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1. Загальні положення 

Освітній процес в Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий 

коледж інженерії та управління Національного авіаційного  університету» 

(надалі КІтУ НАУ) – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

відповідній галузі знань за певною спеціальністю на відповідному рівні 

освіти. 

 Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання 

будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій. 

 Освітній процес організовується з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій, механізмів і процедур  навчання, визнаних в 

Європейському просторі вищої освіти та орієнтується на формування 

освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного 

оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до 

змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, 

системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. 

 При організації освітнього процесу можливе використання 

альтернативних форм і методів організації навчального процесу, якщо це не 

суперечить чинному законодавству. 

 

2. Нормативно-правова база організації освітнього процесу 

Організація освітнього процесу у Відокремленому структурному 

підрозділі «Фаховий коледж інженерії та управління Національного 

авіаційного  університету» базується на Конституції України, законах 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», та іншими нормативними документами: 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності», Постанова КМУ 

від від 30 грудня 2015 р. № 1187; 

«Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти», наказ МОНУ від 11.07.2019 р. № 977; 

«Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у 

закладах вищої освіти та вищих професійних училищах», Постанова КМУ від 

від 9 серпня 2001 р. № 978; 

«Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму 

підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу», наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012?  № 

689;  

«Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної 

роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної 

роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів», наказ МОНУ від 07.08.2002 р. № 450;  
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«Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказ 

МОНУ від 06.10.2010 р. № 930; 

«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників», Постанова КМУ  від 21.08.2019 р, № 800. 

 «Положення про порядок переведення, відрахування та поновленя 

студентів вищих закладів освіти», наказ Міністерства освіти України від 

15.07.21996 р. № 245;   

«Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової 

атестації», наказ МОНУ від 07.12.2018 р.  № 1369; 

 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) 

та додатка до них, зразка академічної довідки», наказ МОНУ від 25.01.2021 р. 

№ 102; 

«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти», наказ Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 р. № 329; 

«Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий 

коледж інженерії та управління Національного авіаційного  університету». 

 

Мовою освітнього процесу в КІтУ НАУ є державна мова.  

 

3. Основні терміни, що вживаються у даному Положенні 

1) вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти; 

2) бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 

вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного 

виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг 

якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі 

фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та 

перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається 

стандартом вищої освіти; 

3) рівень фахової передвищої освіти передбачає здатність особи 

вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і 

методів відповідних наук та може характеризуватися певною невизначеністю 

умов; відповідальність за результати своєї діяльності; здійснення контролю 

інших осіб у визначених ситуаціях; 

4) фаховий молодший бакалавр - це освітньо-професійний ступінь, що 

здобувається на рівні фахової передвищої освіти і присуджується закладом 
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освіти у результаті успішного виконання здобувачем фахової передвищої 

освіти освітньо-професійної програми;   

5) академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити дослідницьку (мистецьку, 

спортивну) діяльність в іншому закладі освіти (науковій установі) на 

території України чи поза її межами; 

6) атестація здобувачів вищої та фахової передвищої освіти - 

встановлення відповідності результатів навчання здобувачів освіти вимогам 

освітньої або освітньо-професійної програми та/або вимогам програми 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту; 

7) дослідницька діяльність у сфері фахової передвищої освіти - 

діяльність закладу фахової передвищої освіти, спрямована на проведення 

наукових досліджень з метою отримання і використання нових знань та 

здійснення технічних і науково-технічних розробок; 

8) інноваційна діяльність у сфері вищої та фахової передвищої освіти 

- діяльність закладу фахової передвищої освіти, спрямована на створення або 

вдосконалення конкурентоздатних технологій, у тому числі інформаційних, 

продукції або послуг; трансформація наукових досліджень і розробок у 

практичну діяльність, новий підхід до надання освітніх послуг, їх адаптація 

до потреб ринку праці та суспільства; застосування рішень організаційно-

технічного, виробничого, адміністративного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують якість виробництва та/або соціальної сфери; 

9) освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-

творча) програма у сфері вищої освіти - єдиний комплекс освітніх 

компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою 

програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної 

освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації 

(кваліфікацій). Освітня програма може визначати єдину в її межах 

спеціалізацію або не передбачати спеціалізації; 

10) освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти - 

єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 

індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих 

на досягнення визначених результатів навчання, що дає право на отримання 

визначеної освітньої та професійної кваліфікації; 

 11) галузь знань - гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти широка предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей; 

12) спеціальність - гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти предметна область освіти і науки, яка об’єднує 

споріднені освітні програми, що передбачають спільні вимоги до 

компетентностей і результатів навчання випускників; 
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13) спеціалізація - складова спеціальності, що визначається закладом 

фахової передвищої освіти та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну програму підготовки здобувачів фахової передвищої освіти; 

14) якість вищої освіти - відповідність умов провадження освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 

вищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а 

також потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується 

шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення 

якості. 

15) якість фахової передвищої освіти - відповідність умов освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам 

фахової передвищої освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за 

наявності), а також потребам заінтересованих сторін і суспільства, яка 

забезпечується шляхом здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього 

забезпечення якості освіти. 

16) здобувачі вищої та фахової передвищої освіти - особи, які 

навчаються у закладі вищої освіти на певному рівні освіти з метою здобуття 

відповідного ступеня і кваліфікації; 

17) кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів освіти, що 

засвідчується відповідним документом про освіту; 

18) компетентність - здатність особи успішно соціалізуватися, 

навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі 

динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 

цінностей, інших особистих якостей; 

19) студентоорієнтоване навчання - підхід до організації освітнього 

процесу, що передбачає: 

- заохочення здобувачів освіти до ролі автономних і відповідальних 

суб’єктів освітнього процесу; 

- створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення 

потреб та інтересів здобувачів освіти, включаючи надання можливостей для 

формування індивідуальної освітньої траєкторії; 

- побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства 

здобувачів освіти та адміністрації, педагогічних (науково-педагогічних) та 

інших працівників закладу фахової передвищої освіти; 

20)  неформальна освіта - це освіта, яка здобувається, як правило, за 

освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою 

освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися 

присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх 

кваліфікацій. 

21)  інформальна освіта (самоосвіта) - це освіта, яка передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 
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повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 

діяльністю, родиною чи дозвіллям. 

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному 

законодавством. 

22) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система 

(ЄКТС) - система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача  освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС; 

 

4. Форми здобуття вищої та фахової передвищої освіти 

1. Формами здобуття вищої та фахової передвищої освіти є: 

1) інституційна (очна (денна), заочна, дистанційна; 

2) дуальна. 

2. Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть поєднуватися – 

денна форма з дистанційною формою здобуття освіти – змішана форма 

навчання. 

Дистанційна освіта здійснюється за допомогою сервісу Google WorkSpace 

з використанням додатків Gmail, Classroom, Meet, Диск, Документи, Форми, 

Таблиці, Презентації, Календар.  

Для безкоштовного використання Google WorkSpace у коледжі для 

викладачів і студентів створюються персональні корпоративні акаунти на 

домені @kitu.nau.edu.ua. 

Паралельно зі здобуттям вищої освіти у КІтУ НАУ, студенти мають право 

здобувати освіту у іншому закладі освіти та укласти угоду про подвійний 

диплом. 

Студенти мають право на реалізацію власної освітньої траєкторії, що 

відповідає законодавству. 

 

5. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять 

1. Освітній процес у КІтУ НАУ здійснюється за такими формами: 

1) навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття; 

2) самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань; 

3) практична підготовка; 

4) контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів вищої/фахової 

передвищої освіти. 

2. Основними видами навчальних занять є: 

1) лекція; 

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

3) консультація. 



8 

 

3. КІтУ НАУ має право встановлювати інші форми освітнього процесу та 

види навчальних занять. 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у коледжі, 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. 

Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний 

теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. 

Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою 

дисципліни (РНПД) або силабусом дисципліни. 

Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної 

навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції 

проводяться досвідченими викладачами або фахівцями практиками в даній 

галузі знань  для студентів коледжу в окремо відведений час. 

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – аудиторіях 

для однієї або більше академічних груп студентів. Лекційні заняття з однієї 

навчальної дисципліни можуть об’єднуватися в потоки з груп різних 

спеціальностей. Доплата за читання лекцій потоками в обсязі 50 % від 

фактично вичитаних годин встановлюється на навчальний рік наказом 

директора коледжу. 

Викладач, якому доручено читати курс лекцій, зобов’язаний перед 

початком відповідного семестру подати голові циклової комісії, за якою 

закріплена дисципліна, розроблений ним конспект лекцій (у тому числі, в 

електронному варіанті), контрольні завдання для проведення вхідного, 

поточного та підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і 

програмою для даної навчальної дисципліни. 

Викладач, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути 

зобов'язаний  до проведення пробних лекцій за участю адміністрації та 

викладачів циклової комісії. 

Викладач зобов’язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем 

лекційних занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального 

матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів. Викладачеві 

дозволяється змінювати кількість відведених в межах програми годин на 

вивчення окремих тем дисципліни.  

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент 

під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних 

навичок роботи 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 

навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих 

випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального 

професійного середовища (наприклад, на виробництві, в наукових 



9 

 

лабораторіях) при повному дотриманні техніки безпеки. Лабораторне заняття 

проводиться, як правило, зі студентами, кількість яких не перевищує 

половини академічної групи. 

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. В окремих випадках, враховуючи стан матеріально-

технічного забезпечення дисципліни, дозволяється заміна лабораторних 

занять практичними заняттями. 

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю 

підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, 

виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з 

виконаної роботи та його захист перед викладачем. Виконання лабораторної 

роботи оцінюється викладачем. Підсумкова оцінка виставляється в журналі 

обліку навчальних занять. Підсумкові оцінки, отримані студентом за 

виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової 

підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 

сформульованих завдань. 

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних 

лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, 

комп’ютерами. Практичне заняття може проводитися зі студентами всієї 

академічної групи. Перелік тем практичних занять визначається робочою 

навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття 

грунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі: 

методичних вказівках, створених викладачем, тестах для виявлення ступеня 

оволодіння студентами необхідних теоретичних  положень, наборі завдань 

різної складності для розв'язування їх студентами на занятті. Вказані 

методичні матеріали готуються викладачем, якому доручено проведення 

практичних занять. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 

обговоренням за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються 

при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти 

готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. 

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних 

кабінетах з однією академічною групою. 

Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. 
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На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені 

студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати 

і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське 

заняття вносяться у  журнал навчальних занять. 

Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються 

при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Індивідуальне заняття проводиться з окремими студентами з метою 

підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих 

здібностей. Організація та проведення індивідуальних занять доручається 

найбільш кваліфікованим викладачам, за окремим графіком. На молодших 

курсах вони спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення 

студентами окремих навчальних дисциплін, на старших – мають науково-

пошуковий характер і передбачають безпосередню участь студента у 

виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Також 

консультація проводиться з метою перездачі студентами отриманих на 

заняттях негативних оцінок чи підвищення рейтингової оцінки. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

студентів, залежно від мети її проведення. 

Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з 

конкретної дисципліни, визначається навчальним планом та індивідуальним 

планом роботи викладача. 

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, 

графічні, курсові роботи та проєкти, дипломні проєкти, кваліфікаційні 

роботи тощо) видаються студентам в терміни, передбачені коледжем. 

Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при 

консультуванні викладачем. 

Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома 

студентами. 

Курсові проєкти (роботи) виконуються з метою закріплення, 

поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та 

їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 

Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням 

навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами 

конкретного фаху.  Порядок затвердження тематики курсових проєктів 

(робіт) і їх виконання визначається коледжем. 

Керівництво курсовими проєктами (роботами) здійснюється 

викладачами коледжу. 

Захист курсового проєкту (роботи) проводиться на відкритому 

засіданнні  циклової комісії. 

Курсові проекти (роботи) зберігаються в архіві впродовж 1 року, потім 

списуються в установленому порядку. 
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Під час запровадження дистанційної (та/або змішаної) форми навчання 

курсові проєкти (роботи) зберігаються в електронному репозитарії циклової 

комісії, відповідальної за дисципліну, з якої розробляється курсовий проєкт 

(робота). 

Дипломні (кваліфікаційні) проєкти (роботи) виконуються на 

завершальному етапі навчання студентів у коледжі і передбачають: 

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 

знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних 

наукових, технічних, економічних, виробничих й інших завдань; 

- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою 

дослідження та експерименту, пов’язаних з темою проєкту (роботи). 

Студенту надається право обирати тему дипломного проєкту (роботи), 

визначену  цикловою комісією, або запропонувати свою з обгрунтуванням 

доцільності її розробки. 

Керівниками дипломних проєктів (робіт) призначаються викладачі 

коледжу, висококваліфіковані фахівці відповідних галузей економіки та 

промисловості. 

Порядок захисту дипломних проєктів (робіт), кваліфікаційних робіт 

здійснюється відповідно до даного Положення. 

Дипломні проєкти (роботи), кваліфікаційні роботи зберігаються в архіві 

коледжу протягом п'яти років, потім списуються в установленому порядку. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується робочим навчальним планом, і повинен становить від 1/3 до 

2/3 загального обсягу годин, відведених для вивчення конкретної 

дисципліни. 

Зміст самостійної роботи студента за конкретною навчальною  

дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними 

матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни: підручниками, навчальними  та методичними посібниками, 

конспектами лекцій викладача практикумами (друкованими та 

електронними). 

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні 

передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для 

самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та 

періодична література, Інтернет-ресурси. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці коледжу, навчальних 

кабінетах, комп’ютерних кабінетах (лабораторіях), а також в домашніх 

умовах. 
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У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь 

складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу 

студента до потрібних дидактичних засобів.  

При організації самостійної роботи студентів з використанням складного 

обладнання чи устаткування передбачається можливість отримання 

необхідної консультації або допомоги з боку фахівця. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, 

виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять – 

практичних, лабораторних та семінарських занять. 

 

6. Освітньо-професійні програми та навчальні плани 

1. У межах ліцензованих спеціальностей КІтУ НАУ розробляє освітньо-

професійні програми відповідних рівнів освіти, що реалізуються в коледжі та 

затверджує їх на засіданні Педагогічної ради. Основою для розроблення 

освітньо-професійних програм є стандарти вищої та фахової передвищої 

освіти за відповідними спеціальностями (за наявності). 

Порядок розробки, переляду та реалізації освітніх програм відбувається 

відповідно до «Положеня про освітні програми в КІтУ НАУ». 

7. Практична підготовка здобувачів освіти 

1. Практична підготовка здобувачів освіти у коледжі здійснюється 

шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та 

організаціях (базах практики) згідно з укладеними коледжем договорами або 

у структурних підрозділах коледжу, що забезпечують практичну підготовку. 

Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, можуть проходити 

практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі 

виконання посадових обов’язків. Заклад освіти може визнавати результати 

навчання, здобуті під час трудової діяльності здобувача за професіями та/або 

на посадах, визначених освітньо-професійною програмою. 

2. Залежно від спеціальності (спеціалізації), за якою здійснюється 

підготовка здобувачів освіти, практика може бути: навчальна, технологічна, 

експлуатаційна, конструкторська, економічна, інших видів. 

Навчальна практика організовується та проводиться у навчальних 

лабораторіях коледжу. Інші види практик проводяться на фірмах, 

підприємствах різних форм власності, з якими Коледж уклав договори про 

співпрацю. 

3. Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити 

створення належних умов для проходження практики на виробництві, 

дотримання правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності і 

виробничої санітарії відповідно до законодавства. 

На час виробничого навчання і практики здобувачам освіти 

забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно 

до освітньо-професійних програм і угод між коледжем та підприємствами, 
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установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого 

навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики 

забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не 

передбачених освітньо-професійною програмою. 

4. Студенти з дозволу відповідних циклових комісій можуть самостійно 

підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для 

використання з метою практичної підготовки. 

5. Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, 

їх форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах. 

Зміст і послідовність практик визначається програмою, яка розробляється 

згідно з навчальним планом. 

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 

практичну підготовку студентів ВСП «Фаховий коледж інженерії та 

управління НАУ». 

 

8. Контрольні заходи 

Контрольні заходи здобувачів освіти всіх рівнів та ступенів  

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інженерії та 

управління Національного авіаційного університету» (далі КІтУ НАУ) 

здійснюється з дисциплін загальної та  професійної підготовки відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти» у КІтУ 

НАУ. 

Види контрольних заходів: 

Попередній контроль (діагностика вхідного рівня знань студентів) 

застосовується як передумова успішного планування і управління 

навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний залишковий рівень 

знань для використання їх викладачем як орієнтир при поясненні нового 

навчального матеріалу. Проводиться на першому курсі у формі контрольної 

роботи, виконання тестових завдань тощо (форми контролю визначає 

циклова комісія) з метою визначення реальних знань; на старших курсах у 

вигляді перевірки і оцінки залишкових знань через деякий час після 

підсумкового екзамену з певної дисципліни як з метою оцінки набутих знань, 

так і з метою визначення рівня знань із забезпечуючих дисциплін для 

програмування можливості сприйняття нових навчальних дисциплін. 

Поточний контроль здійснюється під час лекцій, проведення 

практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма 

проведення поточного контролю під час навчальних занять і система 

оцінювання рівня знань визначається викладачем. 

Атестація – це контроль знань студентів після вивчення логічно 

завершеної частини навчальної програми дисципліни. Цей контроль може 

бути тематичним і проводитися у формі контрольної роботи, тестування, 
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виконання розрахункового або розрахунково-графічного завдання, курсового 

проєкту (роботи) та ін.  

Атестація    проводиться 2 рази за навчальний семестр  на всіх курсах 

для всіх студентів (обов’язковим є виставлення атестації у І семестрі на 01 

листопада і у другому семестрі – на 01 квітня). 

Можливе виставлення атестації 2 рази в семестрі, якщо годин на 

тиждень з дисципліни 4 та більше.  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів 

навчання на певному освітньому рівні або на окремих його завершених 

етапах. 

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію 

студента.  

Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену 

та  диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, 

встановлені навчальним планом. Засвоєння студентом навчального матеріалу 

з усіх навчальних дисциплін завершується оцінкою. Можливе проведення 

семестрового контролю і в інших формах, якщо це передбачено 

педагогічними технологіями, що використовуються в коледжі. 

Екзаменаційні відомості здаються на відділення в день офіційного дня 

екзамену, а залікові - в день останньої пари з дисципліни. 

Під час запровадження дистанційної (та/або змішаної форми навчання) 

екзаменаційні та залікові відомості можуть заповнюватися в електронному 

вигляді і підписуватися викладачами як вручну так і за допомогою 

накладання КЕП. 

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. 

Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового 

контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з 

певної дисципліни виключно на підставі результатів виконаних 

індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо). Семестровий 

диференційований залік планується при відсутності  екзамену і не передбачає 

обов’язкову присутність студентів. 

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної 

навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку), 

якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр 

з цієї навчальної дисципліни. 

У коледжі використовуються різні форми підсумкового контролю після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з 

певної навчальної дисципліни (усна, письмова, комбінована, тестування з 

використанням комп’ютерних мультимедійних технологій), зміст і структура 

екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання 

визначаються рішенням відповідної циклової комісії.  
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Результати виставляються у вигляді підсумкової оцінки: 

- за 12-ти бальною шкалою – з предметів загальноосвітньої підготовки 

відповідно до рівнів навчальних досягнень студентів: початковий (1-3 бали), 

середній (4-6 балів), достатній (7-9 балів), високий (10-12 балів); 

- за національною шкалою – "відмінно", "добре", "задовільно", 

"незадовільно" з дисциплін та інших видів роботи відповідно до освітньо-

професійних програм молодшого спеціаліста; 

- за  100-бальною шкалою,  шкалою ЕСТS – з усіх видів роботи, 

передбачених освітньо-професійними програмами бакалавра та фахового 

молодшого бакалавра (Таблиця 2). 

 

Оцінки  за 12-ти бальною шкалою співвідносяться з чотирибальною 

шкалою таким чином (таблиця 1): 

 

Таблиця 1 - Співвідношення 12-бальної та 4-бальної шкали оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

Оцінки 

4-бальна 2 4 4 5 

12-бальна 4 6 9 12 

 

Таблиця 2 - Відповідність національної шкали оцінювання академічної 

успішності шкалі ЕСТS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за націо-

нальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 

Добре 

(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 
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Для студентів, що навчаються на першому освітньому рівні вищої освіти 

(бакалаврському) на базі ОКР молодшого спеціаліста, перевод оцінок, 

отриманих за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в 

Додаток до диплома Європейського зразка бакалавра здійснюється 

відповідно до таблиці 3. 

Таблиця 3 - Відповідність національної шкали оцінювання шкалі ЄКТС  

Оцінка за  

національною 

шкалою 

Оцінка в балах 
Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

5 (Відмінно) 90 А 
Відмінно 

 

4 (Добре) 75 С 
Добре 

 

3 (Задовільно) 60 D 
Задовільно 

 

2 (Незадовільно) 59 FХ 
Незадовільно 

 

 

Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, 

передбачених навчальним планом. 

Коледж може встановлювати студентам індивідуальні терміни складання 

заліків та екзаменів.  

Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома 

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

методика проведення заліків та екзаменів визначаються коледжем. 

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків вносяться в 

екзаменаційну відомість, журнал навчальних занять, індивідуальний 

навчальний план студента, залікову книжку. 

Студенти, які мають на момент завершеня сесії (тижня підсумкового 

семестрового контролю) більше двох незадовільних оцінок, вважаються 

такими, що не виконали навчальний план і відраховуються з закладу освіти. 

(Наказ Міністерства освіти Ураїни від 15.07.1996 р. № 245). 

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних 

оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку 

наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше 

двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка 

створюється завідувачем відділення. 
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Студенти, які не з’явилися на екзамени без поважних причин, 

вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

 

9. Атестація здобувачів вищої та фахової передвищої освіти 

1. Атестацію здобувачів вищої та фахової передвищої освіти здійснює 

екзаменаційна комісія, до складу якої можуть включатися представники 

роботодавців та їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, наукових установ, інших організацій відповідно до 

Положення про екзаменаційну комісію. 

Екзаменаційна комісія створюється як єдина для денної та заочної форм 

навчання з кожної освітньої або освітньо-професійної програми. При 

наявності великої кількості випускників може створюватися декілька комісій 

з однієї і тієї ж програми або спеціальності. При малій кількості випускників 

може бути організована об’єднана комісія для споріднених програм або 

спеціальностей. 

Екзаменаційна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну 

підготовку здобувачів освіти, вирішує питання про присвоєння їм 

відповідного рівня та ступеня освіти, видання документа про освіту 

державного зразка, опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості 

підготовки фахівців у коледжі. 

Екзаменаційна комісія організовується щорічно і діє протягом термінів 

атестації відповідно до графіку навчального процесу. До складу комісії 

входять голова і члени комісії: директор коледжу, заступники директора з 

навчальної або виробничої роботи, завідувач відділення, голови циклових 

комісій, викладачі, провідні фахівці виробництва. Робота екзаменаційних 

комісій проводиться у терміни, передбачені навчальними планами коледжу. 

Графік роботи комісії затверджується директором коледжу. 

Розклад роботи комісії і її склад, узгоджений з головою комісії, 

затверджується директором і доводиться до загального відома не пізніше, як 

за місяць до початку складання кваліфікаційних екзаменів або захисту 

дипломних проєктів (кваліфікаційних робіт). 

Студенти, які закінчують коледж, складають кваліфікаційні екзамени та 

захищають дипломні проєкти (кваліфікаційні роботи). 

До складання кваліфікаційних екзаменів та до захисту дипломних 

проєктів (кваліфікаційних робіт) допускаються студенти, які виконали всі 

вимоги навчального плану. 

Списки студентів, допущених до складання кваліфікаційних екзаменів 

або до захисту дипломних проєктів (кваліфікаційнпих робіт), подаються в 

екзаменаційну комісію завідувачем відділення. 

Екзаменаційній комісії перед початком атестації завідуючим відділення 

подаються такі документи: 

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про 

отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проєктів і робіт, 
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практик, з кваліфікаційних екзаменів (тільки перед захистом дипломних 

проєктів або робіт); 

Примітка. При наявності декількох оцінок - екзаменаційної та залікової 

з однієї дисципліни, в зведену відомість про виконання навчального плану 

заноситься оцінка за останній семестр з даної дисципліни (за екзамен або 

залік). 

- відгук керівника про дипломний проєкт (кваліфікаційну роботу); 

- рецензія на дипломний проєкт (кваліфікаційну роботу) спеціаліста 

відповідної кваліфікації. 

Склад рецензентів затверджується директором коледжу за поданням 

завідувача відділення. 

Примітка. Екзаменаційній комісії можуть бути подані також інші 

матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаного 

проєкту (кваліфікаційної роботи) – друковані статті за темою проєкту 

(кваліфікаційної роботи), документи, які вказують на практичне 

застосування проєкту (кваліфікаційної роботи), макети, зразки матеріалів, 

виробів тощо. 

Складання кваліфікаційних екзаменів або захист дипломних проєтів 

(кваліфікаційних робіт) проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної 

комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності 

голови комісії. 

Захист дипломних проектів (кваліфікаційних робіт) може проводитися 

як у коледжі, так і на підприємствах, в закладах та організаціях, для яких 

тематика робіт, що захищаються, становить науково-теоретичний або 

практичний інтерес. 

Кваліфікаційний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань 

студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом. 

Кваліфікаційні екзамени проводяться за білетами, складеними у повній 

відповідності до навчальних програм за методикою, визначеною цикловими 

комісіями.  

Результати захисту дипломного проєкту (кваліфікаційної роботи) та 

складання екзаменів визначаються оцінками до відповідних шкал 

оцінювання на рівнях і ступенях освіти. Результати захисту дипломних 

проєктів (кваліфікаційних робіт), а також складання екзаменів, 

оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання 

екзаменаційної комісії. 

Студенту, який захистив дипломний проєкт (кваліфікаційну роботу), 

склав кваліфікаційні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної 

програми підготовки, рішенням комісії присвоюється відповідний освітній 

рівень, видається документ про освіту державного зразка. 

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" (за національною 

шкалою або 90-100 балів за 100-бальною шкалою) не менше як з 75 відсотків 

усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених 

навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних 
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завдань – оцінки "добре", склав екзамени з оцінками "відмінно", захистив 

дипломний проєкт (кваліфікаційну роботу) з оцінкою "відмінно" робиться 

запис в Додатку документа про освіту «З відзнакою» у відповідному полі. 

Рішення екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при 

складанні кваліфікаційного екзамену, захисті дипломного проєкту 

(кваліфікаційної роботи), а також про присвоєння здобувачу освіти 

відповідного освітнього рівня та видання йому державного документа про 

освіту приймається комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням 

звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. 

При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. 

Студент, який при складанні кваліфікаційного екзамену або при захисті 

дипломного проєкту (кваліфікаційної роботи) отримав незадовільну оцінку, 

відраховується з коледжу і йому видається академічна довідка. 

У випадках, коли захист дипломного проєкту (кваліфікаційної роботи) 

визнається незадовільним, комісія встановлює, чи може студент подати на 

повторний захист той самий проєкт (кваліфікаційну роботу) з 

доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену 

відповідною  цикловою комісією. 

Студент, який не склав кваліфікаційного екзамену або не захистив 

дипломний проєкт (кваліфікаційну роботу), допускається до повторного 

складання екзаменів чи захисту дипломного проєкту (кваліфікаційної 

роботи) протягом трьох років після закінчення коледжу. 

Примітка. Перелік дисциплін, що виноситься на кваліфікаційний 

екзамен, для осіб, котрі не склали ці екзамени, визначається навчальним 

планом, який діяв у рік закінчення студентом теоретичного курсу. 

Студентам, які не складали кваліфікаційні екзамени або не захищали 

дипломний проєкт (кваліфікаційну роботу) з поважної причини 

(документально підтвердженої), директором  коледжу може бути 

продовжений строк навчання до наступного терміну роботи кваліфікаційної 

комісії із складанням екзаменів чи захисту дипломних проєктів 

(кваліфікаційних робіт) відповідно, але не більше, ніж на один рік. 

Всі засідання екзаменаційної комісії вносяться у протоколи (оцінки, 

одержані на екзаменах або при захисті дипломного проєкту (кваліфікаційної 

роботи); питання, що ставились; особливі думки членів комісії; вказується 

здобутий освітній, освітньо-професійний або освітньо-кваліфікаційний 

рівень. 

Протоколи підписують голова та члени екзаменаційної комісії, які брали 

участь у засіданні. Протоколи зберігається у коледжі протягом встановленого 

терміну. 

Після закінчення роботи екзаменаційної комісії голова комісії складає 

звіт і подає його директору коледжу. 

У звіті голови екзаменаційної комісії відбивається аналіз рівня 

підготовки випускників і якості виконання дипломних проєктів 

(кваліфікаційних робіт); відповідність тематики дипломних проєктів 
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(кваліфікаційних робіт) сучасним вимогам, характеристика знань студентів, 

виявлених на кваліфікаційних екзаменах, недоліки в підготовці з окремих 

дисциплін, даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу. 

Звіт голови екзаменаційної комісії обговорюється на засіданні  

Педагогічної та Науково-методичної ради коледжу. 

2. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі освіти та інші 

особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або 

відеофіксацію процесу атестації, крім випадків, визначених законом. 

3. Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової загальної 

середньої освіти допускаються до атестації в разі проходження державної 

підсумкової атестації за курс профільної середньої освіти з середнім, 

достатнім або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального 

предмета. 

Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких 

проводиться державна підсумкова атестація, визначає центральний орган 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

4. Заклад фахової передвищої освіти на підставі рішення екзаменаційної 

комісії присуджує особі, яка продемонструвала відповідність результатів 

навчання вимогам освітньо-професійної програми, освітні ступені бакалавра, 

молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра та присвоює 

відповідну кваліфікацію. 

5. Атестація здобувачів освіти може здійснюватися у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальностей, з яких здійснюється 

підготовка за професіями, для яких запроваджено додаткове регулювання. 

6. Рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння 

відповідної кваліфікації скасовується закладом освіти у разі виявлення фактів 

порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності, зокрема 

наявності у кваліфікаційній роботі академічного плагіату, фабрикації, 

фальсифікації, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

 

10.   Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу передбачає 

наявність: 

- усіх затверджених в установленому порядку освітньо-професійних  

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти; 

- робочих програм з усіх навчальних дисциплін навчальних планів, які 

включають: програму навчальної дисципліни/силабус, заплановані 

результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, 

рекомендовану літературу (основну, допоміжну), інформаційні ресурси 

в Інтернеті; 

- методичних матеріалів для організації та проведення практичних, 

лабораторних, семінарських занять та самостійної підготовки; 
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- програм з усіх видів практичної підготовки відповідно до освітніх 

програм; 

- методичних матеріалів для проведення атестації здобувачів вищої 

освіти; 

- навчальних планів з обов’язковим вивченням української мови як 

окремої навчальної дисципліни “Українська мова як іноземна” у разі 

підготовки іноземців та осіб без громадянства незалежно від мови 

навчання. 

 

11. Права і обов’язки педагогічних працівників 

Педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у 

закладах освіти провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність. 

Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За 

результатами атестації визначається відповідність працівників займаній 

посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Порядок 

проведення атестації педагогічних працівників встановлюється центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Перелік кваліфікаційних 

категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх 

присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України. 

11.1.  Робочий час педагогічних працівників 

Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним 

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

Норми часу навчальної роботи у коледжі визначаються центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням із 

заінтересованими державними органами. Норми часу методичної, наукової, 

організаційної роботи визначаються коледжем. 

Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та 

організаційної роботи для педагогічних працівників встановлюється 

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Види навчальної роботи педагогічних працівників відповідно до їх посад 

встановлюються коледжем за погодженням з виборними органами первинних 

організацій профспілки (профспілковим представником). 

11.2 Права педагогічних працівників 

Педагогічні працівники коледжу мають право: 

- на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, 

суспільства та людства загалом; 

- на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 

- на захист професійної честі та гідності; 

- брати участь в управлінні закладом вищої освіти; 

- обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 

навчального процесу; 

- на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення 

свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, 

встановлених законодавством, нормативними актами закладу вищої 
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освіти, умовами індивідуального трудового договору та 

колективного договору; 

- безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними 

ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, 

культурно-освітніх підрозділів закладу вищої освіти; 

- на захист права інтелектуальної власності; 

- на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на 

п’ять років; 

- брати участь в об’єднаннях громадян; 

- на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому 

законодавством порядку. 

Педагогічні працівники закладу вищої освіти мають також інші права, 

передбачені законодавством. 

11.3 Обов’язки педагогічних працівників 

Педагогічні працівники коледжу зобов’язані: 

- забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 

методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої 

програми за спеціальністю; 

- підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність; 

- дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, прищеплювати їм 

любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і 

поваги до Конституції України та державних символів України; 

- дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності 

академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами вищої освіти; 

- розвивати в осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, 

самостійність, ініціативу, творчі здібності; 

- дотримуватися Положеня коледжу, законів, інших нормативно-

правових актів. 

Відповідно до «Ліцензійнгих умов провадження освітньої діяльності», 

затверджених Постановою КМУ від від 30 грудня 2015 р. № 1187, для 

державної акредитації освітніх та освітньо-професійних програм педагогічні 

працівники коледжу повинні виконувати наступні вимоги для визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності (не менше 4 умов з переліку, якщо 

диплом про вищу освіту або науковий ступінь відповідає дисциплінам, які 

закріплені за викладачем, в противному випадку – не менше 7 умов з 

переліку): 

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії; 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав 

документ про присудження наукового ступеня; 

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 

6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною 

мовою в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх 

експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої освіти МОН; 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань 

України, або іноземного рецензованого наукового видання; 

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів 

- членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі 

олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”; 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та 

його заступника; 

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 

члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад); 

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення; 

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю 

три найменування; 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
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комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету 

або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу; 

15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; 

17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років; 

18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом 

не менше двох років. 

Під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-

педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися здобутки за 

попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час 

перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, 

призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, 

тривала хвороба тощо).  

 

12. Права і обов’язки студентів 

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

освіти ступеня молодшого спеціаліста чи бакалавра, або здобуття фахової 

передвищої освіти ступеня фахового молодшого бакалавра. 

12.1 Студенти коледжу мають право на: 

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

- трудову діяльність у позанавчальний час; 

- додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним 

місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 

законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; 

- безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивною базами закладу освіти; 

- безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими 

освітніми потребами); 
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- користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 

оздоровчою базами коледжу у порядку, передбаченому статутом 

закладу освіти; 

- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення 

своїх робіт для публікації; 

- участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, 

спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в 

Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку; 

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення 

стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 

- внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; 

- участь у громадських об’єднаннях; 

- участь у діяльності органів студентського самоврядування; 

- навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох закладах освіти, за умови отримання тільки однієї вищої 

освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) 

бюджету; 

- академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 

- отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством; 

- зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів 

навчання на денній формі навчання у коледжі за умови добровільної 

сплати страхових внесків; 

- академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням 

окремих прав здобувача освіти, а також на поновлення навчання у 

порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки; 

- моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, 

науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні 

досягнення тощо; 

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства; 

- безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 

закладах та організаціях; 

- канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних 

тижнів на навчальний рік; 

- отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття 

освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

- оскарження дій органів управління закладу освіти та їх посадових 

осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників; 
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- спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ 

до інфраструктури закладу освіти відповідно до медико-соціальних 

показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом 

здоров’я. 

Особи, які навчаються у коледжі за денною формою навчання за рахунок 

коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання 

академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством 

порядку. 

Особи, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти за денною 

формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними 

(юридичними) особами. 

Соціальні стипендії призначаються студентам в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Академічні стипендії призначаються особам, які досягли значних успіхів у 

навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими 

Кабінетом Міністрів України. Частка студентів, які мають право на 

отримання академічних стипендій, встановлюється педагогічною радою 

коледжу у межах визначеного Кабінетом Міністрів України загального 

відсотка студентів, які мають право на отримання академічних стипендій, та 

стипендіального фонду. 

Студентам закладів фахової передвищої освіти, які мають право на 

отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної 

стипендії, надається один вид стипендії за їхнім вибором. 

Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення і 

виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України. 

Здобувачі освіти, які навчаються у коледжі за денною формою навчання, 

мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Студенти коледжу мають право на отримання студентського квитка, 

зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки. 

12.2 Обов’язки студентів коледжу: 

- дотримуватися вимог законодавства, Положення про коледж та 

правил внутрішнього розпорядку закладу освіти; 

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними 

правилами та інструкціями; 

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального 

навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної 

доброчесності, та досягати визначених для відповідного рівня освіти 

результатів навчання. 

12.3  Працевлаштування випускників коледжу 

Випускники коледжу вільні у виборі місця роботи. Коледж не 

зобов’язаний здійснювати працевлаштування випускників. 
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13. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 

здобувачів вищої/фахової передвищої освіти 

13.1. Підставою для відрахування здобувача вищої/фахової передвищої 

освіти є: 

1) завершення навчання за відповідною освітньо-професійною 

програмою; 

2) власне бажання; 

3) переведення до іншого закладу вищої/фахової передвищої освіти або до 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої 

освіти (для здобувачів фахової передвищої освіти, які зараховані на основі 

базової середньої освіти, протягом першого і другого років навчання); 

4) невиконання індивідуального навчального плану; 

5) порушення умов договору про надання освітніх послуг, який є 

підставою для зарахування; 

6) порушення академічної доброчесності; 

7) стан здоров’я (за наявності відповідного висновку); 

8) інші випадки, визначені законом. 

Особа, відрахована із коледжу до завершення навчання, отримує 

академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви 

дисциплін (предметів), отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. 

Форма академічної довідки затверджується центральним органом виконавчої 

влади у сфері освіти і науки. 

13.2. Здобувач вищої/фахової передвищої освіти має право на перерву у 

навчанні у зв’язку з обставинами, що унеможливлюють виконання освітньої, 

освітньо-професійної програми (стан здоров’я, призов на строкову військову 

службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейні обставини тощо). 

Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. 

Навчання чи стажування в освітніх установах (у тому числі іноземних 

держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не 

передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами освіти. 

Здобувачам вищої/фахової передвищої освіти, призваним на військову 

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

навчання та стипендії. 

Здобувачам освіти, які реалізують право на академічну мобільність, 

протягом навчання в іншому закладі освіти на території України чи поза її 

межами гарантуються збереження попереднього місця навчання та виплата 

стипендії відповідно до законодавства. Такі особи не відраховуються із 

закладу фахової передвищої освіти. 

Академічна відпустка (перерва у навчанні) надається переважно у 

випадках настання непередбачуваних обставин, незалежних від студента та 

коледжу. 

Академічна  відпустка  за  медичними показаннями надається  

студентам коледжу на  підставі  висновку   лікарсько-консультативної  
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комісії  (ЛКК)  студентської поліклініки,  а  там,  де  вона  відсутня,  -   

головного   лікаря лікувально-профілактичної  установи  (ЛПУ),  яка 

провадить медичне обслуговування студентів. 

Якщо   стан  хворого  студента  і  його  віддаленість  від  

лікувально-профілактичної   установи,   яка   провадить    медичне  

обслуговування   студентів,   не   дають   йому   можливості  туди  

звернутися,  він  може  звернутися  по   лікарську   допомогу   до  

територіальної ЛПУ і після закінчення лікування отримати виписку з  

історії хвороби для подання її до ЛКК студентської поліклініки. 

Висновки     лікарів     відомчих     і     територіальних  

лікувально-профілактичних   установ   про   необхідність   надання  

студентам  академічної  відпустки  за  медичними  показаннями,  чи  

звільнення  їх  від  фізичної  праці,  або  перенесення   термінів  проходження 

виробничої практики,  вважаються недійсними, якщо нема  рішення  

лікарсько-консультативної  комісії  або  візи   головного  лікаря   

(завідуючого)   лікувально-профілактичної   установи,  що  обслуговує 

студентів. 

Надання  академічної  відпустки  оформляється  відповідним  

наказом  директора коледжу із зазначенням  підстави надання відпустки та її 

термінів. 

Особа, відрахована із коледжу до завершення навчання за відповідною 

освітньою, освітньо-професійною програмою, має право на поновлення на 

навчання в межах ліцензованого обсягу. 

Поновлення на навчання осіб, відрахованих із коледжу або яким надано 

академічну відпустку, а також переведення здобувачів фахової передвищої 

освіти здійснюються, як правило, під час канікул. 

У випадку надання академічної відпустки (перерви у навчанні) студентам, 

які здобувають освіту за рахунок видатків державного бюджету (державне 

замовлення) або місцевого бюджету (регіональне замовлення), вони 

поновлюються на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб. 

Процедура визнання результатів навчання та перезарахування оцінок з 

дисциплін, отриманих в інших ЗВО  при переведенні до КІтУ НАУ 

здійснюється з використанням ЄКТС у міжсесійний період (у період канікул) 

на підставі академічної довідки (навчальної картки) студента, яка містить 

перелік дисциплін, обсяг дисциплін в кредитах ЄКТС, результати 

оцінювання; додатків до дипломів.  

Документами, що доводять визнання результатів, навчання, отриманих в 

іноземних ЗВО є: Лист підтвердження визнання (Recognition Confirmation 

Letter), додатки до дипломів. 

Здобувачі вищої освіти інформуються про процедуру визнання 

результатів навчання через циклові комісії та відділення, за якими закріплені 

ОП.  
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Для визнання результатів навчання здобувачів освіти, отриманих у 

неформальній освіті створюється комісія, яка розглядає представлені 

здобувачем вищої освіти результати навчання, отримані у неформальній 

освіті. Комісія має право здійснювати співбесіду із заявником або 

роботодавцем заявника (за наявності), звернутися до фізичної чи юридичної 

особи, яка забезпечила формування певних результатів навчання за 

неформальною освітою. За результатами обговорення комісією приймається 

рішення щодо визнання результатів навчання, отриманих за неформальною 

освітою; їх позиціонування з врахуванням вимог стандарту вищої освіти за 

спеціальністю, освітньою програмою, за якою надаються освітні послуги; та 

готується мотивований висновок.  

 

14. Забезпечення якості освіти 

Система забезпечення якості освіти в коледжі складається із: 

 системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності; 

 системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності. 

 

14.1 Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення 

таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів освіти, педагогічних працівників 

коледжу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою чи 

освітньо-професійною програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні та освітньо-професійні 

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та 

здобувачами освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування 

ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення коледжем якості освітньої діяльності та якості 

вищої та фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості) оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до 

системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти. 
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14.2 Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності 

коледжу передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) забезпечення ефективності процесів і процедур внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності; 

2) забезпечення наявності системи проведення процедур зовнішнього 

забезпечення якості; 

3) забезпечення наявності оприлюднених критеріїв прийняття рішень 

відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти; 

4) налагодження доступного і зрозумілого звітування; 

5) проведення періодичних перевірок діяльності систем забезпечення 

якості та механізмів роботи з отриманими рекомендаціями; 

6) інших процедур і заходів. 


