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1. Загальні положення 

1.1. Освітній процес у Куп’янському автотранспортному коледжі (надалі - 

освітній процес) - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і 

науки, що провадиться через систему науково-методичних і педагогічних 

заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання 

знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на 

формування гармонійно розвиненої особистості. 

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демокра-

тизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких 

політичних партій, інших громадських та релігійних організацій. 

Мовою викладання у коледжі є державна мова. 

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності коледж 

має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін 

англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому 

знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. 



За бажанням здобувачів вищої освіти коледж створює можливості для 

вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити 

професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови. 

Навчальний процес організовується з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання 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. 

1.2. Зміст освіти - це науково обґрунтована система дидактично та 

методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і 

кваліфікаційних рівнів. 

Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, 

структурно - логічною схемою підготовки, навчальними програмами 

дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління 

освітою та Куп’янського автотранспортного коледжу у відповідних 

підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних 

засобах, а також проведенні навчальних занять та інших видів навчальної 

діяльності. 

Освітньо-професійна програма підготовки - це перелік нормативних та 

вибіркових навчальних дисциплін із зазначення обсягу годин, відведених 

для їх вивчення, форм підсумкового контролю.  

Структурно - логічна схема підготовки - це наукове і методичне 

обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми 

підготовки. 

Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин. 

1.3. Організація навчального процесу базується на багатоступеневій 

системі вищої освіти. 

 



2. Нормативно - правова база організації навчального процесу  

2.1. Організація навчального процесу у Куп’янському 

автотранспортному коледжі базується на Законах України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», державних стандартах освіти, інших нормативно - 

правових актах України з питань освіти. 

2.2. Організація навчального процесу здійснюється навчальним 

підрозділами Куп’янського автотранспортного коледжу (відділеннями, 

предметними або цикловими комісіями тощо).  

Основним нормативним документом, що визначає організацію 

навчального процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної 

підготовки, є навчальний план.  

Навчальний план затверджується директором КАТК.  

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного 

стандарту освіти. 

Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється КАТК.  

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

професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми 

дисципліни та навчального плану КАТК складається робоча навчальна 

програма дисципліни, яка є нормативним документом КАТК.  

У робочій навчальній програмі відображається конкретний зміст 

навчальної дисципліни, послідовність та організаційно-методичні форми її 

вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи, засоби і форми 

поточного і підсумкового контролю, перелік навчально-методичної 

літератури, засобів наочності, технічних засобів навчання тощо.  

Згідно робочої навчальної програми складається: 

- план заняття; 

- пакет методичних матеріалів для проведення навчальних занять, по-

точного та підсумкового контролю.  

2.4. Навчання студента може здійснюватися за індивідуальним 

навчальним планом. 



Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі 

робочого 

навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та 

частину вибіркових навчальних дисциплін, вибраних студентом з 

обов’язковим урахуванням структурно - логічної схему підготовки. 

Індивідуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік і 

затверджується в порядку, встановленому КАТК.  

2.5. КАТК надає студентам можливість користуватися навчальними 

приміщеннями, бібліотекою, навчальною та навчально-методичною і 

науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами 

навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.  

2.6. За відповідність рівня підготовки студента до вимог державних 

стандартів освіти відповідає керівник навчального структурного підрозділу 

(відділення, предметної або циклової комісії).  

3. Форми організації навчання 

- Навчання у коледжі здійснюється за такими формами: 

- заочна (денна, вечірня); 

- заочна (дистанційна). 

3.1 Форми навчання можуть поєднуватися. 

- Освітній процес у коледжі здійснюється за такими формами: 

- навчальні заняття; 

- самостійна робота; 

- практична підготовка; 

- контрольні заходи. 

3.2 Основними видами навчальних занять у коледжі є: 

- лекція; 

- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

- консультація. 

3.3 Заклад вищої освіти має право встановлювати інші форми освітнього 

процесу та види навчальних занять. 



3.4 Лекція - основна форма проведення навчальних занять у коледжі, 

призначених для викладення теоретичного матеріалу.  

Як правило, окрема лекція є елементом курсу лекцій, що охоплює основ-

ний теоретичний матеріал однієї або декількох тем навчальної дисципліни. 

Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою дисципліни.  

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов’язаний перед початком 

відповідного семестру подати до предметної або циклової комісії складений 

ним конспект лекцій (авторський підручник, навчальний посібник), 

контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, 

передбаченого навчальним планом і програмою для даної навчальної 

дисципліни. 

Лектор зобов’язаний дотримуватися навчального матеріалу, формах і 

засобах доведення його до студентів. 

Основні етапи лекції: 

- організаційний момент (відсутні, рапортички);  

- мотивація навчальної діяльності студентів (оголошується тема заняття, 

її місце у ряді інших тем, вказується мета, план заняття);  

- актуалізація опорних знань студентів (повторення знань, спостережень, 

життєвого досвіду для вивчення даної теми) 

- пояснення нового матеріалу; 

- закріплення вивченого матеріалу; 

- домашнє завдання. 

Дидактична мета лекції: 

Повідомлення нових знань, систематизація та узагальнення раніше 

отриманих знань, формування на їх основі світогляду, розвиток 

пізнавальних та професійних інтересів. 

У залежності від дидактичної мети та місця у навчальному процесі 

розрізняють основні типи лекцій: 

1) вступна; 

2) установча; 



3) тематична; 

4) узагальнююча; 

5) підсумкова. 

Вступна - відкриває курс лекцій дисципліни. На ній необхідно чітко 

показати теоретичне та прикладне значення дисципліни, зв’язок з іншими 

дисциплінами, значення для розвитку особистості та підготовки спеціаліста. 

Тобто, дана лекція повинна забезпечити мотивацію роботи студентів при 

вивченні дисципліни. 

Установча - лекція використовується, як правило, при підготовці 

молодших спеціалістів за заочною формою навчання.  

Вона знайомить студентів із структурою навчального матеріалу, 

основними положеннями курсу, а також із програмним матеріалом, 

самостійне вивчення якого є найскладнішим для студентів ( найбільші 

труднощі, вузлові питання). 

Дана лекція повинна детально ознайомити студентів з організацією 

самостійної роботи та особливостями виконання контрольних робіт.  

Тематична - використовується для системного викладення теоретичного 

матеріалу дисциплін. Кожна така лекція розкриває матеріал конкретної 

теми, яка є в цьому плані закінченою або (в залежності від особливості 

дисципліни) пов’язаною з попередніми та наступними елементами системи. 

Узагальнююча - завершує вивчення теоретичного матеріалу дисципліни. В 

ній узагальнюється все вивчене раніше на більш високому теоретичному 

рівні. Особлива увага приділяється видам самостійної роботи студентів при 

підготовці до екзамену. 

Підсумкова - лекція дає коротку та значну інформацію близьких за 

змістом програмних питань. Ці лекції читаються на завершальних етапах 

навчання, наприклад, перед державними іспитами або при підготовці 

спеціалістів на заочній формі навчання. 

Обов’язково оформляється титульний лист лекції.  

Структура лекцій не передбачає опитування студентів та закріплення 



матеріалу. Але , враховуючи специфіку організації навчального процесу в 

коледжі, з метою поглибленого опрацювання студентами матеріалу лекції 

рекомендується періодично відводити час на перевірку знань студентів та 

закріплення матеріалу; відображувати ці елементи в плані заняття.  

В даному випадку вказується метод опитування, визначається перелік 

питань та завдань для контролю знань та закріплення матеріалу. 

Вдало підібрані питання, а також метод контролю дають можливість 

активізувати розумову діяльність студентів на цьому етапі заняття та 

актуалізувати опорні знання з метою підготовки студентів для активного 

осмислення та сприйняття матеріалу лекцій.  

3.5 Семінарське заняття 

Семінарське заняття - форма, при якій викладач організовує дискусію 

навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези 

виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).  

Семінарські заняття проводяться з однією академічною групою. 

Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. 

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені 

студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння 

формулювати й відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за 

кожне семінарське заняття вносяться у навчальний журнал.  

Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються 

при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.  

Особливість семінарського заняття полягає в тому, що воно орієнтує 

студентів на прояв більшої самостійності в навчально-пізнавальній 

діяльності, оскільки в ході семінару поглиблюються, систематизуються та 

контролюються знання студентів, які використовуються в процесі 

самостійної роботи над документами та літературою з даної теми. 

Семінарські заняття тісно пов’язані з лекціями, але вони не повинні 

дублювати матеріал, який дає викладач на лекції.  



Плани семінарів складаються на весь семестр, а до відома студентів 

доводяться перед початком вивчення теми, щоб у них було достатньо часу 

для підготовки. 

Одночасно викладач рекомендує обов’язкову та додаткову літературу, 

нормативні документи для підготовки до семінару.  

Питання плану семінарського заняття формулюються коротко та чітко. 

Вони повинні включати весь матеріал теми та бути доступними для всіх 

студентів. 

Рекомендується виносити на семінарське заняття не більше 4-6 питань за 

таким орієнтовним планом. 

1. Найменування навчальної дисципліни.  

2. Тема семінарського заняття. 

3. Питання, які виносяться на заняття. 

4. Основна та допоміжна література.  

5. Перелік рефератів. 

В залежності від способу проведення семінарські заняття бувають:  

1) Семінар - бесіда - найбільш поширений вид. 

Викладач робить короткий вступ та підводить підсумки семінару. У 

процесі підготовки готуються відповідати на питання семінару. Це дає 

можливість брати активну участь у обговоренні теми.  

2) Семінар - обговорення доповідей та рефератів.  

Студенти готують доповіді, виступають із ними. Після відповідей на 

питання та обговорення доповідач виступає із заключним словом. 

Підготовка рефератів - це висока форма творчої роботи студента.  

Робота над написанням рефератів має велике значення для розвитку 

особистості студента, підвищує інтерес до даної навчальної дисципліни, 

допомагає зрозуміти зв’язок теорії із практикою. 

3) Семінар - дискусія призначається для колективного обговорення 

проблеми з метою активізації мислення. 

Такий семінар проводиться у формі діалогу.  



Основні етапи семінарського заняття: 

1. Організаційний момент. 

2. Мотивація навчальної діяльності студентів. 

3. Фронтальне опитування з основних питань, позицій, ситуацій.  

4. Проведення семінарського заняття: заслуховування рефератів, 

повідомлень, усної інформації тощо.  

5. Підведення підсумків семінарського заняття, виставлення оцінок.  

6. Домашнє завдання. 

 Практичне заняття 

Практичне заняття - форма, при якій викладач організовує детальний 

розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни 

та формує вміння й навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.  

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або навчальних 

лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, 

обчислювальною технікою. Практичне заняття проводиться зі студентами, 

кількість яких не перевищує половини академічної групи. 

Перелік тем практичних занять робочою навчальною програмою 

дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо 

підготовленому методичному матеріалі - тестах для виявлення ступеня 

оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі 

завдань різної складності для розв’язування їх студентами на занятті.  

Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено 

проведення даної навчальної дисципліни.  

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю 

знань,умінь і навичок студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, 

розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.  

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття вносяться до 

журналу занять навчальної групи та враховуються при виставленні 

підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.  



Практичні роботи зберігаються протягом року, потім списуються та 

утилізуються в установленому порядку.  

Основні етапи практичного заняття: 

1. Організаційні питання. 

2. Мотивація навчальної діяльності студентів. 

3. Повторення вивченого матеріалу (вхідний контроль для проведення 

практичного заняття). 

4. Проведення практичного заняття: вироблення вмінь і навичок з раніше 

вивченого теоретичного матеріалу, виконання індивідуальних завдань, 

розв’язання ситуаційних задач, аналіз конкретних виробничих ситуацій, 

імітація діяльності на тренажері та ін.  

5. Забезпечення зворотного зв’язку може здійснюватись поетапно і в кінці 

заняття: перевірка набутих умінь і навичок, індивідуальних завдань, 

виставлення оцінок. 

6. Домашнє завдання. 

3.6 Лабораторне заняття 

Лабораторна робота - форма навчального заняття, коли 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).  

Для проведення лабораторних занять академічна група поділяється на дві 

підгрупи, з урахуванням особливостей вивчення цих дисциплін та безпеки 

життєдіяльності студентів. 

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною 



програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами 

навчальних занять не допускається.  

Лабораторне заняття включає проведення контролю підготовленості 

студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, оформлення 

індивідуального звіту про виконану роботу та його захист перед 

викладачем. Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем.  

Підсумкова оцінка ставиться в журналі обліку навчальних занять і 

враховується при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної 

дисципліни. Наявність позитивних оцінок, одержаних студентом за всі 

лабораторні роботи, передбачені робочою навчальною програмою, є 

необхідною умовою його допуску до семестрового контролю по даній 

дисципліні. 

Основні етапи лабораторного заняття:  

1. Організаційний момент. 

2. Мотивація навчальної діяльності студентів.  

3. Повторення вивченого матеріалу (вхідний контроль для проведення 

лабораторної роботи). 

4. Виконання лабораторної роботи. 

5. Складання звіту. 

6. Прийом звітів. 

Лабораторні роботи зберігаються протягом одного року, потім 

списуються та утилізуються в установленому порядку.  

3.7 Індивідуальне заняття 

Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з 

метою підвищення їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих 

здібностей. 

Індивідуальні навчальні заняття організовуються за окремим графіком з 

урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть 

охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох 

навчальних дисциплін, а в окремих випадках - повний обсяг навчальних 



занять для конкретного кваліфікаційного рівня.  

3.8 Консультація 

Консультація - вид навчального заняття, на якому студент отримує від 

викладача відповіді на конкретні питання або пояснення окремих 

теоретичних положень чи їх практичного використання. Під час підготовки 

до екзаменів (семестрових, державних ) проводяться групові консультації.  

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

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

пов’язаних з виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань 

навчальної дисципліни. 

3.9 Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, 

графічні, курсові, дипломні проекти, контрольні роботи тощо) видаються 

студентам в терміни, передбачені КАТК. Індивідуальні завдання 

виконуються студентами самостійно із забезпеченням необхідних 

консультацій з окремих питань з боку викладача.  

Наявність позитивних оцінок, отриманих студентами за індивідуальні за-

вдання, є необхідною умовою допуску до семестрового контролю з даної 

дисципліни. 

3.9.1 . Курсовий проект( КП ) з навчальної дисципліни - це творче 

індивідуальне завдання, кінцевим результатом виконання якого є розробка 

нового продукту (технологічного процесу, проектних планових рішень, 

графіків руху транспортних засобів тощо).  

Курсовий проект містить розрахунково-пояснювальну записку, креслення 

та інші матеріали, які визначаються завданням на курсове проектування. 

Курсовий проект виконується студентом самостійно під керівництвом 

викладача протягом визначеного терміну згідно з технічним завданням на 

основі знань та умінь, набутих з даної та суміжних дисциплін, а також 

матеріалів промислових підприємств і науково - дослідних установ, 

патентів тощо. 



Тематика курсових проектів повинна відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного 

фаху. 

3.9.2 Курсова робота (КР) з навчальної дисципліни - це індивідуальне 

завдання, яке передбачає розробку сукупності документів ( розрахунково-

пояснювальної або пояснювальної записки, при необхідності - графічного, 

ілюстративного матеріалу ), та є творчим або репродуктивним рішенням 

конкретної задачі щодо об’єктів діяльності фахівця ( пристроїв, обладнань, 

технологічних процесів, механізмів, апаратних та програмних засобів, або 

їх окремих частин; економічних, соціальних, лінгвістичних проблем тощо ), 

виконаним студентом самостійно під керівництвом викладача згідно із 

завданням, на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь.  

Мета, завдання та порядок виконання курсових проектів і робіт, зміст та 

обсяг їх окремих частин, характер вихідних даних, а також інші вимоги 

наводяться у методичних вказівках. Студентам надається право вибору теми 

курсового проекту або пропонується висунути власну тему. Закріплення тем 

курсових проектів за студентами реєструється у журналі із зазначенням 

дати. 

Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється найбільш 

кваліфікованими викладачами. Захист курсового проекту ( роботи ) 

проводиться перед комісією. 

Результати захисту курсового проекту ( роботи ) оцінюється за 

чотирибальною шкалою ( «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно» ). 

Студент, який без поважної причини не подав курсовий проект у 

зазначений термін або не захистив його, вважається таким, що має 

академічну заборгованість. 

При отриманні незадовільної оцінки студент за рішенням комісії виконує 

курсовий проект за новою темою або перепрацьовує попередню роботу в 

термін, визначений директором коледжу.  



Курсові проекти ( роботи ) зберігаються протягом одного року, потім 

списуються та утилізуються в установленому порядку.  

3.9.3 Дипломні проекти виконуються на завершальному етапі навчання 

студентів у КАТК і передбачають: 

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 

знань зі спеціальності та застосування їх для вирішення конкретних 

наукових, технічних, економічних, виробничих й інших завдань;  

- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою 

дослідження та експерименту, пов’язаних з темою проекту.  

3.10 Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента є основним засобом засвоєння навчального 

матеріалу у вільний від аудиторних занять час.  

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними 

матеріалами, завданнями та вказівками викладача.  

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці КАТК, навчальних 

кабінетах, комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах.  

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння студентом 

у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль разом з 

навчальним матеріалом, що вивчався при проведенні аудиторних 

навчальних занять. 

3.10. Практична підготовка студентів 

Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, 

здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в 

установах та організаціях згідно з укладеними закладами вищої освіти 

договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну 

підготовку. 

Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити 

створення належних умов для проходження практики на виробництві, 



дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії відповідно до законодавства. 

Практика є необхідним компонентом підготовки молодшого спеціаліста. 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами 

організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування 

у них, на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виборчих умовах, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності. 

Залежно від конкретної спеціальності та цілей практика може бути: 

навчальна, виробнича, технологічна, переддипломна тощо.  

Перелік усіх видів практик, їх форми та терміни проведення 

визначаються навчальними і робочими навчальними планами. 

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика, яка 

проводиться перед виконанням дипломного проекту ( роботи ). Перед 

проходженням переддипломної практики студент повинен отримати тему 

дипломного проекту ( роботи ) для того, щоб під час практики закріпити та 

поглибити знання дисциплін професійної підготовки, зібрати фактичний 

матеріал та виконати необхідні дослідження за темою проекту (роботи). 

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може 

бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, 

визначених коледжем. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку з 

практики в комісії, відраховується з навчального закладу.  

3.11. Організація контролю та оцінка якості навчання. 

Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у процесі 

навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих студентами знань, 

умінь та навичок вимогам нормативних документів щодо вищої освіти і 

забезпечують своєчасне коригування навчального процесу.  

3.11.1. Види та рівні контролю. 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.  



Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах аудиторних 

занять. Основне завдання поточного контролю - перевірка рівня підготовки 

студентів до виконання конкретної роботи. Основна мета поточного 

контролю - забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами 

у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією 

студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується 

як викладачем - для коригування методів і засобів навчання, так і 

студентами - для планування самостійної роботи. 

Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування, 

письмового експрес-контролю та комп’ютерного тестування. Результати 

поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією при 

проведенні заліку і враховується викладачем при визначенні підсумкової 

екзаменаційної оцінки з даної дисципліни.  

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання 

студентів певного освітньо-кваліфікаційного рівня на проміжних або 

заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і 

державну атестацію студентів. 

Семестровий контроль. 

Семестровий контроль з певної дисципліни проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового екзамену, диференційованого 

заліку або заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою 

дисципліни. Форма проведення семестрового контролю усна, письмова, 

комбінована, тестування (можливо поєднання різних форм контролю).  

Залік (диференційований залік) - це вид підсумкового контролю, при 

якому засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни оцінюється 

на підставі результатів поточного контролю (тестування, поточного 

опитування, виконання індивідуальних завдань та певних видів робіт на 

практичних, семінарських або лабораторних заняттях) протягом семестру. 

Ці результати можуть зараховуватися як підсумок поточного контролю без 



додаткового опитування студента. Семестровий залік планується за 

відсутністю екзамену і не передбачає обов’язкової присутності студента на 

заліковому заході. 

Семестрові заліки з окремих дисциплін проводяться після закінчення її 

вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Заліки приймаються 

викладачами, які проводили практичні, семінарські та інші заняття в 

навчальній групі або читали лекції з даної дисципліни.  

Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, 

передбачених навчальним планом.  

КАТК може встановлювати студентам індивідуальні терміни складання 

заліків та екзаменів. При використанні модульного контролю екзамени 

можуть не проводитись. 

Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома 

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

від розкладу екзаменів неприпустимо. У разі захворювання екзаменатора 

завідувач відділенням повинен здійснити його заміну і сповістити про це 

заступника директора з навчальної роботи. 

Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, 

якщо він не виконав усіх видів робіт, завдань (лабораторні роботи, 

семінарські та практичні заняття, певні індивідуальні завдання та інші 

завдання), передбачених робочим навчальним планом на семестр з цієї 

навчальної дисципліни, або має незадовільні обидві атестації з дисципліни 

(для студентів 1-4 курсів) 

При цьому викладач в екзаменаційно-заліковій відомості робить запис 

«не допущений». Недопущення студента до семестрового контролю з певної 

навчальної дисципліни не може бути причиною не допуску його до 

контролю з інших дисциплін. 

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з 

дисципліни допускається не більше двох разів. Перший раз викладачеві, 

другий - комісії, яка створюється завідувачем відділення.  



Якщо студент отримав під час екзаменаційної сесії більше двох 

незадовільних оцінок, він підлягає відрахуванню з вищого закладу освіти. 

Студенти, які під час сесії не склали екзамени, заліки з однієї або двох 

дисциплін, повинні ліквідувати академічні заборгованості до початку 

наступного семестру. Як виняток, директор коледжу може продовжити 

термін ліквідації академічної заборгованості.  

Перескладання екзаменів (заліків) з метою підвищення оцінки не 

допускається, але у виняткових випадках за погодженням з завідувачем 

відділення такий дозвіл може дати директор навчального закладу. 

Результати семестрового контролю вносяться викладачем в заліково -

екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.  

У відомостях проти прізвища конкретного студента викладач робить такі 

записи: 

а) «Не з’явився» - якщо студент був допущений до складання 

семестрового контролю, але не з’явився на нього;  

б) « Не допущений» - якщо студент не був допущений до складання 

семестрового контролю через невиконання усіх видів робіт (лабораторних 

робіт, семінарських занять та певних індивідуальних завдань), 

передбачених робочою навчальною програмою дисципліни у даному 

семестрі, або має обидві незадовільні атестації з дисципліни (для студентів 

1-4 курсів); 

в) «Усунений» - при порушенні студентом встановлених правил 

внутрішнього розпорядку або етичних норм поведінки на екзамені; 

г) «Відмінно», «Добре», «Задовільно», «Незадовільно», «Зараховано», 

«Не зараховано» - залежно від результату складання семестрового 

контролю (записи «Незадовільно» та «Не зараховано» у залікову книжку 

студента не вносяться). 

Заліково-екзаменаційну відомість викладач повністю заповнює та здає 

особисто завідувачу відділення у день проведення екзамену (заліку).  

Студент, який не з’явився на екзамен без поважних причин чи був 



усунений від екзамену (заліку) вважається таким, що використав першу 

спробу атестації з певної дисципліни.  

Державна атестація студента.  

Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною 

(кваліфікаційною) комісією (далі - державна комісія) після завершення 

навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або його етапі з 

метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої 

(кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) 

характеристики. 

Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна 

кваліфікаційна комісія. 

Державна комісія організовується щорічно і діє протягом календарного 

року. До складу комісії входить голова і члени комісії. Голова комісії 

призначається Міністерством освіти і відомствами, яким підпорядкований 

КАТК, за пропозицією директора навчального закладу з числа провідних 

спеціалістів виробництва. 

До складу державної комісії входять: директор навчального закладу або 

заступник директора з навчальної роботи, завідуючий відділенням, 

викладачі профілюючих предметних або циклових комісій, провідні 

спеціалісти виробництва. 

Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів 

затверджується директором КАТК не пізніше, ніж за місяць до початку 

роботи державної кваліфікаційної комісії.  

Розклад роботи державної комісії, узгоджений з головою комісії, 

затверджується заступником директора з навчальної роботи. Доводиться до 

загального відома не пізніше, як за місяць до початку складання державних 

екзаменів або захисту дипломних проектів.  

До складання державних екзаменів та до захисту дипломних проектів 

допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.  

Списки студентів, допущених до складання державних екзаменів або 



захисту дипломних проектів подаються,в державну комісію завідувачем 

відділення. 

Державній комісії перед початком державних екзаменів або захисту 

дипломних проектів подаються такі документи: 

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про 

отримання ними оцінок з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, 

практик, з державних екзаменів; 

- відгук керівника про дипломний проект; 

- рецензія на дипломний проект спеціаліста відповідної кваліфікації.  

Складання державних екзаменів або захист дипломних проектів 

проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше 

половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії. 

Захист дипломних проектів може проводитися як у КАТК, так і на 

підприємствах, в закладах та організаціях, для яких тематика проектів, що 

захищаються, становить науково - теоретичний або практичний інтерес.  

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів 

з дисциплін, передбачених навчальним планом.  

Державні екзамени проводяться за білетами, складеними у відповідності 

до навчальних програм за методикою, визначеною КАТК. Тривалість 

державних екзаменів не повинна перевищувати 6 академічних годин на 

день. 

Результати захисту дипломного проекту та складання державних 

екзаменів визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно». 

Результати захисту дипломних проектів, а також складання державних 

екзаменів, оголошуються у цей же день після оформлення протоколів 

засідання державної комісії. 

Студенту, який захистив дипломний проект, склав державні екзамени 

відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням 

державної комісії присвоюється відповідно освітній рівень (кваліфікація), 



видається державний документ про освіту (кваліфікацію).  

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

відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, 

передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та 

індивідуальних завдань - оцінки «добре», склав державні екзамени з 

оцінками «відмінно», захистив дипломний проект з оцінкою «відмінно», 

видається документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою.  

Рішення державної комісії про оцінку знань студента, виявлених при 

складанні державного екзамену, захисті дипломного проекту, а також про 

присвоєння рівня (кваліфікації)  та видання йому державного документа про 

освіту (кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому 

засіданні відкритим голосуванням зазвичай більшістю голосів членів 

комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів 

голос голови є вирішальним. 

Студент, який при складанні державного екзамену або при захисті 

дипломного проекту отримав незадовільну оцінку, відраховується з КАТК і 

йому видається академічна довідка.  

Студент, який не склав державного екзамену або не захистив дипломний 

проект допускається до повторного складання державних екзаменів чи 

захисту дипломного проекту протягом трьох років після закінчення КАТК. 

Всі засідання державної комісії протоколюються. Протоколи підписують 

голова та члени державної комісії, які брали участь у засіданнях. Книга 

протоколів зберігається у КАТК.  

Після закінчення роботи державної комісії голова комісії складає звіт і 

подає його директору навчального закладу.  

4 Навчальний час студента 

Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, 

відведених для здійснення програми підготовки на даному освітньому або 

кваліфікаційному рівні. 

Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, 



навчальний день, семестр, курс, рік.  

Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. 

Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин.  

Дві академічні години утворюють пару академічних годин (надалі 

«пара»). 

Навчальний день - складова частина навчального часу студента 

тривалістю не більше 9 академічних годин.  

Навчальний тиждень - складова частина навчального часу студента 

тривалістю не більше 54 академічних годин. 

Навчальний семестр - складова частина навчального часу студента, що 

закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру 

визначається навчальним планом.  

Навчальний курс — завершений період навчання студента протягом 

навчального року. 

Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і 

для студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового 

контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.  

Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком. 

5 Права осіб, які навчаються у коледжі 

5.1 Особи, які навчаються у коледжі, мають право на: 

- вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти; 

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

- трудову діяльність у поза навчальний 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 вищої 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); 

- користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою 

базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому статутом закладу вищої 

освіти; 

- забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк 

навчання у порядку, встановленому законодавством; 

- 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 громадського самоврядування коледжу, органів 

студентського самоврядування; 

- вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 

освітньою програмою та 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 коледжу; 

- навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох закладах вищої 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 вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; 

- участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

- 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, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій 

згідно із законодавством; 

- канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на 

навчальний рік; 

- отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої 

освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; 

- оскарження дій керівництва коледжу, педагогічних і науково-педагогічних 

працівників; 

5.2.Обов’язки осіб, які навчаються у коледжі  

5.2.1 Особи, які навчаються у коледжі, зобов’язані: 

- дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього 

розпорядку колежу; 

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1058-15


- виконувати вимоги освітньої (наукової) програми (індивідуального 

навчального плану (за наявності), дотримуючись академічної доброчесності, та 

досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання. 

 

5.3. Права та обов’язки старости групи 

5.3.1 Загальні положення 

Староста є представником для організаційного забезпечення навчального 

процесу в академічній групі та для управління студентським колективом 

групи при залученні її до всіх офіційних заходів, що проводяться 

навчальним закладом. 

Староста представляє інтереси студентів групи в навчальному закладі, 

співпрацює із заступником директора по роботі зі студентами. Староста 

академічної групи може брати участь у роботі органів студентського 

самоврядування коледжу. 

Старостою академічної групи може бути один із успішних у навчанні 

студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується 

авторитетом і повагою серед студентів групи і викладачів, має позитивний 

вплив на колектив групи і володіє організаторськими здібностями  

За належне виконання своїх обов’язків староста може бути матеріально та 

морально заохочений адміністрацією навчального закладу.  

Староста несе відповідальність за виконання обов’язків та використання 

прав, передбачених цим Положенням, і дотримується конфіденційності в 

індивідуальній роботі зі студентами академічної групи.  

5.3.2. Призначення та звільнення старости групи  

Староста академічної групи на 1- му курсі призначається адміністрацією 

коледжу на перший навчальний семестр. Після закінчення цього терміну 

рішення про переобрання старости приймає академічна група.  

Староста переобирається на зборах академічної групи при обов’язковій 

присутності представника адміністрації коледжу. Рішення про переобрання 

приймається простою більшістю від загальної кількості студентів 



академічної групи шляхом прямого голосування. За поданням академічної 

групи староста призначається наказом (розпорядженням) по коледжу.  

Староста обирається на весь період навчання. Звільнення старости може 

здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи адміністрації, якщо  він не 

справляється з обов’язками чи втратив моральне право бути офіційним 

лідером студентського колективу.  

5.3.3. Обов’язки старости групи 

Староста зобов’язаний : 

- своєчасно інформувати студентів про розпорядження адміністрації, 

викладачів, які ведуть заняття, стосовно організації навчального процесу та 

інших офіційних заходів; 

- брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, 

пов’язаних з навчально-виховним процесом академічної групи; 

- готувати та проводити збори студентів академічної групи, на яких 

обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя 

студентського колективу; 

- щоденно вести в журналі групи облік відвідування занять студентами;  

- стежити за станом дисципліни та поведінки в групі,  за збереженням 

навчального обладнання та інвентарю в аудиторіях, лабораторіях, 

навчальних корпусах; 

- проводити індивідуальну роботу зі студентами групи  

стосовно виконання вимог навчального плану, правил внутрішнього 

розпорядку; 

- забезпечувати участь студентів групи у заходах, які проводяться в 

коледжі із залученням студентів академічної групи;  

- оперативно інформувати адміністрацію коледжу про зрив занять, 

можливі непорозуміння у розкладі занять тощо;  

- оперативно інформувати органи студентського самоврядування та 

адміністрацію коледжу про порушення прав студентів, можливі конфлікти з 

викладачами, інші проблеми, що є важливими для студентів;  



- брати участь у зборах старост академічних груп;  

- призначати на кожний день чергового по групі.  

5.3.4. Права старости групи 

5.3.5. Староста має право: 

- рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та морального 

заохочення за відмінне навчання, активну участь у громадській, спортивній 

та культурно-масовій роботі тощо; 

- вносити пропозиції щодо накладання на студентів адміністративних 

стягнень за порушення навчальної і трудової дисципліни, правил 

внутрішнього розпорядку; 

- представляти інтереси групи під час поселення в гуртожиток;  

- давати розпорядження студентам щодо організації навчально-

виховного процесу, громадської роботи та виконання поставлених перед 

групою доручень адміністрацією коледжу. 

-Робочий час викладача 

- 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 закладом вищої освіти. 

- 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 закладом вищої освіти за погодженням з виборними органом 

первинної організації профспілки (профспілковим представником). 

Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних 

навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних 

заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим 



планом викладача. 

Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком 

контрольних закладів, визначається у порядку, встановленому коледжем, з 

урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання. 

Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка 

робочого часу. 

Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних занять 

та контрольних заходів, передбачених розкладом.  

Науково - методичне забезпечення навчального процесу 

Науково - методичне забезпечення включає: 

- державні стандарти освіти; 

- навчальні плани; 

- навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін; 

- програми навчальної, виробничої й інших видів практик;  

- підручники і навчальні посібники; 

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських,практичних і 

лабораторних занять; 

- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з 

навчальних дисциплін; 

- контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу; 

- методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання 

фахової літератури, написання курсових і дипломних проектів.  
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