних робіт затверджується 

випусковою кафедрою. 

5.8. Практична підготовка – обов’язковий компонент освітньо-

професійних програм, спрямований на набуття студентом професійних та 

загальних компетентностей, який передбачає: 

1) оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами 

організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;  

2) формування у здобувачів освіти професійних умінь і навичок для 

прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і 

виробничих умовах; 
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3) виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності; 

4) розвиток навичок науково-дослідної роботи і вирішення прикладних 

завдань;  

5) формування навичок командної роботи;  

6) підвищення здатності до працевлаштування;  

7) отримання здобувачем освіти досвіду роботи, необхідного для 

присвоєння професійної кваліфікації. 

Практики, залежно від спрямованості та умов проведення, специфічних 

для конкретного фаху навчальних цілей, поділяються на такі види: 

- навчальна (тренінг, екскурсійно-оглядова, ознайомча, технологічна, 

навчально-виробнича та інші), під час якої особа, яка навчається, під постійним 

керівництвом викладача у складі групи або індивідуально вирішує навчальні 

завдання;  

- виробнича (педагогічна, асистентська, переддипломна, науково-

дослідна та інші), під час якої студент повністю або частково виконує 

функціональні обов’язки працівника відповідного фаху і рівня та вирішує 

реальні завдання. Структура виробничої практики залежить від змісту 

практичного навчання і повинна забезпечити виконання основних професійних 

функцій тих посад, на які може претендувати студент після здобуття 

відповідного освітнього ступеня. 

Перелік видів практик конкретної освітньої програми, їх зміст, форми, 

тривалість, терміни проведення визначаються описом освітньої програми і 

навчальними планами. 

Практична підготовка здобувачів освіти проводиться з урахуванням 

компетентнісного підходу на базах практики Університету, в органах державної 

влади, в наукових установах, на підприємствах, в організаціях, закладах освіти і 

культури.  

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 

проведення навчальних і виробничих практик студентів Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича та іншими нормативними 

документами Університету. 

Захист звіту про практику проводиться перед комісією за участю 

керівника практики від Університету. 

 

VІ. Контрольні заходи та система оцінювання  

в організації освітнього процесу 

6.1. Мета запровадження Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та її ключових документів в Університеті передбачає 
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забезпечення якості вищої освіти та інтеграцію в європейський світовий освітній 

простір. 

6.2. Контрольні заходи визначають відповідність рівня набутих знань, умінь і 

навичок, компетентностей вимогам нормативних документів у сфері вищої освіти і 

забезпечують своєчасне коригування освітнього процесу. 

В освітньому процесі Університету використовуються такі види 

контролю: поточний, семестровий (підсумковий) та підсумкова атестація 

випускників. 

6.2.1. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних 

занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу. 

Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система 

оцінювання рівня знань визначаються робочою програмою навчальної дисципліни. 

Для чіткості обліку, прозорості оцінювання навчальних досягнень 

студента та наочного ознайомлення студента з результатами його діяльності 

викладач фіксує успішність студента в журналі обліку роботи академічної 

групи за результатами підсумкового модульного контролю. 

6.2.2. Семестровий контроль (підсумковий) проводиться у формах 

семестрового екзамену або диференційованого заліку з конкретної навчальної 

дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою 

навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені робочим навчальним планом, 

індивідуальним навчальним планом студента. 

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід, результати якого 

разом з поточним контролем дають кінцеву оцінку успішності. 

Залік – форма підсумкового контролю, яка полягає в оцінці засвоєння 

студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів 

виконаних практичних, лабораторних, індивідуальних завдань (розрахункових, 

графічних тощо).  

Університет може встановлювати студентам індивідуальні терміни 

проведення семестрового (підсумкового) контролю за наявності об’єктивних 

підстав.  

Екзамени складаються згідно з розкладом, який доводиться до відома 

викладачів і студентів не пізніше як за місяць до початку сесії. 

Здобувач вищої освіти може бути не допущений до семестрового 

контролю з конкретної навчальної дисципліни, якщо у встановлені графіком 

освітнього процесу терміни він не підтвердив опанування на мінімальному 

рівні результатів навчання.  

Студентам, які одержали під час семестрового контролю незадовільні 

оцінки (FХ, F), дозволяється ліквідувати академічну заборгованість у визначені 
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терміни до початку наступного навчального року. Повторне складання 

екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз 

викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету/директором 

інституту). Якщо студент під час складання екзамену комісії отримав 

незадовільну оцінку (FХ, F), то він відраховується з університету або 

залишається на повторний курс. Рішення комісії є остаточним.  

Система оцінювання в університеті передбачає накопичення балів під час 

теоретичного та практичного навчання. Кількість балів при оцінюванні знань 

студента з навчальної дисципліни, що завершується екзаменом чи заліком, 

визначається вченими радами факультетів/інститутів, але кількість балів для 

поточного оцінювання повинна бути не менше 35 балів. Порядок оцінювання 

навчальних досягнень студентів відповідно до ЄКТС в Університеті визначає 

Положення про контроль та систему оцінювання результатів навчання 

студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. 

6.2.3. Підсумкова атестація випускників відбувається шляхом складання 

кваліфікаційного іспиту та/або захисту кваліфікаційної роботи відповідно до 

Стандарту вищої освіти та освітньої програми на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії.  

Студенту, який захистив кваліфікаційну роботу, склав підсумкові 

кваліфікаційні іспити відповідно до вимог освітньої програми підготовки, 

рішенням екзаменаційної комісії присуджується відповідний ступінь вищої 

освіти та присвоюється відповідна кваліфікацію, а також видається документ про 

вищу освіту. 

Особливості підготовки та захисту кваліфікаційних (дипломних) робіт 

(проектів) за спільними освітніми програмами з іншими закладами вищої освіти 

регулюються угодами про відповідні Освітні програми. 

Студенту, який отримав відмінні підсумкові оцінки не менше як з 75 

відсотків компонентів освітньої програми, а з інших оцінку «добре», має 

відповідну рекомендацію випускової кафедри та склав підсумкову атестацію на 

відмінно, видається документ про вищу освіту з відзнакою (Положення про 

видачу диплома з відзнакою випускникам Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича). 

Якщо навчальна дисципліна вивчалася упродовж декількох семестрів та 

має декілька підсумкових оцінок (враховуючи результати заліків), до зведеної 

відомості та додатку до диплома заноситься середньозважена оцінка з 

округленням її до цілого значення за 100-бальною шкалою. 

У випадках, коли захист кваліфікаційної роботи визнається 

незадовільним, екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на 

повторний захист цю ж роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний 

опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою. 
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Студент, який при складанні кваліфікаційного іспиту або захисті 

кваліфікаційної роботи отримав незадовільну оцінку, відраховується із 

університету за невиконання навчального плану. 

Здобувачі вищої освіти, які не склали кваліфікаційні іспити та/або не 

захистили випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу (проект) у зв’язку з 

неявкою без поважних причин або отриманням незадовільної оцінки, мають 

право за окремим договором про надання освітніх послуг на повторну (з 

наступного навчального року) підсумкову атестацію протягом трьох років після 

відрахування з закладу вищої освіти. У разі встановлення академічного плагіату 

повторного захисту роботи на ту саму тему не допускається. (Положення про 

порядок переведення, відрахування, поновлення та переривання навчання 

студентів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича). 

Перелік дисциплін, які виносяться на підсумкову атестацію, для осіб, які 

не склали кваліфікаційні іспити, визначається освітньою програмою та 

навчальним планом, що діяли у рік закінчення студентом теоретичного 

навчання. 

У системі організації освітнього процесу проводяться заміри залишкових 

знань студентів через такі види контролю: кафедральний, факультетський та 

ректорський, які призначені для перевірки якості підготовки фахівців. Якість 

також вимірюється опитуванням студентів щодо професійної майстерності 

викладачів. 

 Ректорський контроль проводиться центром моніторингу та системи 

внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців за представленим 

банком тестових завдань, підготовлених факультетами/інститутами. 

 

VII. Учасники освітнього процесу 

7.1. Учасниками освітнього процесу в Університеті є:  

- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники; 

- здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті; 

- фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-

професійних програмах;  

- інші працівники закладів вищої освіти.  

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці. 

7.2. Здобувачі вищої освіти: 

7.2.1. Студент - особа, зарахована до закладу вищої освіти з метою 

здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра. 

7.2.2. Аспірант - особа, зарахована до закладу вищої освіти (наукової 

установи) для здобуття ступеня доктора філософії. 
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7.2.3. Докторант - особа, зарахована або прикріплена до закладу вищої 

освіти (наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук; 

7.3. До інших осіб, які навчаються в Університеті, належать слухачі - 

особи, які навчаються на підготовчому відділенні або особи, які отримують 

додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами 

післядипломної освіти. 

7.4. Права та обов’язки здобувачів освіти визначаються Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та іншими 

нормативними актами України у галузі освіти. Усі особи, які здобувають вищу 

освіту в Університеті, мають рівні права та обов’язки. 

7.5. Відносини здобувачів освіти в освітньому процесі регулюються 

законами України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом, цим 

Положенням, іншими нормативно-правовими актами Університету, а також 

договором (угодою) про навчання. 

7.6. Особи, які навчаються в університеті за денною формою навчання за 

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання 

стипендій у встановленому законодавством порядку. 

Особи, які навчаються в університеті за денною формою навчання, 

можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) 

особами. 

Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій 

діяльності, за рішенням Вченої ради Університету можуть призначатися іменні 

стипендії. 

7.7. Навчальне навантаження студента – це час потрібний студенту для 

завершення усіх видів навчальної діяльності (лекції, семінари, практичні, 

лабораторні заняття, самостійна робота, заліки та екзамени), необхідні для 

досягнення очікуваних результатів навчання. 

7.8. Обліковими одиницями навчального навантаження студента є 

академічна година (застосовується для обліку навчальних занять), астрономічна 

година, навчальний день, навчальний тиждень, семестр, курс, навчальний рік, 

ЄКТС (при цьому час, відведений для проведення підсумкової атестації, в 

кредитах не обліковується). 

Навчальний рік триває 12 місяців (крім випускних курсів), 

розпочинається, як правило, 1 вересня і для здобувачів освіти складається з 

навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних 

сесій, днів практики, вихідних, святкових і канікулярних днів.  

Навчальний курс – завершений період навчання здобувача освіти 

протягом навчального року. Тривалість перебування здобувача освіти на 

навчальному курсі включає час навчальних семестрів, семестрового контролю, 
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практик із відривом від теоретичного навчання, підсумкової атестації та 

канікул. Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім 

останнього, становить не менше 8 тижнів. Початок і закінчення навчання 

здобувача освіти на конкретному курсі (крім вступу на програму і випуску) 

оформляються перевідними наказами. Умовою переведення студента на 

наступний курс є виконання передбаченого Освітньою програмою та 

індивідуальним навчальним планом навчального навантаження (60 кредитів 

ЄКТС).  

Тривалість навчального семестру визначається графіком навчального 

процесу і робочим навчальним планом Освітньої програми на навчальний рік. 

Обсяг навчального навантаження часу здобувачів вищої освіти під час семестру 

в цілому пропорційний його тривалості (з урахуванням віднесених до нього 

практик) і, як правило, становить половину навчального навантаження 

відповідного навчального курсу. 

Кількість навчальних днів визначаються річним графіком освітнього 

процесу. 

7.9. Відвідування навчальних занять і проходження передбачених 

Освітньою програмою практик є обов’язковим для здобувача освіти. Здобувач 

вищої освіти може бути відрахований за пропуски навчальних занять, якщо 

вони призводять до отримання здобувачем вищої освіти незадовільної оцінки за 

результатами семестрового контролю або при пропусках більше 50% 

лабораторних, практичних та семінарських занять. 

Забороняється відволікати здобувачів освіти від участі в навчальних 

заняттях та контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків, 

передбачених чинним законодавством. 

Студенти, які здобувають вищу освіту за першим (бакалаврським) і 

другим (магістерським) рівнями вищої освіти та успішно виконують навчальний 

план, мають право на навчання за індивідуальним графіком. Навчання за 

індивідуальним графіком може бути дозволене студентам Університету лише 

денної форми навчання, які з поважних причин не можуть відвідувати заняття 

за розкладом або поглиблено займаються науково-дослідною роботою. 

Здобувачам бакалаврського освітнього рівня таке право надається, як 

правило, не раніше третього року навчання. 

Дозвіл на навчання за індивідуальним графіком надає ректор 

університету за згодою декана факультету/директора інституту окремо на 

кожний навчальний семестр. Порядок організації навчання студентів за 

індивідуальним графіком регулюється Положенням про порядок навчання 

студентів за індивідуальним графіком у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича. 
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7.10. Навантаження студента з дисципліни упродовж періоду навчання 

(семестру) складається з контактних годин (лекцій, практичних, семінарських, 

лабораторних занять, консультацій), самостійної роботи, підготовки та 

проходження контрольних заходів, на які розподіляються кредити, встановлені 

для навчальних дисциплін. 

Кількість контактних годин на один кредит становить: для студентів 

бакалаврського рівня – від 8 до 16 годин, магістра – від 7 до 10 годин. 

Максимальна кількість контактних годин призначається за навчальними 

дисциплінами, де передбачений комплекс лабораторних робіт (лабораторний 

практикум). Решта часу відводиться на самостійну роботу. 

Розподіл контактних годин між лекціями, практичними, семінарськими, 

лабораторними заняттями та консультаціями, а також між тижнями 

теоретичного навчання є прерогативою Університету. При цьому максимальне 

тижневе аудиторне навантаження не повинно перевищувати: для здобувачів 

ступеня вищої освіти бакалавра – 30 годин, магістра – 18 годин. 

7.11. Присвоєння кредитів студентам зі складових навчального плану 

(навчальних дисциплін, практик, курсових та кваліфікаційних робіт) 

здійснюється на підставі отримання позитивних оцінок підсумкового контролю. 

Зарахування кредитів студентам здійснюється в повному обсязі відповідно до 

кредитів, встановлених освітньою складовою, і лише після повного їх 

виконання. 

7.12. Максимально допустимий обсяг академічної різниці при 

поновленні, переведенні студента або зарахуванні на другий курс на основі 

здобутого рівня молодшого спеціаліста встановлюється Університетом і не 

може перевищувати 20 кредитів за обов’язковими компонентами освітньої 

програми (10 кредитів при зарахуванні на останній курс чи рік навчання), але з 

урахуванням вимог стандартів вищої освіти. Вибіркові освітні компоненти не 

включаються до академічної різниці. Їх обсяг в індивідуальному навчальному плані 

має бути компенсований шляхом трансферу кредитів за іншими дисциплінами із 

диплому молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) із розрахунку 1 кредит ≥ 30 

год., або із академічної довідки про попереднє навчання за іншою освітньою 

програмою бакалаврського рівня.  

7.13. При поновленні на ІІ курс або переведенні на ІІ курс між освітніми 

програми ліквідація академічної заборгованості здійснюється упродовж 

поточного семестру. Переведення між спеціальностями (освітніми програмами) 

за освітнім рівнем «Магістр» заборонено. Дозволяється у виняткових випадках 

зміна форми навчання за дозволом ректорату. 

7.14. Трансфер кредитів може здійснюватись у порядку перезарахування 

кредитів, які були встановлені студентам під час навчання на інших освітніх 

програмах в інших закордоних навчальних закладах. Перезарахування кредитів, 
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які були встановлені під час навчання на таких програмах, здійснюється за 

рішенням декана факультету/директора інституту на підставі документів про 

раніше здобуту освіту (додаток до диплома, академічна довідка), витягу із 

навчальної картки, у разі одночасного навчання за декількома програмами або 

академічної довідки ЄКТС. 

7.15. Вільний вибір навчальних дисциплін передбачає право здобувачів 

освіти на формування індивідуальної освітньої траєкторії. Питання вільного 

вибору навчальних дисциплін регулюються Положенням про порядок реалізації 

студентами Університету права на вільний вибір дисциплін.  

Відповідальність за якість викладання і належне методичне забезпечення 

навчальних дисциплін, які пропонуються здобувачам освіти для реалізації ними 

права вільного вибору, покладається на відповідну кафедру. 

7.16. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

7.16.1. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає: 

‒ самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб 

і можливостей); 

‒ посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

‒ дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

‒ надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

7.16.2. Порушенням академічної доброчесності здобувачів освіти є: 

‒ академічний плагіат; 

‒ фальсифікація; 

‒ списування; 

‒ обман; 

‒ хабарництво. 

7.16.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти 

притягаються до такої академічної відповідальності: 

‒ повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо); 

‒ повторне проходження відповідного освітнього компонента Освітньої 

програми; 

‒ відрахування з Університету (крім осіб, які здобувають загальну 

середню освіту в ліцеї та коледжах); 

‒ позбавлення академічної стипендії; 
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‒ позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання; 

‒ інші додаткові та/або деталізовані види академічної відповідальності 

здобувачів освіти за конкретні порушення академічної доброчесності 

визначаються спеціальними законами та окремим Положенням Університету, 

яке затверджується Вченою Радою Університету та погоджується з органами 

самоврядування здобувачів освіти. 

7.16.4. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності визначається Вченою Радою Університету з урахуванням вимог 

Закону України «Про освіту» та спеціальних законів. 

7.16.5. Здобувач освіти, стосовно якого розглядається питання про 

порушення ним академічної доброчесності, має право: 

‒ ознайомитися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту 

порушення академічної доброчесності і подати до них зауваження; 

‒ особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення 

або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні 

доказів порушення академічної доброчесності; 

‒ знати про дату, час і місце та бути присутнім під час розгляду питання 

про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення 

його до академічної відповідальності; 

‒ оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до 

органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду. 

7.17. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 

осіб, які навчаються в Університеті, порядок надання їм академічної відпустки 

здійснюється за окремим Порядком, який розробляється на виконання 

Положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 

7.18. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники закладів 

вищої освіти: 

7.18.1. Науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним 

місцем роботи в Університеті провадять навчальну, методичну, наукову 

(науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність. 

7.18.2. Педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи 

у закладах вищої освіти провадять навчальну, методичну та організаційну 

діяльність. 

7.18.3. Наукові працівники - це особи, які за основним місцем роботи та 

відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, 

науково-технічну або науково-організаційну діяльність та мають відповідну 

кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання. 

7.19 Права та обов’язки науково-педагогічних і педагогічних працівників 

визначаються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншими 
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нормативними актами України в галузі освіти. Педагогічні та науково-

педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені 

законодавством, Статутом, положеннями про структурні підрозділи, 

колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку і трудовим 

договором (контрактом). 

7.20. Порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-

педагогічних працівників Університету, заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників визначається законодавством України, Статутом і 

Положенням Університету про обрання та прийняття на роботу науково-

педагогічних працівників.  

7.21. Робочий час науково-педагогічних і педагогічних працівників 

7.21.1. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин 

на тиждень (скорочена тривалість робочого часу), що відповідає річному обсягу 

робочого часу не більше ніж 1548 годин (залежить від кількості святкових, 

вихідних днів і тривалості щорічної відпустки).  

7.21.2. Робочий час науково-педагогічного працівника включає 

виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та 

інших трудових обов’язків. Максимальне річне навчальне навантаження 

(проведення навчальних занять, керівництво індивідуальними завданнями та 

керівництво практичною підготовкою) на одну ставку науково-педагогічного 

працівника не може перевищувати 600 годин.  

Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним 

навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. 

7.21.3. Перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної 

роботи для науково-педагогічних і педагогічних працівників встановлюється на 

основі рекомендацій центрального органу виконавчої влади в галузі освіти й 

науки наказом ректора Університету. 

7.21.4. Обсяг навчальної роботи науково-педагогічних працівників 

розраховується на основі астрономічної години, крім проведення навчальних 

занять, де академічна година обліковується як астрономічна година.  

7.21.5. Обсяг видів методичної, наукової та організаційної роботи в 

годинах не нормується. Обсяг часу, впродовж якого науково-педагогічний 

працівник має виконувати ці види робіт, визначається як різниця річного обсягу 

робочого часу та обсягу навчального навантаження.  

7.21.6. Норми часу для планування й обліку навчальної роботи науково-

педагогічних працівників визначаються наказом ректора. 

 7.21.7. Розподіл навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних 

працівників відповідно до їх посад встановлюються наказом ректора. 

7.21.8. Забороняється вимагати від працівника виконання роботи, не 

обумовленої трудовим договором (контрактом). Залучення науково-



37 

педагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, не передбаченої 

трудовим договором та індивідуальним планом роботи викладача, може 

здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених 

законодавством. Фактично виконуваний у такому разі обсяг навчального 

навантаження не може перевищувати граничні показники, встановлені Законом 

України «Про вищу освіту». 

7.21.9. У випадках виробничої необхідності викладач може бути 

залучений до проведення навчальних занять понад обсяг навчального 

навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, у межах свого 

робочого часу. Додаткова кількість облікових годин встановлюється 

університетом і не може перевищувати 0,25 мінімального обов'язкового обсягу 

навчального навантаження. 

Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача вносяться в 

його індивідуальний робочий план. 

7.22. Графік робочого часу  

7.22.1. Графік робочого часу науково-педагогічного працівника в частині 

виконання навчального навантаження визначається розкладом навчальних 

занять і консультацій, розкладом контрольних заходів та іншими видами робіт, 

передбаченими індивідуальним планом роботи на навчальний рік.  

7.22.2. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком 

контрольних заходів, визначається згідно з графіком, встановленим 

Університетом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання.  

7.22.3. Науково-педагогічний працівник зобов’язаний дотримуватися 

встановленого графіка робочого часу. 

7.22.4. Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних 

занять і контрольних заходів, передбачених розкладом. 

7.23. Планування роботи викладача здійснюється за індивідуальними 

планами, складеними у відповідності з планами навчальної та навчально-

методичної і науково-дослідної роботи кафедри. 

Індивідуальні плани викладачів розглядаються й затверджуються на 

засіданні кафедри. Про виконання індивідуального плану викладач 

щосеместрово звітує на кафедрі, а також по завершенні та необхідності 

продовження контракту.  

7.24. Обов’язковим є підвищення кваліфікації викладачів не рідше одного 

разу на п’ять років. Викладачі Університету підвищують кваліфікацію та 

проходять стажування у відповідних наукових, освітньо-наукових установах, 

державних службах, провідних підприємствах відповідного профілю. Зміст 

підвищення кваліфікації має відповідати профілю діяльності викладача 

(Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників Університету). 
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7.25. Дотримання академічної доброчесності педагогічними та науково-

педагогічними працівниками 

7.25.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними та науково-

педагогічними працівниками передбачає: 

‒ посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

‒ дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

‒ надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, 

творчу) діяльність; 

‒ контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти; 

‒ об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

7.25.2. Порушенням академічної доброчесності педагогічними та 

науково-педагогічними працівниками є:  

‒ академічний плагіат; 

‒ фабрикація; 

‒ фальсифікація; 

‒ обман; 

‒ хабарництво; 

‒ необ’єктивне оцінювання. 

7.25.3. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності визначається відповідно до чинного законодавства. 
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роботи
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(найменування 
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Профіль освітньої програми зі спеціальності № 
"Назва" (за спеціалізацією "назва", якщо наявна) 

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу

Чернівецький національний унівверситет імені Юрія Федьковича, …

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу

Доктор філософії, Назва спеціальності, Назва освітньої програми
Якщо за результатами успішного виконання ОП вищий навчальний 

заклад освіти має право присвоювати професійну(і) кваліфікацію(ї), 
то подається її назва (перелік назв) та вказуються процедури їх 
присвоєння. 

Офіційна назва освітньої 
програми

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Тип диплому – одиничний, подвійний, спільний
Обсяг вказується в кредитах ЄКТС та роках.
Приклад:
Диплом доктора філософії, одиничний, 52 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 4 роки

Наявність акредитації



Цикл/рівень Приклад:
НРК України – 9 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, 

ЕQF-LLL – 8 рівень

Передумови Вимоги щодо попередньої освіти. За необхідності 
вказується, що обмежує перехід на дану ОП.

Приклад:
Наявність ступеня магістра

Мова(и) викладання

Термін дії освітньої 
програми

Вказується термін дії освітньої програми до її наступного 
планового оновлення. Цей термін не може 
перевищувати періоду акредитації.

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення 
опису освітньої 
програми

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в 
Інформаційному пакеті/Каталозі курсів закладу вищої 
освіти.



2 – Мета освітньої програми

Чітке та коротке формулювання (в одному - двох реченнях)

3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності))

Зауваження:
Якщо ОП є мульти- чи міждисциплінарною, то вказується - перелік її 

основних компонент, а також орієнтовний обсяг кожної компоненти 
у % від загального обсягу ОП.

Якщо ОП є спеціалізованою (формальна спеціалізація в рамках 
спеціальності із відображенням цього в документі про вищу освіту), 
то вона повинна бути зареєстрована в Нацагенстві. 

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-наукова (доктора філософії)
Відповідно  до МСКО  освітньо-наукова  програма може мати  академічну 

або прикладну орієнтацію
Доцільно  коротко  охарактеризувати  наукову  орієнтацію  та  професійні 

(спеціалізаційні) акценти

Основний фокус освітньої 
програми та 
спеціалізації

Загальна/спеціальна освіта в галузі/предметній області/ спеціальності
Ключові слова

Особливості програми Наприклад: обов’язковий семестр міжнародної мобільності; реалізується 
англійською мовою; вимагає спеціальної практики тощо.

Також можуть вказуватися узгодженість даної ОП із програмами інших 
країн, експериментальний характер ОП та інші особливості, які надає 
Закон України “Про вищу освіту” в контексті академічної автономії



4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Коротко  вказуються  види  економічної  діяльності,  професійні 
назви робіт (за ДКП)

Можливості професійної сертифікації

Подальше навчання Вказуються  можливості  для  продовження  навчання  на  вищому 
рівні.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Коротко  (до 3-х рядків) описуються основні підходи, методи та 
технології,  які  використовуються  в  даній  програмі. 
Наприклад: студентсько-центроване навчання, самонавчання, 
проблемно-орієнтоване  навчання,  навчання  через 
лабораторну практику тощо.

Оцінювання Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, 
проектна робота тощо.



6 – Програмні компетентності

Інтегральна 
компетентність

Здатність особи 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

Загальні компетентності 
(ЗК)

здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), 
за якою (якими) аспірант (ад’юнкт) 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

оволодіння загальнонауковими (філософськими) 
компетентностями, спрямованими на формування системного 
наукового світогляду, професійної етики та загального 
культурного кругозору;

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 та/або складення пропозицій щодо фінансування 
наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної 
власності;

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.

Компетентності визначені закладом вищої освіти.

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК)



7 – Програмні результати навчання

Виділяються:
-  програмні  результати  навчання,  визначені  стандартом  вищої  освіти 

спеціальності (стандарт визначає нормативний зміст підготовки - 15-
20  узагальнених  результатів  навчання,  які  корелюються  з 
програмними  компетентностями)  та,  за  наявності,  професійним 
стандартом.

- програмні результати навчання, визначені вищим навчальним закладом 
(як правило, не більше 5).

Програмні  результати  навчання  формулюються  в  активній  формі  із 
урахуванням  різних  рівнів  складності  у  когнітивній  сфері 
(таксономія Блума), а також у афективній та психомоторній сферах.

Якщо  заклад  вищої  освіти  вважає  за  доцільне  класифікувати  програмні 
результати  навчання,  то  рекомендується  це  робити  за  наступною 
схемою  (як  в  Додатку  до  диплому):  Знання  та  розуміння, 
Застосування знань та розумінь, Формування суджень.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення   Вказуються  специфічні  характеристики  кадрового    забезпечення, 
включаючи можливу участь закордонних фахівців.

Матеріально-технічне 
забезпечення

Вказуються  специфічні  характеристики  матеріально-технічного 
забезпечення

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення

Вказуються  специфічні  характеристики  інформаційного  та  навчально-
методичного забезпечення



9 – Академічна мобільність

Національна 
кредитна 
мобільність

Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну 
мобільність, про подвійне дипломування тощо

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Вказуються,  наприклад,  укладені  угоди  про  міжнародну 
академічну  мобільність  (Еразмус+  К1),  про  подвійне 
дипломування,  про  тривалі  міжнародні  проекти,  які 
передбачають включене навчання студентів тощо

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти



Перелік компонент освітньо-професійної/наукової 
програми та їх логічна послідовність 

Код н/д
Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота)

Кількість 
кредитів

Форма
підсумк. 

контрол
ю

1 2 3 4

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

...

Загальний обсяг обов'язкових компонент:



Перелік компонент освітньо-професійної/наукової 
програми та їх логічна послідовність 

 Вибіркові компоненти  ОП *

Вибірковий блок 1 (за наявності)

ВБ 1.1.

ВБ 1.2.

ВБ 1.3.

Вибірковий блок 2 (за наявності)

ВБ 2.1.

ВБ 2.2.

ВБ 2.3.

...

Загальний обсяг вибіркових компонент:

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ



Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент 
освітньої програми. Рекомендується представляти у вигляді 

графа. 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої 
програми. Рекомендується представляти у вигляді графа. 



Форма атестації здобувачів 
вищої освіти 

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора 
філософії, здійснюється постійно діючою або 
разовою спеціалізованою вченою радою закладу 
вищої освіти чи наукової установи, акредитованою 
Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових 
досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня 
доктора філософії має право на вибір спеціалізованої 
вченої ради.



Матриця відповідності програмних 
компетентностей компонентам освітньої програми 

ОК 1 ОК 2 … ОК n ВБ 1 ВБ 2 … ВБ m

ЗК 1 • • •

ЗК 2 • • • • • •

ЗК 3 • • •

…

ФК 1 • • • • •

ФК 2 • • • • • • •

ФК 3 • • • • • • •



Матриця забезпечення програмних результатів 
навчання (ПРН) відповідними компонентами  

освітньої програми 

ОК 1 ОК 2 … ОК n ВБ 1 ВБ 2 … ВБ m

ПРН 1 • • • • • • • •

ПРН 2 • • • • • • • •

… • • • • •

ПРН к • • • • •
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Додаток до «Положення про організацію освітнього процесу у 

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича» у 

частині проведення поточного, семестрового контролю та атестації 

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання 

 

 Відповідно до листа МОН від 14 травня 2020 року «Щодо рекомендацій з 

питань організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів 

фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій 

навчання» внесено зміни і доповнення до Положень «Про організацію 

освітнього процесу», «Про контроль і систему оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти», «Про атестацію здобувачів вищої освіти та 

організацію роботи Екзаменаційної комісії» в Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича. 

 Розроблені (запропоновані) заходи у формі  внесення змін і доповнень 

(рекомендацій) з питань організації поточного, семестрового контролю та 

атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання можуть застосовуватися в умовах, коли 

можливості фізичного відвідування закладів вищої освіти здобувачами вищої 

освіти обмежені або відсутні, традиційні інструменти семестрового контролю 

та атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти  не можуть бути 

застосовані з причин непереборної сили (природні катаклізми, заходи 

карантинного порядку та інші форс-мажорні обставини) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Дистанційні технології навчання передбачають здійснення 

взаємодії між учасниками освітнього процесу як асинхронно, так і синхронно в 

часі. 

1.2. Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу в 

університеті може здійснюватися через засоби комунікації, вбудовані до 

https://drive.google.com/open?id=0B1PzclSOKFQnaFVndzBjdVgyZWs
https://drive.google.com/open?id=0B1PzclSOKFQnaFVndzBjdVgyZWs
https://drive.google.com/open?id=0B1PzclSOKFQnaFVndzBjdVgyZWs
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системи управління навчанням (LMS), електронну пошту, месенджери (Viber, 

Telegram та ін.), відеоконференції (MS Teams, ZOOM, Google Meet, Skype та 

ін.), форуми, чати тощо. 

1.3. Контрольні заходи освітнього процесу із застосуванням 

дистанційних технологій навчання повинні відповідати таким вимогам: 

• авторизований доступ до інформаційно-комунікаційних інструментів 

організації дистанційного навчання; 

• можливість  визначення часу початку і  завершення доступу, 

тривалості виконання завдань; 

• об'єктивність критеріїв перевірки результатів виконання з активним 

використанням автоматизованих засобів оцінювання знань; 

• варіативність формування завдань контрольних заходів із 

використанням алгоритмів випадкового вибору запитань. 

 

2. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Поточний контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти за 

допомогою дистанційних технологій  здійснюється під час проведення 

дистанційних занять, а також шляхом оцінювання індивідуальних і групових 

завдань, що виконуються здобувачами вищої освіти в електронній формі. 

2.2. Проведення поточного контролю з використанням дистанційних 

технологій може здійснюватись із використанням різних типів завдань, таких 

як: 

• автоматизовані тести для контролю та самоконтролю навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти; 

• різнорівневі індивідуальні та групові завдання (звіт, презентація, 

проєкт, відеозапис тощо) з наданням зворотного зв'язку про 

результати перевірки навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

за матеріалом, що вивчається; 
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• оцінювання викладачем взаємодії та комунікації між здобувачами 

вищої освіти в асинхронному та синхронному режимах за допомогою 

чату, форуму, опитування, анкетування тощо; 

• взаємне оцінювання виконання завдань, що здійснюється здобувачами 

вищої освіти стосовно одне одного; 

• оцінювання викладачем результатів виконання здобувачами вищої 

освіти групових завдань з використанням глосаріїв,  баз даних 

навчальних дисциплін; 

• завдання, що потребують розгорнутої, творчої відповіді (наприклад, 

кейси); 

• завдання, форма яких адаптована до виконання засобами LMS; 

• та інші інструменти. 

2.3. У випадках, якщо для засвоєння окремих тем, модулів, інших 

змістових частин дисципліни були рекомендовані до вивчення дистанційні 

курси на зовнішніх платформах онлайн-курсів, наявність сертифікату або 

іншого підтвердження про успішне завершення курсу може зараховуватись у 

вигляді балів за відповідні змістові частини. 

 

3. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

3.1. Семестровий контроль результатів навчання здобувачів вищої 

освіти (у т.ч. екзамени, захист курсових проєктів (робіт), звітів про 

проходження практики) здійснюється у дистанційній формі засобами LMS або 

інших інструментів синхронної чи асинхронної комунікації, зокрема систем 

проведення відеоконференцій. 

3.2. Обсяг матеріалу дисципліни, що вивчається і виноситься на 

підсумковий контроль, може бути скорочено за рахунок менш важливих, на 

думку викладача, питань програми навчальної дисципліни. 

3.3. У разі, якщо заходи поточного контролю дозволяють однозначно 

визначити рівень набуття передбачених програмою навчальної дисципліни 
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результатів навчання, допускається виставлення підсумкової оцінки за екзамен 

(залік) шляхом пропорційного перерахунку семестрових оцінок у підсумкову 

оцінку (за погодженням зі студентами). 

3.4. Під час проведення семестрового контролю у формі екзамену за 

затвердженим розкладом екзаменаційної сесії необхідно забезпечити 

ідентифікацію особи здобувачів вищої освіти (важливо для завдань, які 

виконуються в усній формі). 

3.5. На екзамен можуть бути винесені тестові запитання, типові і 

комплексні задачі, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння 

синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних 

завдань. Фаховим комісіям, випусковим кафедрам приділити особливу увагу 

належній якості укладання письмових завдань, розкриття змісту яких вимагали 

демонстрації студентами творчих навичок та передбачених програмою 

дисципліни результатів навчання, не могли бути успішно виконані шляхом 

копіювання відповідей з інших джерел. 

3.6. Передекзаменаційна консультація може проводитися засобами аудіо-

або відеоконференцій за затвердженим розкладом. Під час проведення 

передекзаменаційної консультації рекомендується здійснити попередню 

перевірку технічних параметрів налаштування зв'язку зі здобувачами вищої 

освіти, усунути виявлені проблеми. 

3.7. Конкретний спосіб та етапи проведення екзамену визначаються з 

урахуванням технічних і комунікативних можливостей учасників освітнього 

процесу. Здобувачі вищої освіти повинні мати надійний інтернет-зв'язок, у 

випадку усних відповідей – телефон або комп'ютер з мікрофоном, можливість 

встановити на комп'ютер необхідне програмне забезпечення, тощо. 

3.8. Екзаменаційне завдання може складатись з: 

• випадковим чином згенерованого засобами LMS або іншого ресурсу 

набору практичних ситуацій (стереотипних, діагностичних та 

евристичних завдань), які передбачають вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 
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діагностувати рівень теоретичної та практичної підготовки здобувача 

вищої освіти і рівень його компетентності з навчальної дисципліни; 

• тестових запитань із активованою опцією автоматичного вибору 

випадкових тестових запитань з бази тестів для кожного здобувача 

вищої освіти, а також перемішуванням запропонованих варіантів 

відповіді (такі опції наявні у більшості LMS, спеціалізованих сервісів 

із онлайн-тестування: Moodle, Classmarker та ін.); 

• творчих завдань та експериментальних ситуацій, розв'язання яких 

потребує від здобувача вищої освіти комплексних знань з дисципліни; 

• інших завдань, які можуть продемонструвати рівень отриманих 

результатів навчання, на перевірку яких спрямований екзамен. 

3.9. За наявності технічної можливості в обраній дистанційний 

платформі організації екзамену можна надати здобувачам вищої освіти право 

розпочати складання екзамену в обраний ними час у певному проміжку 

(наприклад, між 10 і 11 годиною). Максимальна тривалість складання екзамену 

від моменту його початку здобувачем вищої освіти має бути однаковою для 

всіх студентів. Якщо екзаменаційне завдання містить творчі питання, кейси, 

максимальна тривалість екзамену може бути збільшена. 

3.10. У разі виникнення під час складання екзамену обставин 

непереборної сили здобувач вищої освіти повинен негайно повідомити 

екзаменатора або іншу відповідальну особу про ці обставини за допомогою 

визначеного каналу зв'язку (телефон, месенджер тощо) з обов'язковою фото- 

або відеофіксацією стану виконання завдань та об'єктивних факторів, що 

перешкоджають його завершенню. За цих обставин можливість та час 

перескладання екзамену визначається екзаменатором та деканатом в 

індивідуальному порядку. 

3.11. Здобувачі вищої освіти, які допущені до складання екзамену, але з 

об'єктивних причин не можуть взяти в ньому участь із використанням 

визначених закладом вищої освіти технічних засобів, мають надати деканату та 

екзаменаторові підтверджуючі матеріали до початку екзамену. У такому 

випадку екзаменаційною комісією має бути обраний альтернативний 
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варіант складання екзамену, який би забезпечував ідентифікацію особи 

здобувача вищої освіти, дотримання академічної доброчесності та можливість 

перевірки результатів навчання здобувача вищої освіти. 

Одним з таких варіантів може бути написання здобувачем вищої освіти 

екзаменаційного завдання від руки, його фотографування (сканування) та 

надсилання екзаменаторові (екзаменаційній комісії) засобами електронного 

зв'язку. 

3.12. Якщо опанування навчальної дисципліни (проходження практики) 

потребує обов'язкового виконання завдань, які неможливо виконати 

дистанційно, то відповідна дисципліна (практика) і підсумкове оцінювання 

з такої дисципліни (захист результатів проходження практики) можуть бути 

перенесені на наступний семестр шляхом внесення змін до навчального 

плану на перехідних курсах. У цьому випадку результати оцінювання 

здобувачів вищої освіти з відповідної дисципліни не враховуватимуться при 

розрахунку рейтингового балу здобувачів вищої освіти у поточному семестрі та 

будуть враховані при розрахунку рейтингового балу в наступному семестрі. 

 

4. АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

4.1. Процедура проведення атестації у формі атестаційного іспиту з 

використанням дистанційних технологій навчання затверджується рішенням 

Вченої ради університету, описано у Порядку проведення атестаційного іспиту 

(у додатку до нього) та оприлюднюється за 2 тижні на сайті 

факультетів/інститутів, випускових кафедр та заздалегідь (до початку іспиту) і 

доводиться до відома здобувачів вищої освіти та членів екзаменаційної комісії. 

4.2. Порядок проведення атестаційного іспиту має містити: 

• форму та порядок проведення атестаційного іспиту з використанням 

дистанційних технологій навчання; 

• порядок організації «хвиль» роботи екзаменаційної комісії та 

проведення атестаційного іспиту у різні дні для різних груп 

здобувачів вищої освіти та для можливості повторного складання 
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атестаційного іспиту тими здобувачами вищої освіти, у кого виникли 

технічні перешкоди під час першої спроби; 

• інформацію про зміст і структуру завдань, які виносяться на 

атестаційний іспит; 

• критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти. 

4.3. Передатестаційна консультація може проводитися аналогічно до 

передекзаменаційної консультації (п. 3.6). 

4.4. У випадку виникнення у здобувача вищої освіти технічних 

перешкод можуть застосовуватися процедури, аналогічні до викладених у п. 

3.10 і 3.11. 

4.5. Атестація осіб на першому (бакалаврському) та/або на другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти у формі захисту кваліфікаційної роботи з 

використанням дистанційних технологій навчання має здійснюватися в 

синхронному режимі (відеоконференція). Рекомендовано здійснювати цифрову 

фіксацію (відеозапис, аудіозапис, фотофіксацію тощо) процесу атестації у 

формі захисту кваліфікаційної роботи. 

4.6. Для проведення захистів кваліфікаційних робіт допускається, як 

альтернативу синхронному виступові, пропонувати здобувачам вищої освіти 

завчасно надсилати до екзаменаційної комісії відеозаписи їхніх виступів 

(презентацій) так, щоб на записі було видно самого здобувача вищої освіти, 

можна було однозначно ідентифікувати його особу та засвідчити факт його 

виступу. Запитання-відповіді до здобувача вищої освіти обов'язково 

проводяться у синхронному режимі. 

 

5. ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ СУПРОВІД АТЕСТАЦІЇ  

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

5.1. На момент захисту кваліфікаційної роботи її паперовий примірник з 

власноручним підписом здобувача вищої освіти має знаходитися в 

екзаменаційній комісії. Його надсилання може здійснюватися засобами 

поштового зв'язку. 
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5.2. Якщо на момент захисту кваліфікаційної роботи випускова кафедра 

не одержала її підписаний здобувачем вищої освіти паперовий примірник, то 

перед захистом, здобувач вищої освіти має надіслати екзаменаційній комісії 

електронний примірник кваліфікаційної роботи. Тоді на початку процедури 

захисту секретар екзаменаційної комісії у присутності комісії та здобувача 

вищої освіти має оголосити перед виступом здобувача вищої освіти фразу: «Чи 

підтверджуєте Ви, (ПІБ здобувача вищої освіти), надсилання (дата) 

кваліфікаційної роботи на тему "Тема кваліфікаційної роботи" загальним 

обсягом (повна кількість сторінок разом з додатками) сторінок на електронну 

пошту (назва закладу вищої освіти)!"». Відповідь здобувача вищої освіти має 

бути зафіксована на відеозаписі захисту. 

5.3. Рішення екзаменаційної комісії про результат захисту 

кваліфікаційної роботи набирає чинності після одержання екзаменаційною 

комісією примірника роботи відповідно до п. 5.1 та після 

завершення оформлення супроводжувальних документів. 

5.4. Цифровий запис процесу захисту кваліфікаційних робіт у закладі 

вищої освіти зберігати протягом не менше одного року. 

5.5. Дозволити секретарям екзаменаційних комісій надсилати протоколи 

засідань екзаменаційних комісій, відзиви (відгуки) і рецензії (їх фотокопії) до 

деканатів електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після 

проведення запланованих захистів кваліфікаційних робіт. 

5.6. Як виняток для умов карантину, секретареві екзаменаційної комісії 

надається право зібрати підписи на паперових примірниках усіх документів 

(відгуках, рецензіях, протоколах) після закінчення карантину та надати 

дооформлені документи щодо результатів захисту до деканатів, а 

кваліфікаційні роботи до архіву у встановленому порядку. 

5.7. Перейти від зберігання у архівах паперових примірників 

кваліфікаційних та курсових робіт до створення репозитаріїв електронних копій 

та примірників, засвідчених необхідними електронними цифровими підписами. 



Методичні рекомендації щодо проведення 

атестації випускників 2019-2020 н.р.

Загальні положення

Проведення атестації  випускників освітньої програми спеціальностей  у

Чернівецькому  національному  університеті  імені  Юрія  Федьковича

здійснюється відповідно до Закону  України  «Про освіту  (від 05.09.2017 р.

№ 2145-VIII) , Закону України  «Про вищу освіту»  (від 01.07.2014 р. № 1556-

VII)»  та  Положень  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія

Федьковича  «Про  організацію  освітнього  процесу  в  Чернівецькому

національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2019 р.), «Про контроль

та  систему  оцінювання  результатів  навчання  здобувачів  вищої  освіти  в

Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича» (2020 р.),

«Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи Екзаменаційної

комісії в Чернівецькому національному  університеті імені Юрія Федьковича»

(2020  р.),  «Про  видачу  диплома  з  відзнакою  випускникам  Чернівецького

національного  університету імені Юрія Федьковича» (2020 р.).

Форма  підсумкової  атестації  здобувачів  вищої  освіти  визначається

стандартом  вищої  освіти,  діючою  освітньо-професійною  програмою  та

навчальним  планом.  Атестація може  проводитися  у  формі  іспитів

(комплексної перевірки знань студентів з декількох дисциплін в обсязі діючих

програм навчальних дисциплін) та/або  захисту дипломної роботи  (проєкту)

відповідного освітнього рівня.

Для проведення підсумкової атестації  здобувачів  освітньо-професійної

програми спеціальностей в університеті створюються Екзаменаційні комісії 

(далі – ЕК).

В обов'язки ЕК входить: 

-  перевірити  та  оцінити  науково-теоретичну  та  практичну  підготовку

випускників  з  метою  встановлення  відповідності  їх  ступеня  вищої  освіти

вимогам стандарту якості освіти;

-   прийняти  рішення  про  присвоєння  здобувачам  вищої  освіти

(відповідної   кваліфікації)  та   видачу   диплома  звичайного  зразка  чи  з

відзнакою   (рекомендація  про  диплом  з  відзнакою  підтверджується
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рішенням  випускової  кафедри  за  умови, що студент проявив себе не лише у

відмінному   навчанні,  а  й   у  науковій,   творчій,  громадській  діяльності

відповідно  листа  МОН  України  № 1/9 – 226  від 26.03.12 р.);

-  подати  пропозиції  щодо  подальшого  поліпшення  якості  підготовки

фахівців освітніх рівнів.

Якщо підсумкова  кваліфікаційна атестація випускників проводиться у

період  надзвичайної  ситуації,  згідно  з  рішенням  університету   (таке

роз’яснення  надає  Міністерство  освіти  і  науки  України) 

факультети/інститути,  випускові  кафедри  мають  організувати  її  у

дистанційній формі.

Випускові  кафедри  мають  забезпечити  методичну  підготовку  до

прийняття екзамену дистанційно; керівники дипломних робіт і самі студенти

мають забезпечити контроль якості робіт та не допускати проявів академічної

недоброчесності, зокрема плагіату тощо.

Організація та порядок роботи Екзаменаційної комісії

ЕК працює у строки, передбачені графіком освітнього процесу кожної

спеціальності  відповідно  до  розкладу,  який  затверджується  ректором

університету.

Інтервал між іспитами повинен складати не  менше п'яти календарних

днів.

До складання іспиту, захисту дипломної роботи (проєкту) допускаються

студенти, які  повністю виконали  навчальний план заявленого рівня вищої

освіти.

Проведення  іспиту  може  здійснюватися  у  формі  усної,  письмової,

тестової, в тому числі комп’ютерної перевірки. Це є прерогативою випускової

кафедри.

До екзаменаційної комісії,  незалежно від форми проведення атестації,

подається:

-  наказ  (витяг  з  наказу)  по  університету  про  затвердження

персонального складу комісії кожної спеціальності;
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- розклад  роботи комісії;

-  списки здобувачів  вищої освіти,  допущених до складання іспиту чи

захисту  дипломної  роботи (проєкту) за  групами до 12 осіб на кожен день

засідання комісії за підписом декана/ директора;

-  зведена відомість  про виконання здобувачами навчального плану й

отримані  ними  оцінки  з  теоретичних  дисциплін,  захисту  курсових  робіт

(проєктів), практик протягом навчального терміну;

-  програма  іспиту  зі  спеціальності,  яка  складається  випусковою

кафедрою або методичною комісією фахової підготовки;

-  комплект  екзаменаційних  білетів,  варіанти  комплексних  завдань,

критерії оцінювання, ключі відповідей, перелік наочного обладнання;

-  подання  (голові  ЕК)  щодо  захисту  дипломної  роботи  (проєкту)

(Додаток 2);

-  дипломна  робота  (проєкт)  відповідного  рівня  вищої  освіти  з

рецензіями (зовнішньою і внутрішньою); 

- інформація про результати перевірки робіт на антиплагіат.

Оцінювання результатів іспиту та захисту дипломних робіт (проєктів)

здійснюється  за  усталеною  діючою  шкалою  в  університеті.  Результати

оголошуються у день складання іспиту чи захисту дипломної роботи (проєкту)

(Додаток 1).

Здобувачам вищої освіти, які позитивно склали іспит, а також захистили

дипломну  роботу  (проєкт),  рішенням  ЕК  присвоюється  кваліфікація  у

відповідності до отриманого освітнього ступеня.

Здобувач вищої освіти, який отримав незадовільну оцінку у результаті

складання іспиту або захисту дипломної роботи (проєкту)  відраховується   з

університету, відповідно йому видається академічна довідка.

У випадку, якщо студент не з’явився на атестацію (для складання іспиту

або захисту випускної кваліфікаційної роботи), у протоколі зазначається, що

він є не атестованим у зв’язку з неявкою на атестацію. Але, якщо студент не

з’явився на атестацію з поважної причини, що підтверджується відповідними

документами,  то  йому  може  бути  встановлена  інша  дата  складання  іспиту

(захисту випускної кваліфікаційної роботи) під час роботи ЕК.

3



Підсумки роботи Екзаменаційної комісії

За підсумками роботи ЕК головою підписуються протоколи засідання

відповідно  до  встановленої  форми  та  складається  письмовий  звіт,  який

затверджується  на  засіданні  Вченої  ради  факультету/інституту  

(Додаток 3,4,5).

Питання  про  підсумки  роботи  ЕК  та  розроблені  відповідні  заходи

обговорюються  на  засіданні  випускових  кафедр  та  Вчених  рад

факультетів/інститутів, університету.

Звіт голови ЕК та статистичний звіт за результатами атестації здобувачів

вищої  освіти  подаються  у  навчальний  відділ  у  двотижневий  термін  після

завершення роботи ЕК (Додаток 5,6).

Дипломні  роботи (проєкти)  та  супровідні  документи до  них секретар

комісії  повертає  на  випускову  кафедру  (зберігаються  один  рік,  згідно

Положення «Про атестацію  здобувачів  вищої  освіти  та  організацію  роботи

Екзаменаційної  комісії»),  а  електронні  варіанти  здає  у  наукову  бібліотеку

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Перший проректор Балух В.О.

Розіслано на факультети/інститути 30.04.2020 р.
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Додаток 1

А

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів  

Оцінка  за

національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка (бали) Пояснення за

розширеною шкалою
Відмінно  А (90-100) відмінно

Добре В (80-89) дуже добре
             С (70-79)                 добре

Задовільно              D (60-69)               задовільно
             Е (50-59)               достатньо

Незадовільно

             FХ (35-49) (недостатньо)

з можливістю повторного

складання
              F (1-34) (недостатньо)

з обов’язковим

повторним курсом
 

Б

Роз’яснення щодо проведення різних видів контролю

 Тривалість усного іспиту, а також захисту дипломної роботи (проєкту),

як правило, встановлюється в межах 20-30 хвилин на студента.

 Для проведення письмового іспиту відводиться не більше 3 годин.

 Для  проведення  іспиту  у  формі  тестування  відводиться  від  2  до  4

годин.

Тестові  завдання  подаються  відповідно  до  розроблених  випусковою

кафедрою  методичних  рекомендацій,  у  яких  передбачаються  вимоги  до

змісту тестових завдань, критерії оцінювання знань студентів тощо.



Додаток 2
Зразок (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича

ПОДАННЯ
ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЄКТУ (РОБОТИ)

Направляється студент__________________ до захисту дипломного проєкту (роботи) 
                                         (прізвище та ініціали)

рівня вищої освіти _______________________________________________________________  

спеціальності__________________________________________________________________
                                                             (назва спеціальності)
на тему:______________________________________________________________________
                                                                          (назва теми)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Дипломний проєкт (робота) і рецензія додаються.
Директор інституту/Декан факультету ___________________

                          (підпис)

Висновок  керівника дипломного проєкту (роботу)
Студент (ка)______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

                                                            Керівник проєкту (роботи) ________________________
                                                                             (підпис)

“____”_______________________20 _____ року
Висновок кафедри про дипломний проєкт (роботу)

Дипломний проєкт (робота) розглянуто (а). 
Студент (ка)________________________
                                 (прізвище та ініціали)

          допускається до захисту даного (ї) проєкту (роботи) в Екзаменаційній комісії.
                    

Завідувач кафедри _____________________________________________________
                                                                             (назва)
                         __________________        ________________________________
                                           (підпис)                                            (прізвище та ініціали)                    

“______”___________________20___ року



Додаток 3
Зразок (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

П Р О Т О К О Л  № _____ від „___„ _______________20____року

засідання  Екзаменаційної комісії № _____

З розгляду дипломного проєту (роботи) студента (ки)______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

На тему _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                         

ПРИСУТНІ :

Голова ______________________________________________________________________________
                                                  (науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Члени ЕК __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                        
                                        ДИПЛОМНИЙ        ПРОЄКТ    (РОБОТУ)    ВИКОНАНО:

Під керівництвом _____________________________________________________________________
                                                            (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові)

З консультацією______________________________________________________________________
                                                            (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ДО  ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПОДАНО ТАКІ МАТЕРІАЛИ :
1. Подання голові ЕК щодо захисту дипломного проєкту (роботи), у якому містяться довідка про 
успішність, висновок керівника, висновок кафедри_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 
2. Рецензія ___________________________________________________________________________
                                                                                          (науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 
3. Резюме до проєкту ___________________________________________________ мовою
                                                                                     (вказати мову)



Після повідомлення (протягом ___ хв.) про виконаний проєкт (роботу) студенту (ці) задані такі 
запитання:
1. ________________________________________________________________________________

(прізвище й ініціали особи, що поставила запитання, зміст запитання)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати, що студент (ка) _____________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

виконав (ла) і захистив (ла) дипломний проєкт з оцінкою за шкалами:
національною ___________                    ECTS ___________                  

2. Присвоїти _________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

   кваліфікацію _______________________________________________________________________
   за спеціальністю ____________________________________________________________________

(назва)

3. Видати диплом _____________________________________________________________________
( з відзнакою)

4. Відзначити, що _____________________________________________________________________
                                                                                                                                          
Голова ЕК: _________________________________________________________________________   
                                                      (підпис)                                                                                                        (прізвище та ініціали)

                 Члени ЕК:_________________________________________________________________
                                     __________________________________________________________________
                                     __________________________________________________________________
                                     __________________________________________________________________

(прізвище та ініціали й посада особи, що склала протокол, підпис )



Додаток 4
Зразок (другий (магістерський) рівень вищої освіти)

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича

ПРОТОКОЛ №___ від „ ___” _______________ 20 __ року

   ЗАСІДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ №___ ЩОДО  ПРИЙМАННЯ ІСПИТУ  З _______________________________________________________________________
                                      

у студентів ___________ групи,   спеціальності ___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                          (назва)

 інституту/факультету 
_______________________________________________________________________________________________________________________

Присутні:
Голова         ______________________________________        Члени:  1. 

________________________________________________________________________________
      (прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________________________________                             2. 
____________________________________________________________________________________________________

                         (посада, науковий ступінь, вчене звання)

                                                                                                                                                  3. 
_______________________________________________________________________________
Засідання розпочато о ___ год. ___ хв.                                                  

                                                                                                                         4. 
_______________________________________________________________________________
Закінчено о ___ год. ___ хв.                                                                    
                                                                                                                                    5. 
_______________________________________________________________________________

№
з/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Білет 
№

Характеристика повноти
відповідей з:

Прізвище  особи, яка
ставила запитання.
Зміст запитання

Відзначити,
що

Окремі висновки
членів ЕК

Оцінка
Кваліфіка-

ція
Катего-

рія
диплома

Підпис
голови 

ЕКI 
питання

II
питання

III
 питання

за
націона-
льною

шкалою

кількість
балів

ECTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Усього, як зазначено вище, проекзаменовано _________________________________________________ студентів.
                    (словами)

Зміст екзаменаційних питань відповідно до білетів додається до протоколу засідань ЕК № ____ від „___”  ___________________ 20 __ року

Підписи: Голова ____________________          ______________________________
                 (підпис)                                                                                 (прізвище та ініціали)

   Члени:  1. __________________          ______________________________ 4. ___________________       __________________________
            (підпис)                                                                       (прізвище та ініціали)                                                     (підпис)                                                    (прізвище та ініціали)

                                  2. __________________          ______________________________                           5. ___________________        __________________________
            (підпис)                                                                        (прізвище та ініціали)                                                    (підпис)                                                    (прізвище та ініціали)

                                 3. __________________          ______________________________                           
                                                 (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали)

Протокол склав секретар Екзаменаційної комісії ______________________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали)



Додаток 5

ЗВІТ
про роботу Екзаменаційної комісії

№________________________________
із захисту дипломних проєктів (дипломних робіт)

рівня вищої освіти "_________________________"                                                                                                   
(назва рівня)

спеціальності ________________________________________________________
        ____________________________________________________________________

(назва спеціальності)

1.   Склад ЕК та організація її роботи із захисту дипломних проєктів (робіт)
Екзаменаційна комісія   із    захисту    дипломних    проєктів    (робіт) рівня вищої освіти

"__________________________________" призначена наказом закладу вищої освіти
                                  (назва рівня)

від "____"___________20__ р. №________ у складі:

Голова комісії________________________________________________________
(ПІП, вчені ступінь і звання, посада)

Члени комісії:_____________________________________________________
                      _____________________________________________________
                      _____________________________________________________
                      _____________________________________________________
                                                                               (ПІП, вчені ступінь і звання, посада)

За період роботи ЕК з "___"______20____р. по "___"_____20_____р. проведено ______ 
засідань із захисту дипломних проєктів (робіт):
(зазначається дата проведення кожного засідання та кількість захистів, що відбулися на ньому)

Далі у довільній формі надається така інформація:
- відповідність тематики та змісту дипломних проєктів (робіт) вимогам стандартів вищої

освіти;
-дотримання вимог Положення «Про атестацію здобувачів  вищої  освіти та організацію

роботи  Екзаменаційної  комісії  у  Чернівецькому  національному  університеті  імені  Юрія
Федьковича»;
- забезпечення роботи ЕК технічними засобами:

-питання    організації    роботи  Екзаменаційної  комісії,    повнота    забезпечення
необхідними матеріалами і документами;
- присутність та виступ на захисті керівників і рецензентів;

-порядок попереднього опанування (розгляду) членами  ЕК дипломних проєктів (робіт), які
подаються до захисту;

-критерії  оцінки  наукового  рівня  дипломних  проєктів  (робіт),  повноти  і  логічності
доповідей та якості відповідей на запитання членів ЕК при захисті;
- порядок обговорення результатів захисту, наявність особливих думок членів ЕК;
- рекомендації щодо удосконалення організації роботи ЕК.

2.   Результати захисту дипломних проєктів та робіт
Результати  захисту  подаються  за  зразком,  наведеного  в  Додатку.  Текстова  частина

цього розділу являє собою стислий коментар:
•    даних таблиці;
•  загальну  думку  членів  ЕК  щодо  відповідності  наведених  показників  вимогам
сьогодення;
• врахування пропозицій і недоліків попередніх ЕК;
• загальну характеристику проєктів, які рекомендовані до впровадження або мають наукову
цінність;



• стислу  характеристику  випускників,  рекомендованих  до  навчання  в  аспірантурі
(магістратурі) тощо.

3.   Якість підготовки випускників
У  цьому  розділі  на  підставі  аналізу  змісту  дипломних  проєктів  та  їх  захисту

відображаються:
• рівень підготовки фахівців відповідного рівня вищої освіти;
• характеристика знань, умінь та навичок випускників, їх відповідність вимогам освітньої
програми спеціальності;
• актуальність  тематики  та  науково-технічний  рівень  виконаних  дипломних  проєктів
(робіт);
• відповідність  їх  сучасному  стану  науки,  техніки,  виробництва  (використання
інформаційних  технологій,  сучасних  методів  аналізу  та  синтезу,  математичного
моделювання  та  оптимізації,  вирішення  екологічних  питань,  економічного  обґрунтування
прийнятих технічних рішень тощо);
• позитивні моменти у підготовці фахівців;
• недоліки та невирішені питання, які впливають на якість підготовки фахівців.

4.   Висновки та рекомендації
Формулюються загальні висновки щодо якості дипломного (ої) проєктування (роботи)

із зазначенням позитивних здобутків та виявлених недоліків, надаються рекомендації та
пропозиції,  спрямовані  на  підвищення  ефективності  дипломного  (ої)  проєктування
(роботи), звертається увага керівництва кафедри, інституту/факультету та університету на
необхідність усунення недоліків,  які суттєво впливають на якість підготовки майбутніх
фахівців.

Затверджено на підсумковому засіданні ЕК, протокол №____від "___"_______20__р.

Голова ЕК                                    _____________             ________________                 
                                                                                                           (підпис)                                     (ініціали прізвище)

Ознайомлений:
                  Завідувач кафедри                _____________           ______________________
                                                                   (підпис)                                      (ініціали прізвище)

Примітки:
- Якщо Голова Екзаменаційної комісії одночасно очолює комісії за різними рівнями вищої 
освіти, може готуватися один звіт Голови Екзаменаційної комісії.
- При  складанні   звіту   не   обов'язково   окремо  виділяти   вищезазначені   розділи,   крім   розділу   
„Висновки  та рекомендації”.



 
Додаток до звіту ЕК (другого (магістерського) рівня вищої освіти)

Результати захисту дипломних проєктів (робіт)
(рівня вищої освіти "________________")

                                                    (назва рівня)

студентами __________форми навчання  інституту/факультету___________________________
                                                                                                                                                                        (назва факультету/інституту)

зі спеціальності ________________________________________________________________
                                                                                           (назва спеціальності)

_______________________________________________________________ у _______  році

№
п/п

Показники
Числові
значення

Примітка

1. Загальна кількість випускників, осіб з них 
допущено до захисту, осіб, %

2. Кількість та частка (%) випускників, які:
а) захистили ДП (ДР) з оцінками:
- "відмінно "
- "добре"
- "задовільно"
- "незадовільно"
б)отримали диплом з відзнакою

3. Середній бал захисту

4. Кількість та частка (%) випускників, яких 
рекомендовано до аспірантури (магістратури)

5. Кількість та частка (%) ДП (ДР):
- які виконані за реальними завданнями і
конструкторсько-технологічними розробками,
затвердженими на підприємствах, НД1 тощо;
-з використанням ЕОМ;
- рекомендованих ЕК до впровадження:
- захищених на підприємствах та в НДІ:
- комплексних:
а) міжвузівських б) міжкафедральних 
в) кафедральних

6. Кількість ДП (ДР), які захищені іноземною мовою 
(англійською, німецькою, французькою).

 

Голова ЕК    ___________                        __________________________
         (підпис)                                                      (ініціали, прізвище)



Результати атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019-2020 н.р.
денна (заочна) форма навчання 
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                                                           Таблиця 1
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Результати атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 2019-2020 н.р.
денна (заочна) форма навчання

      державний іспит
                                 Таблиця 2
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Методичні поради щодо планування 
навчальної та методичної роботи 

 на 2019-2020 н.р.

Загальні положення

Навчальну та методичну роботу у 2019-2020 н.р. спрямувати на:
 виконання Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ,

«Про  вищу  освіту»  від  01.07.2014  р.  №  1556-VII,  нормативних  актів
Міністерства освіти і науки України та внутрішньої нормативно-правової
бази університету;

   реалізацію завдань  національної  системи вищої  освіти з  урахуванням
принципів формування ЄПВО; 

 створення  умов  для  розвитку  у  студентів  самостійності,  ініціативності,
творчих здібностей;

 впровадження в освітній процес інформаційно-інноваційних технологій.
 приведення відповідності наукового та навчально-методичного забезпечення

згідно  з  чинним переліком освітньо-професійних програм спеціальностей
згідно  до  Нових  стандартів  вищої  освіти  та  вироблення  методологічних
засад адаптацій до вимог ЄПВО;

 підвищення  кваліфікації  та  професіоналізму  науково-педагогічних
працівників.

Планування навчальної та методичної роботи факультету/інституту 

При  плануванні  навчальної  та  методичної  роботи
факультету/інституту  передбачати  обговорення  питань  і  проведення
таких заходів:

     аналіз  навчальної  та  методичної  роботи  факультету/інституту  за
минулий навчальний рік;

 визначення  завдань  методичної  ради   факультету/інституту  на
наступний навчальний рік;

 розподіл обов'язків між членами методичної ради;
 аналіз  змісту  освітньо-професійних  та  освітньо-наукових  програм  на

відповідних рівнях вищої освіти;
 аналіз навчального плану в частині  відповідності освітньо-професійній

програмі, практичного компонента та самостійної роботи студента;
 оновлення  інформаційного  пакету  згідно  з  відповідними  освітньо-

професійними  та  освітньо-науковими  програмами   усіх  рівнів  вищої
освіти;

 вивчення  і  впровадження  у  практику  роботи  сучасних  інноваційних
технологій, методів навчання;

 організація та проведення на факультетах / в інститутах майстер-класів з
питань впровадження інформаційних інтерактивних технологій;



  роботу  з  молодими  викладачами  щодо  вдосконалення  ефективності
освітнього процесу;

 аналіз  методичного  забезпечення  ефективності  та  результативності
різних видів практик;  

 проведення  моніторингу  та  аналіз  думки  стейкхолдерів  щодо  якості
підготовки фахівців і розробки освітніх програм;

 проведення  моніторингу  навчальних  досягнень  за  результатами
екзаменаційних сесій, ректорського контролю та контролю залишкових
знань студентів; 

 аналіз  результатів навчальних досягнень студентів впродовж семестру
та оприлюднення їх  на інформаційних стендах інститутів, факультетів
за  рейтингом  з  метою  пошуку  механізмів  удосконалення  якості
підготовки  (дієвих  форм  поєднання  науки  та  освіти,  інноваційних
інтегрованих  технологій  і  методик  організації  освітнього  процесу,
наукової і науково-дослідної роботи студентів);

 обговорення та прийняття рішень Вчених рад факультетів /  інститутів
щодо  обліку  поточної  успішності  студентів  академічної  групи  за
результатами  змістових  модулів  (відомість  поточного  контролю,
журнал академічної групи, електронний журнал, інформаційний стенд);

 удосконалення  системи  управління  якістю  підготовки  фахівців
(деканат→завідувач кафедри→викладач);

 самоаналіз якісних показників щодо акредитаційних вимог: кадрового,
організаційного  та  навчально-методичного  забезпечення  освітнього
процесу, якості підготовки фахівців (рівень загальної підготовки, рівень
фахової підготовки);

 обговорення результатів підсумкової атестації;
 підбиття  підсумків  науково-професійної  підготовки,  підвищення

кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік;
 ведення плануючої та облікової документації;
 організація навчально-методичних засідань, нарад, семінарів;
 заслуховування  звітів  голів  методичних  комісій  про  виконання

навчально-методичної роботи кафедри та якість навчально-методичного
забезпечення підготовки фахівців;

 моніторинг результативності методичної роботи за семестр і навчальний
рік та вироблення механізмів її покращення.

Планування навчальної та методичної роботи кафедри

При  плануванні  навчальної  та  методичної  роботи  кафедри
передбачати:

 аналіз навчально-методичної роботи кафедри за минулий навчальний рік;
 визначення завдань методичних комісій на наступний навчальний рік;
 організацію  роботи  кафедри  над  науковою  тематикою  та  науково-

методичною проблемою;



 аналіз  якості  освітньо-професійної  програми фахівців  усіх  рівнів  вищої
освіти:  першого  (бакалаврського),  другого  (магістерського),  третього
(освітньо-наукового) та наукового;   

 обговорення  якості  формування  обов’язкових  дисциплін  і  дисциплін
вільного вибору відповідно до навчального плану;

 проведення  моніторингу  та  аналізу  розробки  освітньо-професійних
програм  і  навчальних  планів,  які  б  відповідали  запиту  ринку  праці  та
кращим зарубіжним аналогам;

 розробка  та  оновлення  навчально-методичних  комплексів  навчальних
дисциплін: програма навчальної дисципліни, робоча програма навчальної
дисципліни,  опорні  конспекти  лекцій,  тематика  практичних  і
лабораторних занять, підручник; засоби діагностики: перелік контрольних
питань до дисципліни для поточного самоконтролю та самоперевірки тем
та  змістових  модулів,  перелік  контрольних  питань  до  підсумкового
модуль контролю (екзамену, заліку), банк тестових завдань, екзаменаційні
білети з  навчальних дисциплін,  контрольні  кваліфікаційні  завдання  для
ККР,  критерії  оцінювання  навчальних  досягнень  студентів  за
національною шкалою та шкалою ЄКТС тощо;

 заходи  щодо  удосконалення  освітнього  процесу  на  основі  сучасних
технологій:  особливості  підготовки  та  проведення  сучасної  лекції,
практичного  заняття  засобом  розробки  психолого-педагогічного
супроводу  щодо впровадження інноваційних технологій,  індивідуальної
роботи зі студентами;

 організацію діяльності викладачів на розробку та реалізацію електронних
навчальних курсів та їх методичне забезпечення;

 підготовку студентів до участі в олімпіадах та обговорення їх досягнень;
 роботу зі студентами, які мають підвищену мотивацію, інтелектуальний

рівень розвитку до навчально-пізнавальної діяльності;
 диференціацію  та  індивідуалізацію  навчання  обдарованої  молоді,

створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної
освітньої траєкторії;

 розвиток мотивації студентів щодо удосконалення успішності навчання,
наукової та  науково-дослідної роботи, рівня набутих ними професійних
навичок;

 розвиток творчої ініціативи та підвищення рівня громадської й соціальної
активності студентів;

 якість забезпечення самостійної роботи студентів у контексті розробки та
реалізації програм навчальних дисциплін;

 врахування  проблем  інклюзивної  освіти  при  плануванні  самостійної  та
індивідуальної роботи зі студентами;

 підготовку та аналіз методичного забезпечення навчальних і виробничих
практик спеціальностей;





ЗРАЗОК

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
(повне найменування закладу вищої освіти)

 ________________________________________________________________________________________________
    (назва інституту/факультету)

 Кафедра ______________________________________________________
(назва кафедри)

          
СИЛАБУС

 навчальної дисципліни
____________________________________

(вкажіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою))

____________________________________________________
  (вказати: обов’язкова)

Освітньо-професійна програма ________________________________
(назва програми)

Спеціальність ________________________________________________ 
(вказати: код, назва)

Галузь знань _________________________________________________
(вказати: шифр, назва)

Рівень вищої освіти __________________________________________
                (вказати: перший (бакалаврський)/другий (магістерський)/третій (освітньо-науковий)

_______________________________________________________________________________
(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою)

 
Мова навчання ______________________________________________
       (вказати: на яких мовах читається дисципліна)

Розробники:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

(вказати авторів (викладач (ів)), їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

Профайл викладача (-ів) Дайте лінк на профайл викладача, або викладачів курсу 
(посилання на сторінку кафедри з інформацією про викладача (-ів))

Контактний тел. Вкажіть контактний телефон, за яким можна зв’язатися із викладачем у
випадку потреби

E-mail: Вкажіть контактний E-mail, за яким можна зв’язатися із викладачем у 
випадку потреби

Сторінка курсу в Moodle Дайте посилання на дисципліну в системі Moodle
Консультації Зазначте формат і розклад проведення консультацій

Очні консультації: кількість годин і розклад присутності
Онлайн-консультації: Розклад консультації.
Очні консультації: за попередньою домовленістю. 
(Наприклад: понеділок та четвер з 14.00 до 15.00).



1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).
Призначення навчальної дисципліни рекомендується визначати конкретно і коротко. Визначити її місце

в структурі професійної підготовки майбутніх фахівців.
2. Мета навчальної дисципліни: (мусить бути короткий та чітко сформований запис про

досягнення головного результату при вивченні курсу). 
Примітка: окрім мети для вибіркових дисциплін має бути наведено коротке пояснення аргументованих

переваг, які надає вивчення вибіркової  дисципліни.
3.   Завдання   –  конкретизуються  відповідно  спеціальності,  випливають  із  поставленої  мети  і

виражаються у вигляді переліку загальних та фахових компетентностях (досягти…., аналізувати…).
4. Пререквізити.  Вказуються дисципліни чи сертифіковані курси, які здобувач вищої освіти має

вивчити до початку або разом із цією дисципліною, що підвищує ефективність засвоєння курсу.
5.   Результати   навчання (формулювання  результатів  навчання  (компетентностей)  має

базуватися на результатах навчання, визначених відповідною освітньо-професійною програмою (програмних
результатах  навчання),  із  зазначенням  рівня  їх  сформованості  через  достатність  для  вирішення  певних
завдань професійної діяльності)

знати: ....................
вміти: ...................

3. Опис навчальної дисципліни
3.1. Загальна інформація

Назва навчальної дисципліни________________________________
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3.2. Дидактична карта навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин

денна форма заочна форма

усього 
у тому числі

усього 
у тому числі

л п лаб інд с.р. л п
ла
б

інд с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Теми лекційних

занять
Змістовий модуль 1. (Назва)

Тема 1.( Назва)             

Тема 2. (Назва)             

Разом за  ЗМ1             
Теми лекційних

занять
Змістовий модуль 2. (Назва)

Тема 1. (Назва)             

Тема 2. ( Назва)             

Разом за ЗМ 2             

Усього годин              
3.2.1. Теми семінарських або практичних, або лабораторних занять



№
 

Назва теми

1  
2  
...  

3.2.2. Тематика індивідуальних завдань
№
 

Назва теми

1  
2  
...  

3.2.3. Самостійна робота
№
 

Назва теми

1  
2  
...  

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням
кафедри (викладача).

4. Система контролю та оцінювання
Види та форми контролю 
Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, реферат, творча

робота, лабораторна робота) відповідь студента  та ін. 
Формами підсумкового  контролю є залік, екзамен, комплексний іспит. 
Засоби оцінювання
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути:
-  контрольні роботи;
-  стандартизовані тести;
- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі

та ін.);
- аналітичні звіти; 
- реферати; 
- есе;
- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- студентські презентації та виступи на наукових заходах;
- контрольні роботи;
- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо;
- інші види індивідуальних та групових завдань.                                                             

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни
(Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може

бути  досягнення  ним  мінімальних  порогових  рівнів  оцінок  за  кожним  запланованим
результатом навчання навчальної дисципліни.

Мінімальний  пороговий  рівень  оцінки  варто  визначати  за  допомогою  якісних
критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової
(рейтингової) шкали).



Розподіл балів, які отримують студенти
Для прикладу (залік)

Поточне оцінювання (аудиторна та
самостійна робота) Кількість

балів
(залік)

Сумарна 
к-ть балівЗмістовий модуль №1 Змістовий

модуль № 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
 100

         

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Для прикладу (екзамен)

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)
Кількість

балів
(екзамен)

Сумарна 
к-ть балів 

Змістовий
модуль 1

Змістовий 
модуль 2

Змістовий
 модуль3

 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12
            

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Для прикладу (курсовий проект (робота)
Виклад та розуміння основних

положень змісту роботи 
Презентація змісту

роботи
Захист роботи

Сумарна 
к-ть балів

до ___ до ___ до ___ 100

5. Рекомендована література
5.1. Базова (основна)

1. .....
 5.2. Допоміжна

1. ......
 6. Інформаційні ресурси
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1. Загальні положення

 

1.1. Положення  про  порядок  відрахування,  переривання  навчання,

поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої

освіти  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія  Федьковича

(далі – Положення)  визначає механізм відрахування, переривання навчання,

поновлення і переведення осіб, які здобувають вищу освіту у Чернівецькому

національному університеті імені Юрія Федьковича  (далі -  Університет), а

також надання їм академічної відпустки.

1.2.  Положення  розроблено  відповідно  до   Законів  України  «Про

освіту»,  «Про  вищу  освіту»;  проєкту  Положення  МОН  «Про  порядок

відрахування,  переривання  навчання,  поновлення  і  переведення  осіб,  які

навчаються  у  закладах  вищої  освіти,  а  також  надання  їм  академічної

відпустки»  (2020  р.),  Положень  «Про  організацію  освітнього  процесу  у

Чернівецькому національному університеті  імені  Юрія Федьковича»,  «Про

контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти

у  Чернівецькому  національному  університеті  імені  Юрія  Федьковича»,

Статуту університету.

1.3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

-  здобувачі  вищої  освіти  -  особи,  які  навчаються  в  університеті

(студенти, аспіранти, докторанти);

- академічна відпустка - перерва у навчанні у зв'язку з обставинами, які

унеможливлюють виконання  здобувачем вищої  освіти  освітньої  (наукової)

програми;

-  академічна  доброчесність  -  це  сукупність  етичних  принципів  та

визначених законом правил,  якими мають керуватися учасники освітнього

процесу  під  час  навчання,  викладання  та  провадження  наукової  (творчої)

діяльності  з  метою  забезпечення  довіри  до  результатів  навчання  та/або

наукових (творчих) досягнень;
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- відрахування - припинення статусу здобувача вищої освіти, прав та

обов'язків особи, що здобуває вищу освіту;

відрахування з числа осіб, які навчаються за державним (регіональним)

замовленням  -  особливий  випадок  відрахування  здобувачів  вищої  освіти,

передбачений  Порядком  відшкодування  коштів  державного  або  місцевого

бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженим

постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658 (зі

змінами)  або  Порядком  призначення  і  виплати  стипендій,  затвердженим

постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 (зі

змінами), або в разі втрати права на навчання за державним або регіональним

замовленням  відповідно  до  Порядку  реалізації  права  на  першочергове

зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним

(регіональним)  замовленням осіб,  які  уклали  угоду  про  відпрацювання не

менше  трьох  років  у  сільській  місцевості  або  селищі  міського  типу,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018

року  №  417,  який  передбачає  можливість  для  здобувача  вищої  освіти

одночасного поновлення на навчання за кошти фізичних та/або юридичних

осіб за тією самою спеціальністю (в разі надання таких освітніх послуг);

- переривання навчання - призупинення виконання здобувачем вищої

освіти  індивідуального  навчального  плану  або  індивідуального  плану

наукової  роботи у зв’язку з  обставинами,  які  унеможливлюють виконання

освітньої (наукової) програми, з частковим призупиненням прав та обов’язків

здобувача вищої освіти;

- переведення - зміна здобувачем вищої освіти закладу вищої освіти, та/

або спеціальності (спеціалізації, освітньої (наукової) програми), та/або форми

здобуття  освіти,  та/або  джерел  фінансування  без  припинення  статусу

здобувача вищої освіти зі зміною відповідних прав та обов'язків;

-  поновлення -  відновлення статусу здобувача  вищої  освіти,  прав та

обов'язків особи, що здобуває вищу освіту.
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1.4.  Переведення, відрахування,  переривання  навчання здобувачів

вищої освіти та поновлення відрахованих осіб на навчання в  Університеті

здійснюється ректором у порядку, передбаченим цим Положенням.

1.5.  Переведення, відрахування,  переривання  навчання здобувачів

вищої освіти та поновлення відрахованих осіб на навчання у коледжі, який є

структурними підрозділом Університету здійснюється директором коледжу

у порядку, передбаченим цим Положенням.

1.6.  Поновлення  та  переведення  на  навчання  іноземних  громадян

регламентується законодавством України щодо умов їх навчання в Україні.

1.7. Переведення,  відрахування та поновлення на навчання здобувачів

вищої освіти, як правило, здійснюється під час літніх або зимових канікул. 

1.8.  Переведення  з  державної  форми  на  контракт,  з  контракту  на

бюджет, відрахування та поновлення на навчання здобувачів  вищої  освіти

здійснюється  наказом  ректора по Університету за погодженням з органами

студентського самоврядування. 

1.9.  При  поновленні  здобувачів  вищої  освіти  на  іншу  спеціальність

(предметну  спеціальність,  спеціалізацію)  до  Університету,  а  також  при

поновленні з іноземного закладу вищої освіти незалежно від спеціальності

обов'язковим  є  виконання  вимог  до  вступників  (вступних  випробувань),

визначеними відповідною цій освітній програмі конкурсною пропозицією в

рік набору на неї або в один із наступних років не пізніше подання особою

заяви про поновлення.

1.10. При переведенні здобувачів вищої освіти на іншу спеціальність

(предметну  спеціальність,  спеціалізацію)  в  Університеті,  а  також  при

переведені з іншого закладу вищої освіти обов'язковим є виконання вимог до

вступників (вступних випробувань),  визначеними відповідною цій освітній

програмі  конкурсною  пропозицією  в  рік  набору  на  неї  або  в  один  із

наступних років не пізніше подання особою заяви про поновлення.
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2. Відрахування здобувачів вищої освіти, які навчаються

у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

2.1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

1)  завершення  навчання  за  відповідною  освітньо-професійною

програмою;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого закладу вищої освіти;

4)  невиконання  індивідуального  навчального  плану,  яке

встановлюється:

а)  за  результатами  семестрового  контролю  або  атестації  здобувачів

вищої освіти;

б) пропуск  навчальних занять, якщо він не призводить до отримання

здобувачем вищої освіти незадовільної оцінки за результатами семестрового

контролю,  не  може вважатися  невиконанням індивідуального  навчального

плану;

5)  порушення  умов  договору  (контракту),  укладеного  між  закладом

вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою,

яка оплачує таке навчання;

6) порушення академічної доброчесності;

7) інші випадки, передбачені законом, зокрема:

- як такого, що не приступив до занять на першому курсі впродовж

десяти днів від їх початку;

- як такого, що не приступив до занять після закінчення академічної

відпустки;

- за станом здоров'я (на підставі висновку лікарсько-консультативної

комісії);

- порушення Правил внутрішнього розпорядку Університету;

- у зв'язку з реорганізацією Університету.
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2.2. Відрахування у зв’язку із отриманням незадовільної оцінки під час

семестрових контрольних заходів можливе лише за умов, якщо здобувачеві

вищої освіти:

- незалежно від кількості отриманих незадовільних оцінок було надано

можливість  покращити результати  оцінювання,  і  здобувач  у  встановлений

строк  не  скористався  такою  можливістю  або  за  результатами  повторного

оцінювання отримав незадовільну оцінку;

-  було  надано  можливість  у  встановленому  Університетом  порядку

оскаржити рішення, дії або бездіяльність педагогічних, науково-педагогічних

працівників, посадових осіб (представників ректорату)  Університету щодо

організації  і  проведення  семестрових  контрольних  заходів,  і  здобувач  у

встановлений строк не скористався такою можливістю або його скаргу було

відхилено;

- було надано можливість переведення на навчання за кошти фізичних

та/або юридичних осіб (для осіб, що здобувають вищу освіту за державним

(регіональним)  замовленням)  або  переривання  навчання,  і  здобувач  у

встановлений строк не скористався такою можливістю;

2.3.  Особа,  відрахована  з  Університету до  завершення  навчання  за

освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію

про  результати  навчання:  перелік  дисциплін,  отримані  оцінки  і  здобуту

кількість кредитів ЄКТС.

До  академічної  довідки  не  вноситься  інформація  про  освітні

компоненти, з яких здобувач отримав незадовільні оцінки. Здобувачам вищої

освіти, які відраховані з першого курсу (року навчання) і не склали екзамени

та  заліки,  видають  академічну  довідку  із  записом,  що здобувач  заліків  та

екзаменів не складав.

2.4.  Відрахування  здобувачів  вищої  освіти  з  Університету

погоджується з органами студентського самоврядування.

2.5. Відрахування неповнолітніх здобувачів освітньо-кваліфікаційного

рівня  молодшого  спеціаліста,  освітнього  рівня  фахового  молодшого
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бакалавра з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

здійснюється за погодженням зі службою у справах дітей місцевих органів

виконавчої влади.

2.6. Здобувачу, який відрахований з Університету, видається:

1. Академічна довідка встановленої форми.

2. Оригінал документа про освіту, на основі якого здобувач вступив до

Університету.

До особової справи здобувача, яка залишається в архіві Університету,

вкладаються:

1. Копія  академічної  довідки,  підписаної  керівництвом

Університету і скріпленої гербовою печаткою.

2. Засвідчений  директором/деканом  індивідуальний  навчальний

план здобувача.

3. Студентський квиток.

2.7.  Відомості  про  вивчені  предмети  та  складені  заліки  й  екзамени

вносяться до академічної довідки окремо за кожний семестр за національною

шкалою та шкалою ECTS.

2.8.  Здобувачу вищої освіти, який навчався в кількох закладах вищої

освіти, видається академічна довідка, до якої вносяться оцінки, одержані ним

під час  навчання  в  цих закладах  освіти.  В  цьому випадку  до  академічної

довідки перед переліком предметів, складених  у закладі вищої освіти, який

видає довідку, вносяться предмети, складені в інших ЗВО і вказується назва

цих ЗВО.

3. Переведення здобувачів вищої освіти

Переведення з інших ЗВО до Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича

3.1.  Переведення  здобувачів  вищої  освіти  до  Чернівецького

національного  університету  імені  Юрія  Федьковича  з  інших  ЗВО

здійснюється за згодою між ректором Університету та ректором того ЗВО, з
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якого  переводиться  здобувач.  Переведення  здійснюється  для  здобувачів

вищої освіти усіх форм навчання на спеціальності (предметні спеціальності,

спеціалізації, освітні (наукові) програми).

3.2. Здобувач, який бажає перевестись до Університету, подає на ім'я

ректора закладу вищої освіти, в якому він навчається, заяву про переведення

і, одержавши його письмову згоду (засвідчену печаткою), звертається з цією

заявою до ректора Університету.

Крім цього, до приймальної комісії  Університету здобувач подає такі

документи:

- Заяву на ім'я ректора Університету встановленого зразка.

-  Копія  документа,  що  містить  інформацію  про  здобуті  результати

навчання.

- Паспорт (подає особисто).

За умови ліквідації академічної різниці у встановлені терміни ректор

Університету за  поданням  директора  інституту/декана  факультету,

директора коледжу видає  наказ про допуск здобувача до занять.  До закладу

освіти, в якому здобувач навчався раніше приймальна комісія Університету

направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.

Після  одержання  особової  справи  ректор  Університету  видає  наказ

про зарахування здобувача.

3.3. Особи, які навчались за рахунок коштів державного бюджету в

інших ЗВО, можуть брати участь у загальному конкурсі даної спеціальності,

що  бажають  перевестись  на  бюджетні  місця,  за  умови  наявності  таких

вакантних  місць.  За  відсутності  вакантних  місць,  що  фінансуються  за

рахунок  коштів  державного  бюджету,  вищезгадані  особи,  за  їх  згодою,

можуть бути зараховані на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого

бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ

і фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

3.4.  Особи, які  навчаються у ЗВО на договірній основі з оплатою за

рахунок  коштів  місцевого  бюджету,  галузевих  міністерств,  відомств,
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підприємств, організацій, установ та фізичних осіб, переводяться на навчання

до  Університету на  умовах контракту.  Такі  переведення  здійснюються  за

умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників,

які фінансують підготовку.

 Переведення  до інших ЗВО з Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича

3.5.  Переведення  здобувачів  вищої  освіти із  Університету до  інших

ЗВО здійснюється за згодою між ректором  Університету та ректором того

ЗВО, в який переводиться здобувач.

Здобувач вищої освіти, який бажає перевестись із Університету, подає

на ім'я  ректора  заяву  про  переведення  і,  одержавши його  письмову  згоду

(засвідчену печаткою), звертається з цією заявою до ректора закладу вищої

освіти, в якому він має намір навчатися.

При позитивному розгляді заяви і допуску здобувача вищої освіти до

занять направляється запит до Університету щодо одержання поштою його

особової  справи.  Отримавши  запит  із  іншого  ЗВО,  ректор  Університету

видає  наказ  про  відрахування  здобувача  вищої  освіти у  зв'язку  з  його

переведенням і в тижневий термін пересилає його особову справу на адресу

того ЗВО, до якого переводиться здобувач.

В Університеті залишаються:

1. Копія академічної довідки.

2. Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти.

3. Студентський квиток.

4. Список пересланих документів.

Переведення у межах Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича

3.6.  Переведення  здобувачів у  межах Університету  з  однієї  форми

навчання  (денної,  заочної)  на  іншу  здійснюється  за  наказом  ректора  при

наявності  місць  ліцензованого  обсягу  за  поданням  заяви  та  ліквідації

академічної  різниці.  Переведення  з  однієї  спеціальності  на  іншу  можливе
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тільки  для  здобувачів,  які  навчаються  за  освітніми  рівнями  молодший

бакалавр (студентів коледжу) та бакалавр.

При цьому переведення здобувачів, які навчаються за освітнім рівнем

магістр, з однієї спеціальності на іншу не допускається.

При  переведенні  здобувача  вищої  освіти  на  іншу  спеціальність

(предметну спеціальність, спеціалізацію) обов’язковим є виконання вимог до

вступників  (вступних  випробувань),  визнаних  відповідно  цій  освітній

програмі  конкурсною  пропозицією  в  рік  набору  на  неї  або  в  один  із

наступних років, не пізніше подання заяви про переведення.

3.7.  При  існуванні  двосторонніх  угод  (здобувач  і  підприємство,

організація, установа), переведення здобувачів з однієї спеціальності на іншу

або з  одного ЗВО до іншого здійснюється за  умови внесення відповідних

змін до даних угод з дотриманням вимог чинного законодавства.

3.8. Переведення студентів з платної форми навчання на вакантні місця

державного замовлення однієї і тієї ж спеціальності здійснюється на початку

семестру  (вересень,  лютий)  на  підставі  рішення комісії  з  розгляду  питань

щодо переведення  студентів (Положення «Про переведення на навчання за

кошти державного бюджету студентів денної та заочної форм навчання, які

здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб в Чернівецькому

національному університеті імені Юрія Федьковича»).

4. Поновлення до складу здобувачів вищої освіти

4.1.  Поновлення  до  складу  здобувачів  вищої  освіти Університету

здійснюється  ректором  незалежно  від  тривалості  перерви  в  навчанні,

причини  виключення,  трудового  стажу,  форми  навчання  і  з  урахуванням

здатності претендента успішно виконувати графік освітнього процесу.

4.2.  Питання  про  поновлення  розглядається  приймальною  комісією

Університету після подання таких документів:

1. Заяви на ім'я ректора Університету  встановленого зразка.
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2. Академічної довідки.

3. Оригіналу документа про освіту, на основі якого здійснювався 

вступ.

4. Довідки про рівень акредитації ЗВО та відповідної спеціальності,

на якій претендент навчався.

5. Паспорта (подається особисто).

4.3. Поновлення, переведення до Університету здійснюється тільки із

ЗВО таких же спеціальностей для здобуття ОР бакалавр і магістр.

4.4.  Залежно від  наявності  вакантних  місць  ліцензованого  обсягу  та

академічної  різниці  приймальна  комісія  у  двотижневий термін  повідомляє

заявникові умови зарахування на навчання або причини відмови.

4.5. Ліквідація академічної різниці здійснюється до початку семестру  

(1 вересня та 1 лютого). Умовою поновлення може бути попередня ліквідація

академічної різниці (не більше 30 кредитів ECTS).

4.6.  Зарахування здобувачів  Університету здійснюється за  поданням

директора  інституту/декана факультету/директора коледжу після ліквідації

всієї академічної різниці.

4.7.  Особи,  які  бажають перевестися,  поновитися до  Університету,

зараховуються на відповідний курс (не нижче другого).  При неможливості

зарахування  на  2-й  курс  через  велику  різницю  в  навчальних  планах,  за

бажанням заявника,  можна вступати до  Університету на  перший курс на

загальних підставах.

4.8.  Поновлення  здобувачів  на  перший  курс  Університету

забороняється.  Ректор  Університету  мас  право  поновити  на  другий  курс

здобувачів,  які  були виключені з першого курсу, за умови ліквідації  ними

академічної різниці до початку семестру.

4.9.  Незалежно  від  спеціальності  та  форми  навчання  поновлення

здійснюється на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб.

4.10.  Здобувачу,  який  поновлений  в  Університет, видається

індивідуальний  навчальний  план  з  проставленими  перезарахованими
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предметами з відповідними оцінками, одержаними в іншому закладі вищої

освіти.  Перезарахування  предметів  здійснює  дирекція  інституту/деканат

факультету/дирекція коледжу.

4.11.  До  особової  справи  здобувача,  поновленого  в  Університет,

вкладаються:

1. Витяг з наказу про зарахування.

2. Заява.

3. Академічна довідка.

4. Оригінал документа про освіту, на основі якого здійснювався 

вступ.

5. Довідка  на якій освітньо-професійній програмі  він навчався до

поновлення.

5. Переривання навчання

5.1.  Здобувачам  вищої  освіти,  які  перервали  навчання,  надається

академічна  відпустка.  Особи,  яким  надано  академічну  відпустку,  не

відраховуються з числа здобувачів вищої освіти та зберігають окремі права

здобувача  вищої  освіти  відповідно  до  законодавства  та  положення  про

організацію освітнього процесу в Університеті.

5.2. Здобувачам вищої освіти можуть надаватися академічні відпустки з

таких підстав:

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

на  яку  здобувач  вищої  освіти  отримує  у  разі  зниження  працездатності

внаслідок  порушень  функцій  організму,  які  зумовлені  гострими

захворюваннями,  що  потребують  тривалого  відновлювального  лікування,

загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад

один  місяць  впродовж  півріччя),  анатомічними  дефектами,  що  не  дають

змоги провести відновлювальне лікування під час навчання;

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

мобільності  -  перерва  у  навчанні,  що  надається  учаснику  академічної
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мобільності  відповідно до Положення про реалізацію права на академічну

мобільність,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12

серпня 2015 року № 579, якщо навчання чи стажування в освітніх і наукових

установах  (у  тому  числі  іноземних  держав)  унеможливлює  виконання

індивідуального навчального плану (індивідуального плану наукової роботи);

-  академічна  відпустка  у  зв’язку  з  військовою службою -  перерва  у

навчанні, право на яку здобувач вищої освіти отримує у разі його мобілізації

(військової служби за призовом в особливий період),  призову на строкову

військову службу, вступу на військову службу за призовом осіб офіцерського

складу,  вступу  на  військову  службу  за  контрактом  відповідно  до

законодавства;

-  академічна  відпустка  у  зв’язку  з  довгостроковим  службовим

відрядженням здобувача, який поєднує навчання з роботою;

-  академічна  відпустка  на  строк,  що  залишився  до  завершення

нормативного строку підготовки в аспірантурі або докторантурі, - перерва у

навчанні, яка може надаватись аспіранту або докторанту, який захистився до

закінчення строку підготовки в аспірантурі або докторантурі відповідно до

Порядку підготовки здобувачів  вищої освіти ступеня доктора філософії  та

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі

змінами);

-  академічна  відпустка  за  сімейними  та  іншими  особистими

обставинами -  перерва  у  навчанні,  яка  надається  один раз  за  весь  термін

навчання здобувачу вищої освіти на підставі його мотивованої заяви;

- відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за

дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина хворіє та

потребує домашнього догляду, - до досягнення дитиною шестирічного віку,

що надаються відповідно до закону.
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5.3. Надання  академічної  відпустки  оформлюється  наказом ректора

Університету із зазначенням підстави для надання академічної відпустки та

її термінів.

5.4. Усі суперечливі питання з приводу надання академічної відпустки

розглядає  керівництво  Університету за  участю  органу  студентського

самоврядування  або  наукового  товариства  студентів  (курсантів,  слухачів),

аспірантів (ради молодих вчених).

6. Прикінцеві положення

6.1. Положення  затверджується  Вченою  радою  університету  та

вводиться в дію відповідним наказом ректора.

6.2.  Зміни  та  доповнення  до  цього  Положення  вносяться  шляхом

затвердження Положення в новій редакції.

6.3. Після  затвердження  Положення  в  новій  редакції  попереднє

Положення втрачає юридичну силу.
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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм 

Чернівецького національного  університету імені Юрія Федьковича (далі - 

Положення) є невід’ємною складовою системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Чернівецького національного  університету 

імені Юрія Федьковича (далі - Університет). 

1.2. Положення розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», інструкцій МОН України, Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area), ДСТУ ISO 9001:2015, на виконання Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти та інших нормативно- правових актів. 

1.3. Положення регулює порядок розроблення, розгляд, затвердження та 

реалізацію освітніх програм Університету. 

1.4. Освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів 

(предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів 

тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів 

навчання. 

1.5. Освітня програма відповідає вимогам стандарту вищої освіти щодо: 

- обсягу кредитів ЄКТС, необхідного для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти; 

- переліку компетентностей випускника; 

- нормативного змісту підготовки здобувачів, сформульованого у 

термінах результатів навчання; 

- форм атестації здобувачів вищої освіти; 

- вимог до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

- вимог професійних стандартів (у разі їх наявності). 

1.6. Освітня програма (одна або декілька) може бути розроблена та 

реалізована в межах ліцензованої спеціальності на відповідному рівні вищої 
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освіти. При укладанні освітньої програми враховуються вимоги стандарту вищої 

освіти за відповідною спеціальністю (обсяг кредитів ЄКТС, перелік 

компетентностей випускника, результати навчання, форми атестації здобувачів 

освіти, вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти, вимоги професійних стандартів тощо), а також прийняті на основі 

затвердженої місії Університету та аналізу потреб суспільства рішення Вченої 

ради щодо загальних компетентностей випускників Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича. 

Складовою спеціальності може бути спеціалізація, що визначається 

закладом вищої освіти (науковою установою) і передбачає наявність профільної 

спеціалізованої освітньої програми  підготовки здобувачів вищої освіти. 

Профільна спеціалізована освітня програма затверджується Вченою 

радою Університету та є складовою стандартів вищої освіти Університету. 

1.7.  Назви освітніх програм  повинні мати ознаки (ключові слова) назви 

відповідної спеціальності (спеціалізації), припускаючи повний збіг або 

використання парафраза, або за змістом відповідати цим назвам з урахуванням 

особливостей реалізації освітніх програм. У назвах освітніх програм також 

можуть зазначатися назви типів програм підготовки бакалаврів і магістрів, що 

передбачені міжнародною стандартною  класифікацією освіти, назви професій 

та професійних назв робіт за Національним класифікатором «Державний 

класифікатор професій ДКП 003:2010», нових професій, які систематично 

зустрічаються в оголошеннях роботодавців або існують інші переконливі докази 

їх існування або попиту на них у майбутньому і для яких здійснюється 

підготовка фахівців у межах цієї освітньої програми, а також назви ключових 

(спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, які відображені в 

стандарті (проекті стандарту вищої освіти і є характерними саме для цієї 

спеціальності, кафедри,  форм здобуття освіти, року набору тощо. У дужках 

може зазначатись власна назва освітньої програми або відповідний знак для 

товарів і послуг, зареєстрований у встановленому порядку. 

При цьому необхідно уникати конфлікту назв, зокрема, не 

використовувати повністю або частково назви інших галузей освіти та 
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спеціальностей (включаючи застарілі назви спеціальностей, які не відповідають 

даній спеціальності), характерних для них професій і професійних назв робіт, 

ключових спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, назв освітніх 

програм. 

Назва освітньої програми не повинна вводити в оману. 

1.8. Набір освітніх програм формується відповідно до суспільних потреб, 

повинен віддзеркалювати та на випередження враховувати тенденції розвитку 

економіки держави, запити бізнесу та соціуму у висококваліфікованих фахівцях. 

Кожна з них є суттєвою складовою формування іміджу та конкурентних переваг 

Університету на ринку освітніх послуг. 

1.9. Обов’язковим є забезпечення можливості вибору студентом 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 

25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня 

вищої освіти. 

 

2. Порядок розроблення та запровадження освітніх програм 

 

2.1. Ініціаторами відкриття нової програми можуть бути кафедри та/або 

науково-дослідні і дослідницькі підрозділи університету, а також окремі штатні 

науково-педагогічні працівники. 

2.2. Ініціатори програми утворюють проектну групу, яка формує 

пояснювальну записку (Додаток 1) у якій обґрунтовується необхідність нової 

програми і вказуються її основні характеристики. 

2.3. Розроблена пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності 

відкриття нової програми доповідається і обговорюється на засіданні науково-

методичної (навчально-методичної) комісії факультету (інституту). 

2.4. Керівником проектної групи призначається гарант освітньої 

програми, який у своїх повноваженнях керується вимогами Положення про 

організацію освітнього процесу та несе відповідальність за якість освітньої 
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програми. До складу проектної групи включаються провідні фахівці 

Університету, практики, студенти. 

2.5. Результатом попереднього погодження є висновок науково-

методичної (навчально-методичної) комісії щодо обґрунтування програми із 

рекомендаціями Вченій раді факультету (інституту) і розробникам програми. 

Негативне рішення науково-методичної (навчально-методичної) комісії не є 

підставою для припинення роботи над програмою. 

2.6. Керівник проектної групи (гарант освітньої програми), завідувач 

випускової кафедри відповідають за організацію оприлюднення інформації про 

нову освітню програму в соціумі, проведення відповідної профорієнтаційної 

роботи, прийом на навчання 

2.7. Проектна група: 

2.7.1. Здійснює моніторинг, аналізує ситуацію на ринку праці, вивчає 

потреби суспільства, професійного середовища, вимоги і запити партнерів, 

випускників освітніх програм відповідної спеціальності (галузі знань) проводить 

консультації зі студентами. 

2.7.2. Вивчає аналогічні освітні програми у ЗВО України та за кордоном. 

2.7.3. Досліджує існуючу та прогнозну ситуацію в аспекті законодавчих та 

інституційних реформ. 

2.7.4. Вивчає та аналізує дані приймальної комісії щодо кон’юнктури 

прийому абітурієнтів не менше, ніж за останні 5 років. 

2.7.5. Обговорює назву та зміст майбутньої освітньої програми на 

випусковій кафедрі із залученням: 

- фахівців з інших споріднених кафедр; 

- потенційних роботодавців, інших представників професійної спільноти; 

- студентів старших курсів споріднених спеціальностей; 

- випускників, які здобули освітній ступінь магістра в минулі 2-3 роки. 

2.7.6. Визначає перелік компетентностей фахівця, які необхідно розвинути 

/ сформувати в процесі підготовки за освітньою програмою на основі результатів 

аналізу, що має складатися з загальних (міжособистісних, системних та інших) 

відповідно до стандарту вищої освіти (перелік компетентностей випускника за 
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відповідною спеціальністю / спеціалізацією для відповідного рівня вищої 

освіти), та фахових компетентностей, що визначають унікальність/відмінність 

освітньої програми, з урахуванням Національної рамки кваліфікацій. 

2.7.7. Складає Профіль освітньої програми підготовки (мета освітньої 

програми, її характеристика, програмні компетентності та результати 

навчання, викладання та оцінювання, ресурсне забезпечення, можливості 

працевлаштування та подальшого навчання) відповідно до рівня присвоюваних 

кваліфікацій та з урахуванням типових видів занять випускників. 

2.7.8. Визначає перелік запланованих результатів навчання (опис того, що 

здобувач вищої освіти повинен знати, вміти і бути здатним продемонструвати 

після завершення навчання) за освітньою програмою: загальних - відповідно до 

стандарту вищої освіти; та фахових - відповідно до переліку визначених фахових 

компетентностей. Для формування Профілю програми обираються програмні 

результати навчання (кількістю 15-20). 

2.7.9.  Розробляє структурно-логічну схему програми. 

2.7.10. Описує форми атестації здобувачів вищої освіти. 

2.7.11. Складає матриці, що надають можливість робочій групі 

виявити, які компетентності не охоплені повною мірою компонентами освітньої 

програми, які результати навчання дублюються в різних компонентах освітньої 

програми тощо; а на цій підставі формує остаточний перелік і зміст компонент 

освітньої програми. 

2.7.12. Надає проект освітньої програми в доступній формі 

роботодавцям (зацікавленим фахівцям) для погодження і підтримки введення 

відповідної освітньої програми. 

2.7.13. Вносить при необхідності корективи в проект та складає 

освітню програму за встановленою формою (додаток 2). 

2.8. Експертиза проекту. 

Експертиза проекту здійснюється на основі розроблених проектної групою 

проекту опису Освітньої програми, пояснювальної записки і проект (макету) 

навчального плану. 

Експертиза пропозицій щодо відкриття програми включає кілька 
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обов’язкових етапів: 

1) внутрішня оцінка на рівні структурного підрозділу; 

2) зовнішня фахова експертиза; 

3) внутрішня оцінка на рівні Університету. 

2.8.1. До внутрішньої оцінки пропозицій на рівні структурного підрозділу 

(факультету, інституту, коледжу) залучаються профільні кафедрі (циклові 

комісії), науково-методична (навчально-методична) комісія та вчена 

(педагогічна) рада. Сукупний термін розгляду на рівні структурного підрозділу 

не може перевищувати 40 календарних днів (за винятком періоду канікул). 

Позитивні і негативні висновки кафедр, науково-методичної (навчально-

методичної) комісії та вченої (педагогічної) ради, а також їх рекомендації є 

основою для прийняття рішень на третьому етапі. 

Рішення вченої (педагогічної) ради структурного підрозділу щодо 

кандидатур рецензентів для зовнішньої експертизи є обов’язковими. 

2.8.2. На зовнішню фахову експертизу пропозиції проектної групи щодо 

відкриття нової Освітньої програми направляються до визнаних фахівців у 

відповідній галузі, які при цьому не перебувають з Університетом в договірних 

відносинах. 

Мінімально-необхідна кількість рецензій - дві, при цьому щонайменше 

одна із них має надійти від науково-педагогічних працівників які здійснюють 

підготовку фахівців за подібними програмами в інших закладах вищої освіти. 

Рекомендується залучення до експертизи потенційних роботодавців та експертів 

із закладів вищої освіти інших країн. 

2.8.3. Для внутрішньої оцінки на рівні Університету до комплекту 

документів (проекту опису Освітньої програми, пояснювальна записка і проект 

навчального плану) додаються висновки внутрішніх оцінок на рівні 

структурного підрозділу і висновки зовнішньої експертизи. 

Внутрішня оцінка на рівні Університету здійснюється в два підетапи: 1) 

навчальним відділом Університету (для Освітніх програм за рівнем доктора 

філософії - відділом докторантури, аспірантури і наукової роботи молоді; 2) 

Навчально-методичною комісією Вченої ради Університету. 
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1) Навчальний відділ та Відділ докторантури, аспірантури і наукової 

роботи здійснюють попередню оцінку, основною метою якої є перевірка повноти 

проектних матеріалів і їх відповідності нормативним документам. 

Підготовлений пакет документів, разом із результатами попередньої оцінки, 

передається до Навчально- методичної комісії Вченої ради Університету. 

2) Розгляду пропозицій щодо відкриття нових освітніх програм на 

засіданнях Навчально-методичної комісії Вченої ради Університету передує 

детальне вивчення проектної документації, внутрішніх оцінок на рівні 

структурного підрозділу, зовнішніх рецензій. 

За результатами вивчення документації Навчально-методична комісія 

Вченої ради Університету приймає рішення щодо надання Вченій раді 

Університету рекомендації по проекту Освітньої програми: до затвердження або 

до відхилення. 

У випадку необхідності, зокрема при відсутності позитивних висновків на 

рівні структурного підрозділу Навчально-методична комісія Вченої ради може 

рекомендувати направити проект Освітньої програми на додаткову експертизу 

Науково-методичною радою Університету. 

2.9. Затвердження Освітньої програми. 

Рішення про відкриття, Про відмову у відкритті, а також про припинення 

Освітньої програми за поданням Навчально-методичної комісії ухвалюється 

Вченою радою Університету. Право прийняття рішення щодо відкриття або 

припинення Освітньої програми не може бути делеговане структурним 

підрозділам. 

При прийнятті рішення Вчена рада Університету керується Концепцією 

освітньої діяльності, Стратегією розвитку освітньої, наукової та інноваційної 

діяльності, і бере до уваги результати внутрішніх оцінок і зовнішніх експертиз, 

оцінку ризиків і оцінку необхідного методичного, кадрового і матеріального 

забезпечення. 

Рішення Вченої Ради про відкриття Освітньої програми і про припинення 

Освітньої програми вводяться в дію наказом ректора. 
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3. Порядок моніторингу та удосконалення освітніх програм  

у процесі їх реалізації 

 

3.1. Моніторинг та удосконалення освітніх програм ЧНУ в процесі їх 

реалізації проводиться з метою забезпечення відповідності  встановленим цілям 

діяльності, а також потребам студентів, суспільства в цілому. У результаті 

такого перегляду відбувається щорічне або за необхідності (поточні зміни у 

законодавстві, новинки /відкриття (асортимент, технології, техніка); наукові 

дослідження у певній галузі; інформація) оновлення програм та робочих 

програм дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик і, в цілому, 

удосконалення освітніх програм. Про будь-які дії, заплановані або вжиті як 

результат удосконалення, інформуються всі зацікавлені сторони. 

3.2. Систематичний моніторинг та удосконалення освітніх програм  в 

Університеті в процесі їх реалізації організовує керівник проектної групи із 

залученням її членів з метою забезпечення належного рівня освітніх послуг, 

формування конкурентоспроможних компетентностей та створення 

сприятливого й ефективного освітнього середовища для студентів. 

3.3. Критерії, за якими відбувається моніторинг та удосконалення 

освітніх програм в Університеті в процесі їх реалізації, формуються як у 

результаті зворотнього зв’язку з науково-педагогічними працівниками, 

здобувачами вищої освіти, випускниками, партнерами та роботодавцями, так і 

внаслідок прогнозування розвитку спеціальностей та потреб суспільства. 

3.4. Актуальність освітніх програм визначається такими показниками: 

- ступінь оновлюваності освітніх програм, участі роботодавців у 

розробці та внесенні змін, а також задоволеності здобувачів освіти 

(випускників), що визначається у т.ч. за результатами анкетного опитування; 

- рівень працевлаштування випускників Університету  на момент їх 

випуску , що визначається за результатами анкетування; 

- наявність міжнародної сертифікації освітніх програм; 

- участь у міжнародних програмах академічної мобільності; 

- рейтинг за оцінками роботодавців або інша відповідна інформація 
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від стейкхолдерів. 

3.5. Моніторинг та удосконалення освітніх програм Університету в 

процесі їх реалізації включають визначення: 

- змісту освітніх програм за результатами останніх досліджень у 

відповідній галузі знань з метою забезпечення їх відповідності сучасним 

вимогам; 

- змін потреб суспільства; 

- очікувань, потреб та ступеня задоволення студентів стосовно 

освітньої програми. 

3.6. Освітні програми регулярно переглядаються і удосконалюються 

робочими групами із залученням студентів та інших стейкхолдерів. Зібрана 

інформація аналізується і освітня програма адаптується для забезпечення її 

відповідності сучасним вимогам. 

3.7. Зміни до освітніх програм узгоджуються зі стейкхолдерами, 

представниками студентського самоврядування, завідувачем випускової 

кафедри, вченою радою факультету / інституту, навчальним відділом 

Університету, комісією Вченої ради з навчально-методичної роботи, 

затверджуються вченою радою Університету, та вводяться в дію наказом по 

Університету. 

3.8. Освітні програми переглядаються по мірі необхідності, але не рідше 

одного разу на 4 роки рівня вищої освіти першого (бакалаврського). 

3.9. Оновлені освітні програми є складовою внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти системи 

управління якістю ЧНУ, включаються до Інформаційних пакетів ЄКТС, які 

щорічно оприлюднюються на офіційному сайті Університету. 
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Додаток 1 

Пояснювальна записка 

Обґрунтування необхідності відкриття нової освітньої програми 

1. Короткий опис програми: 

Найменування спеціальності  ________________________________________  

Освітній рівень (ступінь) ____________________________________________  

Назва програми ____________________________________________________  

Форма навчання і обсяг програми (в кредитах ЄКТС і роках) ______________  

Мета програми (до 50 слів) __________________________________________  

Предметна область (до 50 слів)  ______________________________________  

Орієнтація програми (до 50 слів) _____________________________________  

Особливості програми (якщо є, до 50 слів) _____________________________  
 

 

2. Опис необхідності відкриття нової програми: 
(в довільній формі, до 500 слів: навіщо відкривати цю програму, які переваги вона надає 

випускникам, які позитивні очікування для Університету від відкриття цієї програми – у 

тому числі прогноз кількості студентів в розрізі форм оплати за навчання, очікування 

впливу цієї програми на контингент інших програм)  

 

 

3. Пояснення неможливості досягнення цілей нової програми в рамках 

існуючих програм 
(в довільній формі, до 300 слів: які результати навчання не можна сформувати в межах 

існуючих програм, які кваліфікації не можна присвоїти і чому) 

 

 

4. Основні показники які впливають на собівартість освітньої програми 
(в двох варіантах розрахунку: 1) на мінімальну групу – 10 осіб (бакалавр) і 7 осіб (магістр; 

2) на 1 потік – 50 осіб (бакалавр) і 25 осіб (магістр): 

а) кількість навчальних занять по семестрах із розподілом на лекційні, семінарські, 

практичні, лабораторні, потреба у навчальних практиках. 

б) потреба у спеціально обладнаному аудиторному фонді 

в) потреби у додатковому матеріальному забезпеченні (обладнання, витрати на 

відрядження тощо) 

 

5. Опис ринку зацікавлених у програмі стейкхолдерів 
(в довільній формі, до 300 слів: які саме підприємства чи організації зацікавлені у новій 

програмі і чому, де будуть працевлаштовані випускники, чому вони матимуть конкурентні 

переваги з випускниками інших програм) 

 

 

Члени проектної групи: (ПІБ, посада, науковий ступінь і вчене звання) 
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Додаток 2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
Назва вищого навчального закладу 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО – __________________ ПРОГРАМА 
(наукова / професійна) 

«__________________________________________» 
(назва програми) 

 

Першого/другого рівня/третього вищої освіти 

за спеціальністю № Назва  

галузі знань № Назва 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ 

РАДОЮ* 

Голова вченої ради 

___________________    /________________/ 

(протокол № __ від "___"_________ 20__ р.) 

 

Введено в дію наказом 

від "___"_________ 20__ р. за № _____ 

 

 

 

Чернівці 

20__ р. 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

освітньо-професійної програми  

 
 

" РОЗРОБЛЕНО "       " УХВАЛЕНО " 

 

Робочою групою ______________    на засіданні кафедри_______________ 

_____________________________    _________________________________ 

ЧНУ ім. Юрія Федьковича     ЧНУ ім. Юрія Федьковича 

 

Керівник робочої групи           Протокол № _____   

______________ __________________   від «_____» ___________ 20__ р. 

«___» _____________ 20__ р.     Зав. кафедрою    

  

 

 

 

" СХВАЛЕНО "       " ПОГОДЖЕНО "  

  

Вченою радою факультету /інституту   Начальник навчального відділу 

_________________________________ 

_____________      ЧНУ ім. Юрія Федьковича 

Протокол № _____        ___________________ Я.Д. Гарабажів 

від «_____» ___________ 20__ р.               «_____» ___________ 20__ р.  

 

Голова Вченої ради факультету /інституту 

______________  ____________________ 

 

 

 

 

" РЕКОМЕНДОВАНО "  

  

Науково-методичною комісією вченої ради  

ЧНУ ім. Юрія Федьковича  

  

Протокол № ____ від «___» ________ 2018 р.  

  

Голова комісії університету  ______ О.В.Добржанський 

 

 

 

(редакція від «___»_______________20___р., затверджена рішенням__________ 

___________________________________________________________________) 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, ім’я,  

по батькові керівника 

та членів проектної 

групи 

Найменування 

посади, місце роботи 

Найменування 

закладу, який закінчив 

викладач,  

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту* 

Науковий ступінь, 

шифр і наймену вання 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж науково-

педагогічної та/або 

наукової роботи 

Інформація про 

наукову діяльність 

(основні публікації за 

напрямом, науково-

дослідній роботі,  

участь у конференціях 

і семінарах, робота з 

аспірантами та 

докторантами, 

керівництво науковою 

роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Керівник проектної 

групи 

      

       

Члени проектної 

групи 

      

       

       

       

 

Рецензії-відгуки  зовнішніх стейкголдерів (за наявності): 

1.  

2.  

3.  

 

 



 

Профіль освітньої програми зі спеціальності №      "Назва" (за 

спеціалізацією "назва", якщо наявна) 
  

 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Вказується ступінь вищої освіти та повна назва кваліфікації 

мовою оригіналу, які присуджуються на основі успішного 

завершення даної освітньої програми 

Якщо за результатами успішного виконання ОП вищий 

навчальний заклад освіти має право присвоювати 

професійну(і) кваліфікацію(ї), то подається її назва (перелік 

назв) та вказуються процедури їх присвоєння.  

Офіційна назва 

освітньої програми 

 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Тип диплому – одиничний, подвійний, спільний 

Обсяг вказується в кредитах ЄКТС та роках. 

Приклад: 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1,5 роки 

Наявність акредитації Подається інформація про акредитацію ОП, у т.ч. іноземну чи 

міжнародну. Вказується: 

- назва організації, яка надала акредитацію даній програмі; 

- країна, де ця організація розташована; 

- період акредитації 

Цикл/рівень 
 

Приклад: 

НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Вимоги щодо попередньої освіти. За необхідності вказується, 

що обмежує перехід на дану ОП. 

Приклад: 

Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання  

Термін дії освітньої 

програми 

Вказується термін дії освітньої програми до її наступного 

планового оновлення. Цей термін не може перевищувати 

періоду акредитації. 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

Вказується адреса сторінки даної освітньої програми в 

Інформаційному пакеті/Каталозі курсів закладу вищої освіти. 

2 – Мета освітньої програми 

Чітке та коротке формулювання (в одному - двох реченнях) 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Зауваження: 

Якщо ОП є мульти- чи міждисциплінарною, то вказується - 

перелік її основних компонент, а також орієнтовний обсяг 

кожної компоненти у % від загального обсягу ОП. 

Якщо ОП є спеціалізованою (формальна спеціалізація в рамках 

спеціальності із відображенням цього в документі про вищу 



 

освіту), то вона повинна бути зареєстрована в НАЗЯВО.  

 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна (для молодшого бакалавра, бакалавра, 

магістра);  

Освітньо-наукова (магістра, доктора філософії) 

Відповідно до МСКО освітньо-професійна та освітньо-наукова 

програма може мати академічну або прикладну орієнтацію 

Доцільно коротко охарактеризувати наукову орієнтацію та 

професійні (спеціалізаційні) акценти 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Загальна/спеціальна освіта в галузі/предметній області/ 

спеціальності 

Ключові слова 

Особливості програми Наприклад: обов’язковий семестр міжнародної мобільності; 

реалізується англійською мовою; вимагає спеціальної практики 

тощо. 

Також можуть вказуватися узгодженість даної ОП із 

програмами інших країн, експериментальний характер ОП та 

інші особливості, які надає Закон України “Про вищу освіту” в 

контексті академічної автономії 

 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Коротко вказуються види економічної діяльності, професійні 

назви робіт (за ДКП) 

Можливості професійної сертифікації 

Подальше навчання Вказуються можливості для продовження навчання на вищому 

рівні. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Коротко (до 3-х рядків) описуються основні підходи, методи та 

технології, які використовуються в даній програмі. Наприклад: 

студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику тощо. 

Оцінювання Наприклад: усні та письмові екзамени, практика, есе, презентації, 

проектна робота тощо. 

 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Формулюється шляхом конкретизації інтегральної 

компетентнос-ті відповідного стандарту вищої освіти в 

контексті особливостей даної освітньої програми. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

Рекомендується за необхідності із врахуванням особливостей 
конкретної освітньої програми вибирати (додаткові до 
визначених стандартом) компетентності із переліку загальних 
компетентностей проекту Тюнінг. 
Виділяються: 
- компетентності, визначені стандартом вищої освіти 
спеціальності та, за наявності, в професійному стандарті, 
- компетентності, визначені вищим навчальним закладом 

Передбачається, що в стандарті вищої освіти буде визначено 8–

12 загальних компетентностей, які в основному вибираються з 

переліку проекту Тюнінг.  



 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корелює з описом відповідного кваліфікаційного рівня НРК, 

назви компетентностей формулюються із врахуванням 

категорій компетентностей НРК: знання, уміння, комунікація, 

автономія і відповідальність. Рекомендуються використовувати 

міжнародні зразки (проект Тюнінг, стандарти QAA тощо) 

Виділяються: 

- компетентності, визначені стандартом вищої освіти 

спеціальності та, за наявності, в професійному стандарті, 

- компетентності, визначені ЗВО. 

Якщо освітня програма передбачає наявність декількох 

неформальних спеціалізацій, то програмні компетентності 

доцільно формулювати для кожної спеціалізації зокрема. 

Передбачається, що в стандарті вищої освіти буде визначено 15-

18 фахових (спеціальних) компетентностей 

7 – Програмні результати навчання 

 Виділяються: 

- програмні результати навчання, визначені стандартом вищої 

освіти спеціальності (стандарт визначає нормативний зміст 

підготовки - 15-20 узагальнених результатів навчання, які 

корелюються з програмними компетентностями) та, за 

наявності, професійним стандартом. 

- програмні результати навчання, визначені вищим навчальним 

закладом (як правило, не більше 5). 

Програмні результати навчання формулюються в активній 

формі із урахуванням різних рівнів складності у когнітивній 

сфері (таксономія Блума), а також у афективній та 

психомоторній сферах. 

Якщо вищий навчальний заклад вважає за доцільне 

класифікувати програмні результати навчання, то 

рекомендується це робити за наступною схемою (як в Додатку 

до диплому): Знання та розуміння, Застосування знань та 

розумінь, Формування суджень. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення  Вказуються специфічні характеристики кадрового  
забезпечення, включаючи можливу участь закордонних 
фахівців. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики матеріально-

технічного забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Вказуються специфічні характеристики інформаційного та 

навчально-методичного забезпечення 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Вказуються, наприклад, укладені угоди про академічну 

мобільність, про подвійне дипломування тощо 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Вказуються, наприклад, укладені угоди про міжнародну 

академічну мобільність (Еразмус+ К1), про подвійне 

дипломування, про тривалі міжнародні проекти, які 

передбачають включене навчання студентів тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Умови та особливості ОП в контексті навчання іноземних 

громадян. 



 

Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх 

логічна послідовність 
 

 

  Перелік компонент ОП 
 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

 

ОК 1.    

ОК 2.    

ОК 3.    

...    

Загальний обсяг обов'язкових компонент:   

 Вибіркові компоненти  ОП * 

Вибірковий блок 1 (за наявності) 

ВБ 1.1.    

ВБ 1.2.    

ВБ 1.3.    

Вибірковий блок 2 (за наявності) 

ВБ 2.1.    

ВБ 2.2.    

ВБ 2.3.    

... 

Загальний обсяг вибіркових компонент:  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

 

 

 

  



 

Структурно-логічна схема ОП  

 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент 

освітньої програми. Рекомендується представляти у вигляді графа.  

 

 
 

 
* Згідно із Законом України “Про вищу освіту” студенти мають право на “вибір навчальних дисциплін у межах, 

передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не 

менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При 

цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються 

для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу".  

    Вищі навчальні заклади самостійно визначають механізми реалізації права студентів на вибір навчальних  

дисциплін (описується відповідним Положенням). Вибіркові дисципліни можуть формуватися у блоки, тоді 

студент вибирає блок дисциплін, після чого усі дисципліни блоку стають обов'язковими для вивчення. 

Рекомендується використовувати як блочні форми вибору, так і повністю вільний вибір дисциплін студентами. 

При цьому в п.2.1. вказуються лише дисципліни, які формуються у вибіркові блоки. 
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.

Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 Подається інформація про види (форми) підсумкової атестації та 

документи, які отримує випускник на основі її успішного проходження. 

Приклад: 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності №    "Назва" 

проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з __________  за 

спеціалізацією ______________ .  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми  
 

 

 

О
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…
 

О
К

 n
 

В
Б

 1
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…
 

В
Б
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ЗК 1   • •    • 

ЗК 2 •   • • • • • 

ЗК 3 • •    •   

…         

ФК 1 •  •  •  • • 

ФК 2 • •  • • • • • 

ФК 3 • •  • • • • • 

 

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами  освітньої програми 
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ПРН 1 • • • • • • • • 

ПРН 2 • • • • • • • • 

… • •  •  •  • 

ПРН к •   •  • • • 
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1. Загальні положення

1.1. Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання

здобувачів  вищої  освіти (Положення)  у  Чернівецькому  національному

університеті імені Юрія Федьковича (далі – Університет)  регламентує вимоги

до  організації  і  проведення  поточного,  семестрового  контролю  та   систему

оцінювання результатів навчання  здобувачів усіх рівнів вищої освіти (далі –

здобувач).

1.2.  Положення   розроблене відповідно до Закону України «Про вищу

освіту»,  Статуту  Університету,  Положення  «Про  організацію  освітнього

процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»

та інших чинних законодавчих і нормативних документів у сфері вищої освіти. 

1.3.  Контроль  за  якістю  знань,  результатів  навчання  є  невід’ємною

складовою  освітнього  процесу  підготовки  фахівців  в  Університеті  і

проводиться  з  метою  встановлення  відповідності  набутих  здобувачами

компетентностей вимогам Державних стандартів вищої освіти. 

1.4.  Мета  контролю  –  виявлення  та  оцінювання  результатів  навчання

здобувача та рівня засвоєння ним знань і вмінь на різних етапах навчання, а

також під час вивчення  тієї чи іншої навчальної дисципліни.

1.5.  Основними  видами  контролю  результатів  навчання  здобувачів є:

вхідний (нульовий), поточний, підсумковий, різновидом якого є семестровий, а

також атестація випускників.

Форми  контролю: усний,  письмовий,  різновидом  його  є  тестовий

контроль у письмовій або електронній формі. 

1.6. Методичне забезпечення контролю включає: перелік питань і завдань

практичного змісту для різних видів контролю; тестові завдання; екзаменаційні

білети; критерії оцінювання.

Види,  форми  контролю  та  їх  методичне  забезпечення  зазначаються  у

програмі навчальної дисципліни.
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1.7.  Результати  навчальних  досягнень  здобувачів,  як  наслідок  того  чи

іншого виду контролю, оцінюються за розробленими критеріями та відповідно

до прийнятої в Університеті системи оцінювання. Аналіз результатів того чи

іншого виду контролю, його методичного забезпечення, критеріїв та показників

оцінювання  заслуховується  на  засіданні  кафедри,  методичної  та  вченої  рад

інституту/факультету та Університету.

1.8.  Організація  та  проведення  контрольних  заходів  здійснюється

відповідно  до  Положень  «Про  контроль  і  систему  оцінювання  результатів

навчання здобувачів вищої освіти»,  «Про атестацію здобувачів вищої освіти та

організацію  роботи  Екзаменаційної  комісії в  Чернівецькому  національному

університеті  імені  Юрія  Федьковича»,  а  також  методичних  рекомендацій

різного інституційного рівня. 

1.9. Здійснення тих чи інших контрольних заходів викладачем контролює

відповідно: завідувач кафедри, дирекція/деканат, навчальний відділ, ректорат.

1.10.  Система  оцінювання  в  Університеті  під  час  теоретичного  та

практичного  навчання  здійснюється  за  накопичувальною  системою ECTS.

Порядок оцінювання навчальних досягнень  здобувачів відповідно до  ECTS в

Університеті визначається цим Положенням.

2. Організація та проведення контролю

2.1. Вхідний контроль

Вхідний (нульовий) контроль – це діагностика рівня знань здобувача, що

застосовується  як  передумова  успішної  організації  вивчення  навчальної

дисципліни.  Вибір  та  проведення  цього  виду  контролю  є  прерогативою

кафедри.   Вхідний  контроль,  як  правило,  проводиться  у  письмовій  формі.

Викладач,  який  викладає  споріднену  навчальну  дисципліну,  розробляє

відповідний  методичний  супровід  для  проведення  вхідного  контролю,

проводить  контрольний  замір,  оцінює  виконані  результати  та  доводить  до

відома кафедри.

Підсумки цього виду контролю обговорюються на  засіданні  кафедри. За



5

результатами  контролю  розробляються  заходи  та  приймаються  відповідні

рішення з метою врахування виявлених особливостей при викладанні суміжної

навчальної дисципліни, а також подальшого відстеження результатів навчання

здобувачів у процесі вивчення цієї навчальної дисципліни.

2.2. Поточний контроль

Поточний контроль – це контроль, який здійснюється у процесі вивчення

навчальної  дисципліни  з  метою  виявлення  ступеня  розуміння  здобувачем

засвоєного  навчального  матеріалу  (теми),  вміння   застосовувати  його  у

практичній роботі, підвищення  мотивації здобувачів до навчання.

Поточний  контроль,  як  правило,  здійснюється  на  семінарських,

практичних  та  лабораторних  заняттях.  За  організацію  та  методичне  його

забезпечення  відповідає  викладач,  який  безпосередньо  проводить  ці  види

навчальних занять, згідно з навчальним навантаженням, а також викладач, який

проводить лекційні заняття.

Одержані результати поточного контролю використовуються викладачем для

коригування методів і засобів навчання здобувачів, організації  їх самостійної роботи

та враховуються при підсумковому контролі й оцінюванні знань здобувачів.

Види поточного контролю: усний, письмовий (різновидом є тестовий).

Форми поточного  контролю: фронтальне  та  індивідуальне  опитування,

проведення  термінологічних  диктантів,  розв’язання  письмових  завдань,

написання есе, розв’язання практичних ситуацій тощо.

Для  здійснення  поточного  контролю  викладачем  розробляється

методичне забезпечення з тієї чи іншої навчальної дисципліни (перелік питань

та завдань практичного змісту, тестові завдання тощо).

Об’єктом поточного контролю знань здобувача є виконані ним завдання

(види  роботи),  передбачені  робочою  програмою  навчальної  дисципліни  в

цілому чи до кожної теми, зокрема.

Показники навчальних досягнень здобувача на етапі поточного контролю

фіксуються  викладачем  у  визначеній  інститутом/факультетом  відомості  з

кожного  предмету  чи  журналі  викладача  або  іншим  засобом,  визначеним  і
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прийнятим за рішенням кафедри, інституту/факультету.

За  облік поточної успішності   здобувача  повну відповідальність несе

викладач  та  власне  здобувач,  який  може  здійснити  самоконтроль  своїх

навчальних  досягнень  з  навчальної  дисципліни  та  фіксування  поточних

результатів, отриманих за різні види робіт.

Результати  поточного  контролю  обговорюються  на  засіданні  кафедри,

академічних студентських групах.

2.3. Семестровий контроль

Кожна  навчальна  дисципліна,  яка  вивчається  здобувачем упродовж

семестру,  завершується  семестровим  контролем,  форма  якого  передбачена

навчальним планом.

Семестровий  контроль  –  це  вид  підсумкового  контролю,  який

спрямований на виявлення рівня засвоєння здобувачем навчальної дисципліни,

або  її  окремої  логічної  завершеної  частини  з  урахуванням  результатів

поточного контролю.

Форми семестрового  контролю  (семестровий  екзамен  чи  залік) з

конкретної  навчальної  дисципліни  визначаються  навчальним  планом  і

проводяться у визначені ним терміни, а також зазначаються у робочій програмі

навчальної дисципліни та індивідуальному навчальному плані здобувача.

2.3.1.  Семестровий  екзамен (далі  екзамен) як  різновид  підсумкового

контролю навчальних досягнень  здобувачів здійснюється на етапі завершення

вивчення навчальної дисципліни  в цілому чи її частини.

Форми  проведення   екзамену:  усна,  письмова  (різновидом  є  тестовий

контроль).  Вибір  форми  екзамену пропонується  викладачем  навчальної

дисципліни,  схвалюється  кафедрою  та  підтримується  (при  необхідності)

методичною  радою  інституту/факультету,  про  що  і  зазначається  у  робочій

програмі  навчальної дисципліни.

Екзамен здобувач складає  у  період екзаменаційних сесій  за  відповідно

складеним розкладом. Розклад екзаменаційної сесії затверджується ректором.
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Екзамен, як правило, приймає викладач, який читає лекції, а також може

залучатись викладач, який забезпечував проведення семінарських, практичних

чи інших видів навчальних занять з визначеної навчальної дисципліни.

За відсутності провідного викладача дисципліни (хвороба, відрядження,

відпустка  чи  інші  поважні  причини),  завідувач  кафедри  може  доручити

прийняти екзамен іншому викладачеві (професору, доценту) кафедри, для якого

зміст навчальної дисципліни є  близьким. Найкраще у такому випадку провести

тестовий контроль за розробленими тестовими завданнями, що становлять банк

завдань  для  контролю  і  є  складовою  навчально-методичного  забезпечення

конкретної навчальної дисципліни. 

Методичне  забезпечення  екзамену  передбачає:  перелік  питань,  зміст

практичних завдань та  критерії  оцінювання результатів навчання  здобувачів,

які  доводяться  до  відома  здобувачів на  першому  занятті  та  повторно  на

останньому.  За  розробку  методичного  забезпечення  екзамену  та

поінформованість  здобувачів відповідає  викладач,  який,  відповідно  до  свого

навчального навантаження, відповідає за викладання навчальної дисципліни та

проведення екзамену.

Якість  методичного  забезпечення  усіх  видів  контролю  перевіряється

головою фахової  комісії,  завідувачем кафедри та обговорюється на засіданні

кафедри.

2.3.2.  Залік  –  це  форма  підсумкового  контролю  за  результатами

виконаних  практичних,  лабораторних,  індивідуальних   робіт,  передбачених

робочою програмою навчальної дисципліни,  програмою виробничої практики,

курсової роботи (проєкту) тощо. 

Залік проводиться впродовж визначених тижнів для відповідних занять

навчальних дисциплін за відповідно складеним розкладом.

2.3.3. Семестрові екзамени, заліки  складаються згідно з розкладом, який

доводиться до відома викладачів і здобувачів не пізніше як за місяць до початку

сесії.
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Університет  може  встановлювати  здобувачам індивідуальні  терміни

проведення семестрового контролю за наявності об’єктивних підстав. 

2.3.4.  Атестація  здобувачів ОР  «Бакалавр»  та  ОР  «Магістр»  –  це

підсумкова   форма   контролю,   яка   здійснюється   шляхом  складання

кваліфікаційного екзамену та/або захисту  кваліфікаційної роботи відповідно до

Стандарту вищої освіти та освітньо-професійної програми.

Атестація  випускників  здійснюється  екзаменаційною  комісією,

відповідно  до  Положення  «Про  атестацію  здобувачів  вищої  освіти  та

організацію  роботи   Екзаменаційної  комісії  в  Чернівецькому  національному

університеті  імені  Юрія  Федьковича»,  затвердженого  Вченою  радою

Університету.

3. Оцінювання результатів навчання

3.1.  Відповідно  до  вимог  Європейської  кредитно-трансферної

накопичувальної  системи  та  Стандартів  і  рекомендацій  щодо  забезпечення

якості  в  Європейському  просторі  вищої  освіти  оцінювання  результатів

навчання здійснюється як за окремими навчальними дисциплінами (присвоєння

кредитів), так і за програмою загалом (присвоєння кваліфікації), і  є важливим

елементом освітнього процесу. 

3.2.  Оцінювання  результатів  навчання  здійснюється  на  принципах

об'єктивності,  систематичності  та  системності,  єдності  вимог,  відкритості,

прозорості,  доброчесності,  економічності,  доступності  та  зрозумілості

методики оцінювання, урахування індивідуальних можливостей здобувачів.

3.3. З механізмами, методами та  методикою оцінювання здобувачі мають

бути ознайомлені на початку вивчення відповідної дисципліни, проходження

практики тощо. 

3.4.  Співвідношення  результатів  навчання,  форм,  методів  і  критеріїв

оцінювання ґрунтується на таких засадах:

 ▪  результати  навчання,  форми,  методи,  критерії  оцінювання
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визначаються і фіксуються в описі освітньо-професійної програми загалом та

для  кожного  її  освітнього  компонента  (навчальної  дисципліни,  практики,

курсової і кваліфікаційної роботи тощо) окремо;

▪  форми,  методи та критерії  оцінювання,  які  вибрані  для поточного та

підсумкового  контролю з  навчальної  дисципліни  (практики,  індивідуального

завдання  чи  іншого  освітнього  компонента),  узгоджуються  з  результатами

навчання  з  цієї  дисципліни  та  видами  навчальної  діяльності,  що

реалізовувалися у процесі навчання;

▪  форми,  методи  оцінювання  забезпечують  валідність  оцінювання

успішності здобувачів і встановлення факту досягнення результатів навчання.

3.5.  Система оцінювання в Університеті передбачає накопичення балів

під час теоретичного та практичного навчання і здійснюється за 100-бальною

університетською шкалою. Кількість балів при оцінюванні знань  здобувача з

навчальної дисципліни, що завершується екзаменом чи заліком, визначається

вченими радами факультетів/інститутів (як правило 40-50 балів), але кількість

балів для поточного оцінювання повинна бути не менше 35 балів.  Результати

екзамену  виставляються  у  відомість  обліку  успішності,  залікову  книжку

(індивідуальний навчальний план здобувача).

Результати складання  заліків  оцінюються за  двобальною національною

шкалою («зараховано», «незараховано»), 100-бальною шкалою Університету та

ECTS й  фіксуються  у  відомості  обліку  успішності,  заліковій  книжці

(індивідуальному  навчальному  плані  здобувача).  Наявність  у  здобувача

залікової  книжки  (індивідуального  плану  здобувача)  при  проведенні

підсумкового контролю обов’язкова.  Запис викладача повинен бути чітким і

однозначним (виправлень не допускаються).

Кожна  оцінка  завіряється  підписом  екзаменатора.  Після  завершення

іспиту викладач здає відомість обліку успішності до дирекції, деканату у день

його проведення.

Лише в окремих випадках відомість може бути здана на наступний день.

При  перезарахуванні  оцінок,  які  отримані  за  освітньо-професійними
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програмами вищої освіти в інших закладах освіти, застосовуються рекомендації

Європейської  кредитно-трансферної  накопичувальної  системи (якщо інше не

передбачене двосторонньою угодою).

3.6. Умови визнання успішного навчання в Університеті:

▪  кредити  присвоюються  здобувачам після  завершення  навчальної

діяльності,  якої  вимагає  освітньо-професійна  програма  або  окремий освітній

компонент за успішного оцінювання досягнутих ними результатів навчання; 

▪  критерієм  успішного  оцінювання  здобувача є  досягнення  ним

мінімальних  порогових  рівнів  оцінок  за  кожним  запланованим  результатом

навчання освітнього компонента;

 ▪  мінімальний  пороговий  рівень  оцінки  за  кожним  запланованим

результатом  навчання  визначається  відповідною  робочою  програмою  (цим

Положенням), але не може бути нижчим 50 балів від максимально можливої

кількості балів у цілому;

 ▪  здобувач може бути недопущений до підсумкового оцінювання, якщо

під час семестру він:  1) не досяг мінімального порогового рівня оцінки тих

результатів  навчання,  які  не  можуть  бути  оцінені  під  час  підсумкового

контролю;  2)  набрав  кількість  балів,  що  є  недостатньою  для  отримання

позитивної оцінки навіть у випадку досягнення ним на підсумковому контролі

максимально  можливого  результату.  Умови  недопущення  затверджуються  у

робочій програмі навчальної дисципліни. Рішення про недопущення здобувача

до  підсумкового  контролю  за  поданням  завідувача  кафедри  (викладача)

приймає декан/директор (заступник декана/директора із навчально-методичної

роботи) і  оприлюднюється до початку відповідного контролю;

 ▪  підсумкова  оцінка  з  освітнього  компонента,  підсумковою  формою

контролю за яким встановлено залік, може визначатися як сума оцінок/балів за

всіма, успішно оціненими видами діяльності;

 ▪  за  неуспішного  оцінювання  результатів  навчання  за  освітнім

компонентом кредити здобувачу не присвоюються;

 ▪ якщо здобувач, допущений до семестрового контролю, не бере в ньому
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участі  із-за  неповажних  причин,  вважається,  що  контроль  не  складено  та

отримана оцінка «0» балів («незадовільно»). 

Про поважні причини (у т. ч. тимчасову непрацездатність через хворобу),

які можуть виправдати відсутність  здобувача, він має повідомити заступника

декана/директора із навчально-методичної роботи. За своєчасного (не пізніше,

ніж  упродовж  трьох  робочих  днів  після  завершення  періоду  тимчасової

непрацездатності)  подання  відповідної  заяви  із  підтвердженням  тимчасової

непрацездатності  (довідка  встановленого  зразка),  здобувачу  подовжується

термін  складання  семестрового  контролю:  у  межах,  які  визначені  графіком

освітнього  процесу  –  за  рішенням  декана/директора,  на  пізнішій  термін  –

розпорядженням першого  проректора.

Термін  подовження  складання  семестрового  контролю  не  може

перевищувати термін тимчасової непрацездатності;

 ▪ кредити,  здобуті  здобувачем  поза програмою що демонструє власні

його  досягнення,  можуть  бути  присвоєні  як  додаткові  (відповідно  до

Положення  «Про  взаємодію  формальної  та  неформальної  освіти,  визнання

результатів  навчання  (здобутих  шляхом  формальної  та/або  інформальної

освіти,  в  системі  формальної  освіти)  у  Чернівецькому  національному

університеті імені Юрія Федьковича»);

 ▪ якщо навчальна дисципліна (практика) триває два й більше семестри,

підсумкова  оцінка  визначається  на  останньому  семестровому  контролі.

Порядок  формування  таких  оцінок  затверджується  в  робочій  програмі

навчальної дисципліни, програмі практики.

3.7. Оцінювання сприяє ефективному навчанню: 

▪  при  проектуванні  поточного  оцінювання  забезпечується  зворотній

зв'язок: здобувачі повинні мати можливість використати результат оцінювання

так, щоб поліпшити свої показники під час наступного контролю; 

▪  за  можливості  запроваджуються  завдання,  під  час  виконання  яких

здобувачі використовують результати своїх досліджень;

 ▪  кількість  підсумкових  оцінювань,  як  правило,  має  бути  не  більше
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4 заліків і 4 екзаменів у семестр;

 ▪  система  оцінювання  має  допомогти  здобувачу  визначити

наявність/відсутність прогресу в засвоєнні навчальної дисципліни. 

3.8. Забезпечення об'єктивності оцінювання: 

▪  здобувачі  повинні  мати  певний  час  для  навчання,  перш  ніж  їх

оцінюватимуть;

 ▪  науково-педагогічні  (педагогічні)  працівники  та  інші  особи,  які

залучені  до  проведення  контролю  (оцінювання),  мають  бути  ознайомлені  із

наявними  методами  проведення  тестування  та  екзаменування,  отримати,  за

необхідності, підтримку для розвитку власних навичок у цій сфері методичної

служби інституту/факультету, Університету;

 ▪  за  можливості  підсумковий контроль (оцінювання)  має  проводитися

двома  викладачами  (як  правило  лектором та  викладачем,  який  забезпечував

проведення  практично-семінарських  занять,  або  із  залученням  інших

викладачів, які викладають цю ж або суміжну навчальну дисципліну);

 ▪  рішення  щодо  кількості  викладачів,  їх  персоналій   має  прийматися

кафедрою своєчасно;

▪  при  виникненні  конфлікту  інтересів  під  час  проведення  контролю

(оцінювання результатів навчання) викладач не має брати участь в оцінюванні;

▪ оцінювання здобувачів, які займаються за індивідуальним графіком має

відповідати стандартному графіку оцінюванню;

 ▪ результати  оцінюваної роботи здобувача мають  бути індивідуальними;

▪  оцінювання має бути послідовним, справедливим, об'єктивним до всіх

здобувачів, проводитися відповідно до встановлених процедур з дотриманням

принципу доброчесності; 

▪  місце  проведення  оцінювання,  умови  роботи  та  виконання  завдань

здобувачами, які мають особливі потреби, мають бути чітко визначені; 

▪ упродовж установлених термінів мають зберігатися чіткі та достовірні

записи  процедур  і  рішень  з  оцінювання  (відомості  обліку  успішності,

протоколи  засідань  кафедри  на  яких  обговорювалися  результати  навчання
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тощо).

 Роботи  здобувачів (крім тих, щодо яких визначені інші терміни) мають

зберігатись упродовж семестру. 

3.9. Вимоги щодо забезпечення прозорості оцінювання, створення рівних

можливостей і упередження несправедливих пільг: 

▪ інформація щодо оцінювання має бути чіткою, точною й доступною для

всіх учасників освітнього процесу (здобувачів, викладачів, керівників практик,

незалежних членів екзаменаційної комісії);

 ▪  критерії  і  методи  оцінювання,  виставлення  оцінок  мають  бути

оприлюднені заздалегідь (до початку оцінювання); 

▪ особам, стан здоров'я яких перешкоджає дотриманню в повному обсязі

передбачених  правилами  проведення  контролю  процедур,  за  заявою  на  ім'я

декана/директора, яка подана щонайменше за місяць до проведення контролю

(процедури  оцінювання),  відповідно  до  доведеної  тяжкості  перешкоди  та

обмеженості можливостей, може бути подовжений час виконання завдання (але

не  більш,  ніж  на  половину  від  встановленого  терміну)  або  надано  іншу

можливість пройти заходи контролю.

3.10. Умови проведення оцінювання:

 ▪  терміни  проведення  підсумкового  контролю  (процедури  оцінювань)

мають сприяти ефективному результату навчання;

 ▪  обсяги  навантаження  процедурами  оцінювання  для  здобувачів  та

викладацького  складу  мають  бути  прийнятними.  Зокрема,  не  допускається

складання здобувачем двох форм контролю упродовж одного дня. 

При укладанні графіку екзаменів  за денною формою навчання екзамени

плануються не частіше, ніж раз на три  дні;

 ▪ графік підсумкового контролю має бути визначений заздалегідь, але не

пізніше, ніж за місяць;

 ▪ заздалегідь мають бути визначені терміни подання здобувачами своїх

кваліфікаційних  робіт  з  результатом  перевірки  на  академічний  плагіат  для

оцінювання рецензентами, але не пізніше десяти днів до захисту;
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 ▪ форма проведення контролю та його тривалість, особливі вимоги щодо

процедури проведення  мають бути  доведені  до  відома осіб,  які  навчаються,

завчасно (на останньому навчальному занятті);

 ▪  здобувачі,  мають  бути  повідомлені  щодо  засобів  контролю  за

дотриманням правил академічної  доброчесності,  які  застосовуватимуться  під

час оцінювання, і щодо наслідків їх порушення; 

▪ при проведенні будь-яких форм контролю викладачем (екзаменатором,

екзаменаційною  комісією  тощо)  має  визначатися  перелік  дозволених

допоміжних засобів;

 ▪  здобувачі під час проведення контролю та оцінювання повинні мати

при собі залікову книжку, індивідуальний навчальний план;

 ▪  здобувач під  час  проведення  контрольних  заходів,  не  має  права

використовувати сторонню допомогу;

 ▪  якщо здобувач намагається вплинути на результат оцінювання шляхом

академічної  недоброчесності  (списування -  виконання  письмових  робіт  із

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання,

зокрема під час оцінювання результатів навчання;  обман – надання завідомо

неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової,  творчої) діяльності

тощо), його результат оцінюється як "0" балів ("незадовільно");

▪ якщо здобувач порушує порядок проведення контролю, то викладач має

право прийняти рішення про припинення процедури.  У цьому разі  контроль

оцінюється як «незадовільний» (0 балів);

 ▪ порушення у процесі складання іспиту (захисту курсових робіт/проєктів

і практик) мають бути відразу оголошені викладачем здобувачу. Документ, що

засвідчує факт порушення (доповідна записка), має бути переданий керівництву

кафедри, інституту/факультету в той же день;

 ▪  до  завершення  контрольного  заходу  здобувачі мають  отримати

інформацію про час оприлюднення його результатів  та терміни для повторного

складання екзамену.

3.11. Результати оцінювання під час семестрового контролю мають бути
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внесені до відомостей обліку успішності і (крім негативних результатів) – до

залікової книжки (індивідуального навчального плану) здобувача. 

3.12.  Перескладання  семестрового  контролю  з  метою  покращення

позитивної оцінки не допускається. 

3.13.  Методика,  зміст  і  порядок  проведення  всіх  форм  поточного  та

семестрового контролю, оцінювання курсових робіт/проєктів і практик, умови

допуску до семестрового контролю, критерії оцінювання результатів для різних

рівнів  освіти  та  порядок  їх  документування,  особливості  організації

семестрового  контролю  для  різних  форм  навчання  регулюються  цим

Положенням.

3.14. Конкретні умови змісту, методики проведення та оцінювання всіх

форм  контролю  з  окремої  дисципліни,  практики,  курсової  роботи/проєкту

визначаються  викладачем,  гарантом  програми,  схвалюються  кафедрою

(фаховою  комісією)  та  відповідно  відображаються  в  робочій  програмі

навчальної  дисципліни  чи  практики,  методичних  вказівках  до  курсового

проектування  тощо. Рекомендовано  не  менше  50  %  контролю  проводити  у

тестовій формі.

3.15. Процедури розгляду звернень здобувачів щодо оцінювання (незгоди,

конфлікту  тощо)  регулюються  Положенням  «Про  апеляцію  на  результати

підсумкового  семестрового  контролю  знань  студентів  Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича».

3.16. Повторне складання семестрового контролю у випадку отримання

незадовільних оцінок.

3.16.1.   Здобувачу,  який  одержав  під  час  семестрового  контролю

незадовільні  оцінки  і  навчається  на  контрактній  основі,  дозволяється

ліквідувати  академічна  заборгованість  до  кінця  навчального  року.  Повторне

складання  іспитів  допускається  не  більше  двох  разів  із  кожної  дисципліни:

один раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом/директором

інституту/факультету, директором коледжу. 

 3.17. Використання результатів оцінювання.
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 3.17.1.  Оцінювання  результатів  навчання  є  основою  для  прийняття

рішень щодо переведення здобувачів на наступні курси, присвоєння часткових і

повних кваліфікацій,  формування розподілів оцінок і  рейтингів  здобувачів,  а

також використовується  для  цілей моніторингу  якості  підготовки  фахівців  в

Університеті.  

3.17.2.  За  результатами  оцінювання  під  час  семестрового  контролю

відбувається  зарахування  кредитів  за  окремими  навчальними  дисциплінами

(практиками, курсовими роботами/проєктами). Допуск здобувача до навчання у

наступному семестрі (переведення на наступний курс). 

3.17.3.  За  результатами  атестації  здобувачів  присвоюються  освітні

кваліфікації  (ступені),  а  також  професійні  кваліфікації  (Положення  «Про

атестацію  здобувачів  вищої  освіти  та  організацію  роботи  Екзаменаційної

комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича»). 

3.17.4. На підставі результатів оцінювання під час семестрового контролю

за весь період навчання за визначеною Освітньою програмою усіх здобувачів,

які  одночасно  вступили  на  навчання,  формується  розподіл  оцінок

(дистрибуція).  Розподіл  оцінок  показує,  з  якою  частотою  у  межах  однієї

програми  виставляються  однакові  оцінки.  Згідно  із  рекомендаціями  ECTS,

основою прийняття рішень при перезарахуванні оцінок, отриманих в іншому

закладі освіти, є порівняння статистичних розподілів оцінок у різних закладах

освіти. Розподіли оцінок використовують в Університеті також  для порівняння

застосування  шкали  оцінювання  на  факультетах/в  інститутах,  у  різних

предметних сферах/спеціальностях. Порівняння оцінок здобувача з розподілом

оцінок  визначає  рівень  успішності  здобувача та  дозволяє  порівняти  його  з

рівнем успішності здобувачів за іншими програмами.

3.17.5. Академічний рейтинг здобувача – це його порядкова позиція серед

здобувачів певного курсу, спеціальності, Освітньої програми, яка визначається

рівнем результатів прямих вимірів навчальних досягнень здобувачів з кожного

навчального компонента (дисципліни, практики, курсової роботи/проєкту) під

час  підсумкового  контролю.  Академічні  рейтинги  можуть  розраховувати  за
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семестр  (семестровий  рейтинг),  за  курс  (рік  навчання)  або  за  весь  термін

навчання  за  визначеною  Освітньою  програмою  (загальний  академічний

рейтинг). Порядок  формування  рейтингів  здійснюється  відповідно  до

Положення «Про рейтинг студентів Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича».

3.17.6.  Результати  семестрового  контролю  за  освітньо-професійною

програмою  що  семестру  аналізуються  гарантом  програми  (робочою  групою

програми), доповідаються та обговорюються на засіданнях кафедр, вчених рад

факультетів/інститутів,  Вченої  ради  Університету  і  студентського

самоврядування.

3.18.  Підсумкова  атестація  здобувачів  освіти.  У  випадку  незгоди  з

оцінкою за кваліфікаційний іспит і/або захист кваліфікаційної роботи/проєкту

здобувач  має  право  на  апеляцію  (Положення  «Про  апеляцію  на  результати

підсумкового  семестрового  контролю  знань  студентів  Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича»).

Працівниками  дирекції/деканату  визначається  та  оприлюднюється

рейтинг  здобувачів на  інформаційному  стенді  за  результатами  підсумкового

семестрового контролю.

4. Документальне оформлення

4.1. Порядок документального оформлення обліку успішності здобувача у

процесі поточного та семестрового контролю регламентується встановленими

нормативними документами Університету.

4.2.  Первинним  документом  обліку  успішності  з  кожної  навчальної

дисципліни  є  журнал  академічної  групи.  За  виставлені  результати  (що  є

відкритим доступом для  здобувача, куратора, батьків) відповідає викладач та

староста академічної групи.

4.3. Відомість рубіжного (поточного) контролю знань  здобувача групи є

прерогативою інституту/факультету.  Якщо  така  відомість  є,  то  викладач

заповнює її при завершенні кожного змістового модуля (розділу чи загальної
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теми).

4.4.  У  відомості  обліку  успішності  здобувача  вищої  освіти  заноситься

сумарна  кількість  балів  поточного  та  підсумкового  контролю  (іспит,  залік),

відповідно університетської 100-бальної шкали, національної та ECTS.

У відомості  обліку  успішності  здобувача  вищої  освіти  викладач,  який

приймає екзамен (диференційований залік),  заносить оцінки за національною

шкалою  («відмінно»,  «добре»,  «задовільно»,  «незадовільно»),  відповідно  за

шкалою  ECTS («A»,  «В»,  «С»,  «D»,  «Е»,  «FX»,  «F»)  та  університетською

шкалою  (100-бальною).  Навпроти  прізвища  здобувача,  який  не  з’явився  на

підсумковий  контроль  (екзамен)  викладач  зазначає  –  «не  з’явився  (лася)»

(Додаток).

Відомість обліку успішності  здобувача вищої освіти розрахована на 30

осіб, тому друкується на двох сторінках; кінець відомості зі словами «Всього:

«відмінно»,  «добре»,  «задовільно»,  «незадовільно»  друкується  в  кінці  другої

сторінки.

Відомості  обліку  успішності   здобувача  вищої  освіти  нумеруються,

підшиваються в інституті/на факультеті та зберігаються, як документ звітності,

упродовж періоду навчання здобувача.

Результати практики заносяться у відомості обліку успішності здобувача

вищої  освіти  не  пізніше  2  тижнів  з  початку  занять  у  новому  навчальному

семестрі.

4.5. Дифенційований залік з курсового проєкту (роботи) виставляється за

результатом  захисту  відповідно  до  вимог,  прописаних  у  рекомендаціях  про

виконання різних видів наукових робіт здобувачів, які  розробляються на основі

загальноуніверситетських,  власне  кожною  випусковою  кафедрою  з

урахуванням  специфіки  спеціальності,  вимог  набуття  компетентностей,

передбачених освітньо-професійною програмою.

Записи  у  відомостях  обліку  успішності  здобувача  вищої  освіти

заповнюються  екзаменатором  розбірливим  почерком  та  чорнилом  єдиного

кольору (зазвичай синього).
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Додаток

Шкала оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти
2020 р.

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка (бали)
Пояснення за 

розширеною шкалою
Відмінно A (90-100) відмінно

Добре
B (80-89) дуже добре
C (70-79) добре

Задовільно
D (60-69) задовільно
E (50-59) достатньо

Незадовільно

FX (35-49)

(незадовільно) 

з можливістю повторного

складання

F (1-34)

(незадовільно) 

з обов'язковим повторним

курсом


