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ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію освітнього процесу в 

Запорізькому коледжі радіоелектроніки  

   Запорізького національного технічного університету 

 

 Положення про організацію освітнього процесу (далі - Положення) 

Запорізького коледжу радіоелектроніки Запорізького національного технічного 

університету (далі – ЗКР ЗНТУ) є нормативним документом, що регламентує 

організацію освітнього процесу в коледжі. 

Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу ЗКР ЗНТУ. 

1 Загальні положення 

1.1 Освітній процес в ЗКР ЗНТУ — це система організаційних, 

дидактичних і виховних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на 

відповідному освітньо-кваліфікаційному рівні згідно з державними 

стандартами освіти. 

1.2 Освітній  процес базується на принципах єдності освітньої, виховної та 

розвивальної функцій педагогічної діяльності, тісного зв’язку навчання з 

виробництвом, гуманізму, демократизму, системності та послідовності, 

технологічності, активно-діяльнісного навчання, поєднання різних методів, 

засобів і форм навчання, наступності та безперервності, незалежності від 

втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних 

організацій. 

1.3 Мовою викладання у ЗКР ЗНТУ є державна мова. 

1.4 Освітній  процес організується з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, яку характеризує широкий діапазон 

можливостей, розвинений інтелект, спрямованість на саморозвиток і творчу 

самореалізацію, професійна мобільність та швидка адаптація до змін у 

суспільстві, здатність до постійної самоосвіти та самовдосконалення. 
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Підготовка фахівців у Коледжі здійснюється за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст», згідно з рівнем акредитації. 

1.5 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,  

навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів 

державного управління освітою та коледжу і відображається у відповідних 

підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних 

засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної 

діяльності. 

Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин. Нормативна 

частина змісту освіти визначається відповідним державним стандартом освіти. 

Вибіркова частина змісту освіти визначається коледжем виходячи з потреб 

регіону в спеціалістах певного профілю.  

Нормативно-правовою базою освітнього процесу в ЗКР ЗНТУ є 

Конституція України, закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Національна рамка кваліфікацій, Положення про ЗКР ЗНТУ, стандарти 

освітньої діяльності, стандарти вищої освіти, інші нормативні та розпорядчі 

документи, що стосуються вищої освіти, а також це Положення. 

1.6 Основні терміни та їх визначення: 

вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

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

вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за 

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

рівень повної загальної середньої освіти; 

галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу 

споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 
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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 вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС; 

здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному 

закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації; 

кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей 

(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується 

відповідним документом про вищу освіту; 

компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти; 

кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 

годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, 

що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а 
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також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності коледжу за цією програмою на предмет: 

– відповідності стандарту вищої освіти; 

– спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у 

програмі результатів навчання; 

– досягнення заявлених у програмі результатів навчання; 

освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти, що провадиться у вищому навчальному закладі  через систему науково-

методичних і педагогічних заходів та спрямована на передання, засвоєння, 

примноження й застосування знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які 

навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості; 

графік освітнього процесу – це документ, який визначає календарні 

терміни теоретичної та практичної підготовки, підсумкового контролю 

(екзаменаційних сесій), практики, підготовки дипломних робіт (проектів), 

атестації, канікул; 

навчальний план – це нормативний документ, що регламентує навчання за 

певним освітнім і освітньо-кваліфікаційним рівнем і розробляється відповідно 

до освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, 

визначає графік освітнього процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових 

навчальних дисциплін, види навчальних занять та їх обсяг, форми контролю; 

Співвідношення між обсягами аудиторних занять та самостійної роботи 

студентів, форми і періодичність проміжного контролю визначаються 

навчальним планом та може, за необхідності, корегуватися робочим 

навчальним планом; 

робочий навчальний план – це нормативний документ коледжу на поточний 

навчальний рік, що конкретизує види навчальних занять, їх обсяг, форми 

контролю за семестрами; 
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навчальна програма дисципліни – це складова стандарту вищої освіти, яка 

визначає роль і місце навчальної дисципліни в підготовці фахівців, мету й 

основні завдання її вивчення, розкриває механізм реалізації мети, змістові 

модулі та інформаційний обсяг навчальної дисципліни, рівень сформованості 

вмінь і знань, перелік рекомендованих підручників, інших дидактичних та 

методичних матеріалів, критерії оцінювання успішності  навчання, форми та  

засоби діагностики засвоєння змістових модулів; 

результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти; 

спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка; 

якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти; 

якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, 

забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових 

знань. 

 

2 Організація освітнього процесу 

2.1 Основним нормативним документом, що визначає організацію 

освітнього  процесу у коледжі, є навчальний план, який складається на підставі 

освітньої (освітньо-професійної) програми і визначає перелік та обсяг 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін (професійно-орієнтованих та 

вільного вибору студента) і становлять не менше як 25% кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного ступеня вищої освіти, послідовність їх вивчення, 

конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, 

семінарські, індивідуальні заняття, консультації, навчальні й виробничі 
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практики) та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби проведення 

поточного й підсумкового контролю. У навчальному плані відображається 

також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу і знаходиться в межах від 

1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для 

вивчення дисципліни, форми та засоби здійснення відповідного контролю.  

Навчальний план визначає навчальне навантаження студента на вивчення 

навчальних дисциплін в академічних годинах і в кредитах ЄКТС(обсяг одного 

кредиту - 30 годин). 

Кредити встановлюються для всіх навчальних дисциплін, крім фізичного 

виховання та інших позакредитних навчальних дисциплін (факультативів). 

Кредити також надаються за всіма іншими видами навчальної діяльності 

студента (практики, курсові та дипломні роботи (проекти), атестації). 

При розробленні навчальних планів на підставі освітньо-професійної 

програми кредити встановлюються всім складовим навчального плану 

(семестрам, дисциплінам, практикам, курсовим та кваліфікаційним роботам). 

Навчальний план затверджується директором коледжу. Для конкретизації 

планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається 

робочий навчальний план. 

На кожний навчальний рік випускова циклова комісія складає робочий 

навчальний план, в якому конкретизуються особливості організації навчального 

процесу для кожної спеціальності та зміст вибіркової частини.  

2.2 Місце і завдання навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги 

до сформованості компетенцій, перелік рекомендованої літератури, інших 

методичних та дидактичних матеріалів визначає програма навчальної 

дисципліни. Навчальні програми дисциплін, що викладаються в коледжі, 

розроблюються провідними педагогічними працівниками коледжу та 

затверджується в установленому порядку.  

Навчальна програма складається із: 

а) пояснювальної записки, що розкриває основні завдання навчальної 

дисципліни (предмета), особливості організації і методи навчальної діяльності; 
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б) змісту дисципліни за розділами і темами; 

в) практичних і лабораторних занять; 

г) системи вмінь і навичок, якими мають оволодіти студенти. 

2.3 . На підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану 

на кожний навчальний рік складається робоча навчальна програма дисципліни, 

яка містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, 

організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби 

поточного і підсумкового контролю. 

Робочі навчальні програми дисциплін розробляються педагогічними 

працівниками коледжу до початку навчального року (семестру). Робочі 

навчальні програми розглядаються на засіданні циклової комісії, яка забезпечує 

викладання дисципліни, схвалюються педагогічною радою коледжу і 

затверджуються заступником директора з навчально-виховної роботи. 

Робочі навчальні програми дисциплін оновлюються щорічно. 

2.4 Методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу є 

необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки фахівців. 

Законодавство передбачає створення контрольних завдань для оцінювання 

рівня знань студентів за обов’язковими дисциплінами, передбаченими 

освітньою програмою, допускається їх створення за групами дисциплін 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукової та 

спеціальної підготовки.  Документація з навчально - методичного  забезпечення 

навчального процесу включає навчально - методичний комплекс з дисципліни, 

який містить:  

• навчальну програму дисципліни;  

• робочу навчальну програму дисципліни;  

• конспекти лекційі;  

• методичні вказівки  та рекомендації; 

• інструктивно-методичні матеріали до практичних (лабораторних, 

семінарських) занять (на паперових носіях) з критеріями оцінювання;  
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• перелік завдань або інструктивно-методичні матеріали до самостійної 

роботи; 

• збірники ситуаційних завдань (кейси); 

• приклади розв’язування типових задач чи виконання типових завдань; 

• комп’ютерні презентації; 

 • форми і види контролю знань студентів:  

- завдання для періодичного контролю;  

- екзаменаційні матеріали (білети) – для семестрового контролю та якщо 

іспит передбачено навчальним планом. 

 

3 Форми організації навчання 

 

Освітній  процес у коледжі здійснюється за такими формами: 

- навчальні заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- самостійна робота студентів; 

- практична підготовка; 

- контрольні заходи. 

 

3.1 Навчальні заняття 

Основною формою організації освітнього процесу у коледжі є навчальне 

заняття. Це обмежене в часі (80 хв.) організаційна одиниця навчального 

процесу, що проводиться з колективом студентів постійного складу, функція 

якої полягає в досягненні частково завершеної мети навчання. Заняття — це 

логічна одиниця теми, розділу, курсу, тому воно повинно мати власну 

внутрішню логіку, що визначається дидактичними цілями, змістом, засобами, 

методами і прийомами навчання. 

Навчальне заняття має відповідати наступним методичним вимогам: 

1) знання викладачем принципів дидактики, їх ієрархії, взаємозв’язку та 

відносин, обов’язкова опора на них під час проектування, організації і 
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здійснення освітньої діяльності на занятті; при визначенні мети, виборі змісту, 

методів, форм, засобів навчання, врахуванні можливостей, особливостей 

студентів; 

2) точне (у закономірностях, принципах) та одночасно творче (особисте) 

виконання програмно-методичних вимог до заняття; 

3) безумовне врахування рівня навченості, здатності до навчання, 

навчальних та виховних можливостей, особливостей, інтересів, схильностей, 

запитів студентів; 

4) комплексне планування задач за трьома групами: 

а) педагогічні цілі: навчання, виховання, розвиток і соціалізації 

особистості; 

б) цілі розвитку освітнього процесу: діагностичні, пізнавальні, 

дослідницькі; 

в) цілі професійного та особистісного саморозвитку викладача; 

5) обов’язкове виокремлення у змісті навчального матеріалу об’єкта 

міцного засвоєння (тобто основного матеріалу) та відпрацювання на занятті 

саме цього матеріалу; 

6) опора на міждисциплінарні зв’язки з метою координації навчального 

матеріалу та формування у студентів цілісного уявлення про систему знань; 

7) включення в зміст заняття вправ творчого характеру з використання 

отриманих знань в аналогічній, частково новій та повністю незнайомій ситуації; 

8) виключно обґрунтований вибір оптимального поєднання та 

співвідношення методів навчання, що виходить із знання системної 

класифікації методів навчання, сильних та слабких боків кожного методу та 

навчальних можливостей студентів конкретної групи; 

9) поєднання та обґрунтованість використання різноманітних форм 

організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (індивідуальної, 

групової, колективної); 

10) здійснення диференційованого підходу до студентів на основі 

діагностики їх реальних навчальних можливостей; 
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11) спеціально спланована робота викладача з формування 

наддисциплінарних засобів навчальної діяльності; 

12) цілеспрямована діяльність викладача з формування у студентів 

внутрішньої мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 

13) створення реальних умов для прояву кожним студентом самостійності; 

14) виключно обґрунтоване, раціональне, доцільне та комплексне 

використання тих чи інших засобів навчання; 

15) диференціація (по можливості) домашніх завдань для різних груп 

студентів; 

16) забезпечення сприятливих організаційних умов навчання; 

17) безперечне дотримання норм загальнолюдської та педагогічної етики; 

18) регулярний аналіз результатів навчання, виховання, розвитку. 

3.4 Проведення кожного заняття має бути забезпечене відповідною 

нормативною, навчальною документацією, методичними матеріалами: 

1) нормативна документація: 

- навчальна програма; 

- навчальна робоча програма; 

2) навчальна документація: 

- навчальний журнал. 

3) методичні матеріали по виду заняття: 

- конспект лекції (на відповідному виді заняття); 

- підручники, навчальні посібники, збірки навчальних матеріалів тощо; 

- методичні рекомендації та вказівки до підготовки до відповідних видів 

занять або виконання відповідних типів навчальних завдань; 

- дидактичний інструментарій із забезпечення навчання (наочність, 

навчальні тексти, навчальні завдання, завдання для перевірки рівня підготовки 

студентів та ін.). 

Основні види навчальних занять у коледжі: 

- лекція; 

- семінарське, лабораторне, практичне, індивідуальне заняття; 
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- консультація. 

3.1.1 Лекція — основний вид навчального заняття у коледжі, призначеного 

для засвоєння теоретичного матеріалу. Лекція є елементом системи занять, 

який охоплює основний теоретичний матеріал однієї або кількох тем 

навчальної дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною 

програмою. 

Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної 

навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції 

проводяться викладачами коледжу або запрошеними провідними фахівцями 

для студентів та працівників коледжу в окремо відведений час. 

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях — аудиторіях 

для однієї або більше академічних груп студентів. 

Викладач перед початком відповідного семестру зобов’язаний підготувати 

конспект лекцій (методичні рекомендації, навчальний посібник),  завдання для 

проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і 

програмою для даної навчальної дисципліни. 

Викладач зобов’язаний дотримуватися робочої навчальної програми щодо 

тем лекційних занять, але він не обмежується в питаннях трактування 

навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів. 

3.1.2 Семінарське заняття — вид навчального заняття, при якому 

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.  

На кожному семінарському занятті викладач проводить попередній 

контроль знань (як правило, тестовий контроль) та оцінює виступи студентів, їх 

активність у дискусії, уміння формулювати свою позицію, тощо. 
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В журналі навчальних занять на сторінці оцінювання знань, навичок та 

вмінь студентів, викладач виставляє три оцінки: перша – за попередній 

контроль знань, друга – за індивідуальні відповіді, третя – підсумкова оцінка. 

Семестрові оцінки з дисциплін виставляються виключно на підставі 

результатів виконання певних видів робіт на семінарських заняттях. 

3.1.3 Лабораторне заняття — вид 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. Лабораторне заняття проводиться з студентами, 

кількість яких не перевищує половини академічної групи. 

Для організації та проведення лабораторного заняття необхідно 

дотримуватися таких умов: 

– наявність спеціально обладнаних приміщень та устаткування; 

– навчально-методичне забезпечення лабораторних занять викладачем з 

урахуванням специфіки занять та із застосуванням новітніх технологій; 

– відповідність обладнання та приладдя вимогам охорони праці та 

санітарним нормам; 

– проведення інструктажу студентів з питань охорони праці, який 

підтверджується записами в журналі обліку; 

– забезпечення лабораторних занять матеріальними засобами; 

– наявність елементів дослідження і творчого підходу при виконанні 

окремих завдань, створення студентами наукових продуктів; 
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– забезпечення студентів нормативно-методичною літературою для 

виконання лабораторних занять. 

Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. 

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни.  

Лабораторні заняття включають проведення попереденього контролю  

підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи (як 

правило – це тестовий контроль), виконання конкретних завдань, теми заняття, 

оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед 

викладачем. В журналі навчальних занять на сторінці оцінювання знань, 

навичок та вмінь студентів, викладач виставляю три оцінки: перша – за 

попередній контроль, друга – за захист звіту, третя – підсумкова оцінка. 

Семеместрові оцінки з дисциплін виставляються виключно на підставі 

результатів виконання певних видів робіт на лабораторних заняттях. 

3.1.4 Практичне заняття — вид навчального заняття, при якому 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. 

Основна дидактична мета практичного заняття – розширення, поглиблення 

й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі 

самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального 

матеріалу, формування умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного 

мовлення студентів. 

Тематика і плани проведення практичних занять із переліком 

рекомендованої літератури заздалегідь доводяться до відома студентів. 

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних 

лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, 

обчислювальною технікою. 
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Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на 

попередньо підготовленому методичному матеріалі — навчальних завданнях 

для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними 

положеннями.  

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю 

оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями (як правило, 

тестовий контроль), розв’язування практичних завдань, ії перевірки та 

оцінювання викладачем. 

В журналі навчальних занять на сторінці оцінювання знань, навичок та 

вмінь студентів викладач виставляє три оцінки: перша – за попередній 

контроль, друга – за виконання індивідуального завдання , третя – підсумкова 

оцінка. Семестрові оцінки з дисциплін виставляються виключно на підставі 

результатів виконання певних видів робіт на практичних заняттях. 

Оцінки за лабораторні, практичні та семінарські заняття викладач 

виставляє, як правило, в день їх проведення, але не пізніше п’яти робочих днів 

після дати проведення. 

Студентам дозволяється перездача оцінок з обов’язкових видів робіт (один 

раз з кожної роботи): 

- якщо студент був відсутній на заняттях – протягом трьох тижнів з дати 

проведення роботи, але не пізніше трьох тижнів після проведення  

рейтингового контролю; 

- якщо студент отримав оцінку «незадовільно» – протягом трьох тижнів з 

дати проведення роботи; 

- якщо студент бажає підвищити оцінки – протягом трьох тижнів з дати 

проведення роботи. Підвищення оцінки допускається не більше, ніж на один 

бал. 

Для здійснення контролю за виконанням студентами обов’язкових видів 

робіт один раз на семестр передбачено проведення рубіжного рейтингового 

контролю (додаток 1). 
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Класні керівники разом зі старостами проводять аналіз виконання 

студентами обов’зякових видів робіт групи, розраховують середній бал 

успішності кожного студента та групи в цілому і відсоток виконаних 

обов’язкових робіт по групі. 

3.1.5 Консультація — вид навчального заняття, при якому студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

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

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

навчальної дисципліни. 

3.2 Індивідуальне навчальне заняття – форма навчального заняття, яке 

проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та 

розкриття індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні навчальні заняття 

організовуються за окремим графіком, погодженим з головою циклової комісії 

та затвердженим завідувачем відділення і можуть охоплювати частину або 

повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окремих 

випадках – повний обсяг навчальних занять для конкретного освітньо-

кваліфікаційного рівня, як правило такі заняття проводять зі студентами які 

навчаються за вільним графіком відвідування теоретичних занять 

(безкоштовно, викладач працює за рахунок організаційної роботи, передбаченої 

індивідуальним планом роботи на рік). 

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, 

графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) видаються студентам в 

терміни, передбачені робочим навчальним планом та робочою навчальною 

програмою дисципліни. Індивідуальні завдання виконуються студентом 

самостійно при консультуванні викладачем. 

Види індивідуальних завдань: 
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3.2.1 Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, 

поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання та їх 

застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 

Порядок виконання та захисту курсових проектів (робіт) регламентується 

«Положенням про організацію курсового проектування в Запорізькому коледжі 

радіоелектроніки ЗНТУ». 

3.2.2 Дипломні проекти виконуються на завершальному етапі навчання 

студентів у коледжі і включають в себе: 

- 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 проекту. 

Порядок виконання та захисту дипломних проектів регламентується 

«Положенням про організацію дипломного проектування у Запорізькому 

коледжі радіоелектроніки Запорізького національного технічного 

університету». 

3.3 Основним засобом оволодіння студентом навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять є самостійна робота. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента II-IV курсів 

регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 

1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного 

для вивчення конкретної дисципліни. 

Обсяги та зміст самостійної роботи студента над навчальним матеріалом 

конкретної дисципліни визначаються навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота студента 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. Графік доводиться до відома студентів на 

початку поточного семестру. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, 

виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався при проведенні навчальних занять. 

3.4 Обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для 

здобуття кваліфікаційного рівня є практична підготовка студентів коледжу, яка 

має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. 

Порядок проходження практичної підготовки студентами коледжу 

регламентується «Положенням про  практики Запорізького коледжу 

радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету». 

3.5 У коледжі на різних етапах навчально-виховного процесу передбачено 

застосування таких видів контролю: 

а) попереднього — здійснюється перед вивченням нової теми або на 

початку нового навчального року з метою визначення обсягу та рівня знань 

студентів навчального матеріалу попередніх періодів навчання; 

б) поточного -  контроль здійснюється під час проведення лабораторних, 

практичних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента при виконанні конкретної роботи. Система 

оцінювання знань студентів розробляється відповідною цикловою комісією. 

в) тематичного — визначення рівня опанування навчальним матеріалом за 

окремий навчальний модуль; 

г) підсумкового -  контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання студентів на певному освітньо-кваліфікаційному ррівні або на 

окремих його етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль і 

державну  атестацію студента. Форми проведення підсумкового контролю 
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встановлюється навчальним планом та освітньо-професійною програмою 

відповідної спеціальності. 

Оцінювання рівня навчальних досягнень студентів ґрунтується на 

наступних принципах: 

а) об’єктивність – оцінка має характеризувати реальний обсяг та якість 

підготовленості студента незалежно від методів і засобів контролю, особистості 

викладача, його симпатій та антипатій, інших чинників; 

б) обґрунтованість – оцінювання має супроводжуватися аналізом 

результатів навчально – пізнавальної діяльності студентів, визначенням 

позитивних сторін та недоліків, помилок, що дозволяє студентам краще 

зрозуміти вимоги викладача та критерії оцінювання; 

в) систематичність – оперативність та регулярність контролю за перебігом 

навчально – пізнавальної діяльності дозволяє вносити необхідні корективи з 

метою її поліпшення; 

г) всеосяжність – контроль має здійснюватися за кожним навчальним 

періодом; 

д) індивідуалізація – створення необхідних умов для особистої успішності 

кожного студента; 

е) різноманітність – використання різних форм і методів контролю; 

є) рефлективність — розвиток у студентів навичок самоконтролю та 

рефлексії. 

Семестровий контроль - здійснюється у формах семестрового заліку, 

диференційованого заліку або семестрового екзамену з конкретної навчальної 

дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. Перелік дисциплін, з 

яких проводиться екзамен, диференційовані заліки чи семестрові заліки, 

визначаються навчальними робочими планами. 

Студент вважається допущеним до семестрового контрою з конкретної 

навчальної дисципліни (семестрового заліку, диференційованого заліку або 
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семестрового екзамену), якщо він виконав всі види робіт, передбачених 

навчальним планом за семестр з цієї начальної дисципліни. 

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці  засвоєння студентом навчального матеріалу  виключно на підставі 

результатів виконанням ним певних робіт на практичних, семінарських або 

лабораторних заняттях. Семестровий залік планується при відсутності  

екзамену і не передбачає обов’язкової присутності студента. Результати 

семестрового заліку оцінюються за двобальною шкалою: «зараховано», 

«незараховано» і вносяться в екзаменаційну відомість та залікову книжку (крім 

«незараховано») особисто викаладачем.  

Семестровий диференційований залік — це форма підсумкового контролю, 

що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної 

дисципліни виключно на підставі  підсумкових оцінок з лабораторних, 

практичних та семінарських занять. Семестровий диференційований залік 

планується  при відсутності  екзамену і не передбачає обов’язкову присутність 

студентів. 

Результати диференційованого заліку оцінюються  за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вносяться в 

екзаменаційну відомість та залікову книжку (крім «незараховано») особисто 

викаладачем. 

Студенти самостійно, при консультуванні викладача, виконують курсові 

проекти (роботи). Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і 

їх виконання визначається «Положенням про організацію курсового 

проектування в Запорізькому коледжі радіоелектроніки ЗНТУ». 

 Графіком навчального процесу передбачається проведення залікового 

тижня, в період якого викладачі на останньому заліковому занятті заповнюють 

відомості, залікові книжки.  

 Підвищення оцінки з обов’язкових видів робіт допускається не більше, 

ніж на один бал. 
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Екзаменаційна сесія – це період підведення підсумків навчальної роботи 

студентів протягом семестру. Тривалість та терміни її проведення визначаються 

робочим начальни планом.  

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни. 

Екзамен складається студентами у період екзаменаційних сесій, 

перебачених навчальним планом. 

Під час сесії екзамени проводяться за окремим розкладом, який 

затверджується заступником директора з навчально-виховної роботи. 

Не пізніше, ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії, складається 

графік проведення екзаменів та вивішується на стенді для ознайомлення 

викладачів та студентів.  

Перерва між екзаменами повинна становити, як правило, не менше двох-

трьох днів. Перед кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація. 

Екзамени проводяться за білетами, які складає викладач, що викладає 

дисципліну. Викладач зобов’язаний за два місяці до початку екзаменаційної 

сесії затвердити білети на засіданні циклової комісії (додаток 2). 

Кількість білетів повинна перевищувати кількість студентів в групі ( як 

правило - 30 білетів). 

Екзаменаційні завдання повинні відображати основний зміст навчальної 

дисципліни. Екзаменаційний білет, як правило, містить два теоретичних та одне 

практичне завдання. Завдання охоплюють навчальний матеріал, який 

опрацьовувався при проведенні навчальних занять, а також в процесі 

самостійної роботи студентів. 

Результати складання екзаменів оцінюються за  чотирибальною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), згідно критеріїв 

оцінювання, які розробляються у ЦК та вносяться в екзаменаційну відомість 

обліку успішності, залікову книжку (крім «незадовільно»). 
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 Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за національною 

чотирьохбальною шкалою: 

 «Відмінно» – студент володіє матеріалом та навичками цілісного 

комплексного аналізу теми. Самостійно оцінює, знаходить, виправляє допущені 

помилки, працює з різними джерелами інформації, систематизує та творчо 

використовує обраний матеріал. Тісно пов’язує теорію з практикою і правильно 

демонструє знання та виконання практичних навичок. Вирішує задачі та 

завдання підвищеної складності, вміє узагальнювати матеріал, володіє 

методами дослідницької роботи. Виконує заплановану індивідуальну роботу 

(підготовка презентацій, дослідницьких робіт, рефератів, складання таблиць, 

схем відповідно до теми, тощо). Студент володіє матеріалом, справляється із 

завданнями на 90-100%. 

«Добре» – студент добирає переконливі аргументи на підтвердження 

висловленого судження або рішення, правильно і по суті відповідає на 

стандартизовані питання поточної теми, включно із питаннями лекційного 

курсу та самостійної роботи. Демонструє знання та виконання практичних 

навичок. Правильно використовує теоретичні знання для вирішення 

практичних задач. Вміє вирішувати задачі та завдання середньої складності. 

Володіє необхідними практичними навиками і прийомами їх виконання в 

обсязі, який перевищує необхідний мінімум. Студент володіє матеріалом, 

справляється із завданнями на 68-89%. 

 «Задовільно» – студент відтворює матеріал. Має неглибокі знання, але 

добре аналізує основні елементи теми. Наводить окремі власні приклади на 

підтвердження певних суджень, відповідає на стандартизовані питання 

поточної теми, лекційного курсу та самостійної роботи. Не може самостійно 

побудувати чітку, логічну відповідь. Під час відповіді і демонстрації 

практичних навичок студент допускає помилки. Вирішує лише найлегші 

ситуаційні задачі, не в повному обсязі володіє обов’язковим мінімумом методів 

дослідження. Студент володіє матеріалом, справляється із завданнями на 50-

67%. 
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 «Незадовільно» – студент відповідає на елементарні запитання, не може 

побудувати логічну відповідь, не відповідає на додаткові питання, не розуміє 

змісту матеріалу. Під час відповіді і демонстрації практичних навичок робить 

значні, грубі помилки. Студент володіє матеріалом, справляється із завданнями 

менше, ніж на 50%. 

Якщо студент не з’явився на екзамен, в екзаменаційній відомості 

викладачем робиться відмітка «не з’явився». Завідувач відділення з’ясовує 

причини неявки студента на екзамен. Студенти, які не з’явились на екзамен без 

поважних причин, ввжаються такими, що одержали оцінку «незадовільно». 

Завідувач відділення призначає повторний термін здачі екзамену. 

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

дисциплін, повинні ліквідувати академічну заборгованість згідно графіка. 

Повторне складання екзамену допускається не більше двох разів: перший раз 

викладачеві, другій – комісії, яка створюється наказом по коледжу. Як виняток, 

директор коледжу може продовжити термін ліквідації академічних 

заборгованостей при наявності поважних причин. 

Якщо студент отримав під час екзаменаційної сесії більше двох 

незадовільних оцінок, він, як правило, підлягає відрахуванню із коледжу. При 

наявності поважних причин наказом по коледжу можуть бути продовжені 

терміни ліквідації більше двох заборгованостей за клопотанням педагогічної 

ради відділення, органів студентського самоврядування коледжу. 

3.6 У деяких випадках, за клопотанням завідуючого відділення та 

студентської ради коледжу, директор може дати дозвіл на перескладання 

екзаменів з метою підвищення оцінки, як правило, з однієї-двох дисциплін на 

старших курсах. 

Здобувачеві вищої освіти, який має оцінки «відмінно» не менше ніж з 75% 

усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін та індивідуальних 

завдань – оцінки «добре», склав усі види атестації, визначені навчальним 

планом, з оцінкою «відмінно»,  за рішенням ДЕК видається диплом з 

відзнакою, про що записується у протоколі засідання ДЕК. Іншим здобувачам 
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вищої освіти, які не відповідають вищезазначеним умовам, видається диплом 

без відзнаки. 

3.7  У навчальних частинах відділень ведуться навчальні картки студентів, 

в яких фіксуються результати екзаменів, заліків та виконання студентами інших 

видів навчальної роботи: навчальних і виробничих практик, курсових проектів 

(робіт), інших завдань протягом усього терміну навчання. Ці дані подаються 

Державній екзаменаційній (кваліфікаційній) комісії під час проведення 

державної атестації студентів-випускників. 

Державна атестація студентів здійснюється Державною екзаменаційною 

(кваліфікаційною) комісією після завершення навчання на певному освітньому 

рівні з метою встановлення фактичної відповідності рівня оствітньої 

(кваліфікаційної) характеристики. Форми проведення державної атестації 

встановлюються освітньою (освітньо-професійною) програмою відповідної 

спеціальності, проводяться згідно з методичними рекомендаціями щодо 

організації та проведення державного екзамену та «Положенням про дипломне 

проектування в Запорізькому коледжі радіоелектроніки ЗНТУ». 

 

4 Форми оцінювання остаточних знань студентів 

4.1 Особливим видом контролю є директорський контроль, який 

проводиться вибірково, з метою оцінювання залишкових знань студентів з 

навчальної дисципліни  з наступним аналізом якості навчання та викладання; 

перевірки якості освітнього процесу на циклових комісіях  і рівня викладання 

навчальних дисциплін; визначення необхідності внесення змін до робочих 

програм навчальних дисциплін. 

ДКР проводиться у формі письмових контрольних робіт. 

Пакет завдань для ДКР повинен складатися з критеріїв оцінювання та 

певної кількості варіантів завдань, які відрізняються один від одного. Він 

розглядається на засіданні циклової комісії, затверджується заступником 

директора з НВР та зберігається у навчально-методичному кабінеті. 
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ДКР проводиться згідно з графіком, який затверджує заступник директора  

з навчально-виховної роботи. 

Голови циклових комісій подають завідувачам відділеннь службові 

записки, щодо дисциплін, які виносяться на ДКР. Завідувачі відділення 

розробляють графік проведення ДКР. 

Перевірку ДКР здійснює викладач, який виставляє оцінки в роботах 

студентів і в окремій відомості. Викладач здає пакет виконаних ДКР до 

навчальних частин. 

Пакет виконаних ДКР складається із: 

- виконаних ДКР; 

- аналізів результатів їх виконання; 

- відомостей із оцінками. 

Аналіз результатів виконаних ДКР здійснюється викладачем. Результати 

виконаних ДКР і шляхи подолання недоліків обговорюються на засіданнях 

циклових комісій. 

4.2 Однією з форм проведення попереднього та підсумкового контролю є 

моніторинг рівня навчальних досягегнь студентів. Моніторинг рівня 

навчальних досягнень студентів – це систематична та регулярна система збору і 

аналізу інформації щодо рівня підготовки студентів, яка забезпечує безперервне 

спостереження за її станом та прогнозування її розвитку. Моніторинг рівня 

навчальних досягнень студентів проводять завідувачі відділень разом із 

навчально-методичною службою коледжу. 

 

 5 Політика академічної доброчесності 

Академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та визначених 

Законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та(або) наукових (творчих) 

досягнень.  
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5.1 Для забезпечення академічної доброчесності в ЗКР ЗНТУ необхідно 

дотримуватися наступних принципів:  

- демократизму та колегіальності;  

- чесності та порядності;  

- законності та верховенства права;  

- пріоритету прав і свобод людини і громадянина;  

- справедливості;  

- рівноправності;  

- гарантування прав і свобод;  

- науковості;  

- компетентності та професіоналізму;  

- партнерства і взаємодопомоги;  

- відкритості і прозорості;  

- взаємоповаги;  

- відповідальності за порушення академічної доброчесності. 

 5.2 ЗКР ЗНТУ  здійснює свою діяльність окремо від політичних 

уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації. 

5.3  Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками 

та іншими співробітниками передбачає:  

- дотримання норм Конституції України та чинного законодавства 

України в сфері освіти;  

- дотримання загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливим 

у стосунках із керівниками, колегами, підлеглими та здобувачами вищої освіти 

(студентами);  

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

- використання у освітній або дослідницькій діяльності лише перевірених 

та достовірних джерел інформації;  
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- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 

джерела використаної інформації та власну педагогічну ( творчу) діяльність;  

- не розголошення і не використання в інший спосіб конфіденційної та 

іншої інформації з обмеженим доступом, або інформації особистого характеру, 

що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових та професійних 

повноважень;  

- дбайливе ставлення до бібліотечних, документальних та інших 

матеріальних фондів і ресурсів коледжу, а також прояв уваги до раціонального 

використання енергоносіїв у коледжі;  

- негайне повідомлення керівництва (адміністрації) коледжу у разі 

отримання для виконання рішень чи доручень, які учасник освітнього процесу 

вважає незаконними або такими, що становлять загрозу правам, які захищені 

законом, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, 

державним або суспільним інтересам;  

- сприяння творчій активності здобувачів вищої освіти (студентів), 

заохочення і підтримка будь-якої діяльності, пов’язаної з системою їх 

самоврядування, покращенням культурного життя та іміджу ЗКР ЗНТУ;  

- якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних 

обов’язків, підвищення своєї кваліфікації, впровадження у свою діяльність 

інноваційних методів навчання;  

- надання достовірної інформації;  

- запобігання виникненню у своїй діяльності конфлікту інтересів, під 

яким слід розуміти суперечність між особистими інтересами, як працівника та 

його службовими або навчальними обов’язками, наявність якої може вплинути 

на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень;  

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами вищої 

освіти (студентами);  

- об’єктивне та неупереджене оцінювання результатів навчання.  

5.4 Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти 

(студентами) передбачає:  
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- дотримання норм Конституції України та чинного законодавства 

України в сфері освіти;  

- дотримання загальновизнаних етичних норм поведінки;  

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб 

і можливостей);  

- досягати визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів 

навчання;  

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

- повагу до педагогічних, науково-педагогічних працівників та інших 

співробітників коледжу;  

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

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

інформації; 

- поважати честь і гідність інших осіб, навіть, якщо їх погляди 

відрізняються від Ваших;  

- бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних 

поважними причинами;  

- не фальсифікувати або не фабрикувати інформацію, наукові результати 

з їх наступним використанням в роботі (курсовій, дипломній);  

- активно займатись самоосвітньою роботою, використовуючи методичні 

посібники, рекомендації викладачів, додатково опрацьовуючи нову літературу, 

використовуючи всі можливості для отримання необхідних знань;  

- використання у навчальній або дослідницькій діяльності лише 

перевірених та достовірних джерел інформації та грамотно посилатися на них;  

- не пропонувати хабар (неправомірну вигоду) за отримання будь-яких 

переваг у освітній  діяльності;  
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- не здійснювати або не заохочувати будь-якими способами зміну 

отриманої академічної оцінки;  

- зберігати та раціонально використовувати майно ЗКР ЗНТУ;  

- негайно повідомляти керівництво (адміністрацію) коледжу у разі 

отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, 

що становлять загрозу правам, які захищені законом, свободам чи інтересам 

окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;  

- нести відповідальність за порушення академічної доброчесності. 

 5.5 Відповідальність за дотримання норм Положення про академічну 

доброчесність є особистим обов’язком педагогічних працівників, інших 

співробітників і здобувачів вищої освіти (студентів) ЗКР ЗНТУ. 

5.6 Всі педагогічні працівники, інші співробітники та здобувачі вищої 

освіти (студенти) ЗКР ЗНТУ повинні знати і дотримуватися принципів і норм 

Положення про  академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм 

Положення саме по собі не є виправданням неетичної поведінки та не звільняє 

від відповідальності за порушення норм Положення про академічну 

доброчесність.   

 6 Документи про вищу освіту, які видає Коледж  

6.1 Документ про вищу освіту видається особі, яка успішно виконала  

відповідну освітньо-професійну програму та пройшла атестацію.  

6.2 Встановлюються такі види документів про вищу освіту:  

- За відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем:  диплом молодшого 

спеціаліста. 

6.3 У дипломі молодшого спеціаліста зазначаються назва Коледжу, а 

також кваліфікація, що складається з інформації про здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень, спеціальність та в певних випадках – професійну 

кваліфікацію. 
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 6.4  Невід’ємною частиною диплома  молодшого спеціаліста  є додаток 

до диплома. 

 6.5 За усіма акредитованими в Коледжі освітніми (освітньо-

професійними)  програмами (спеціальностями) видаються документи про вищу 

освіту державного зразка. 

 6.6 Інформація про видані дипломи вноситься Коледжем до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти. 

 

 7 Учасники освітнього процесу  

7.1 Учасниками освітнього процесу в Коледжі є: 

 –  педагогічні працівники; 

 – здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Коледжі; 

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

професійних програмах; 

 – інші працівники Коледжу.  

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.  

7.2 Педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у 

Коледжі провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність. 

Педагогічні працівники приймаються на роботу в Коледж (в тому числі за 

контрактом чи з укладенням строкового договору) відповідно до чинного 

законодавства. 

7.3 Особами, які навчаються в Коледжі є: 

 – здобувачі вищої освіти; 

 – інші особи, які навчаються в Коледжі. 

7.4 Здобувачами вищої освіти в Коледжі є студенти – особи, зараховані до 

Коледжу з метою здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста. 

 7.5 До інших осіб, які навчаються Коледжі, належать слухачі – особи, які 

отримують додаткові чи окремі освітні послуги. 
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 8 Права та обов’язки осіб, які навчаються  

8.1 Усі особи, які здобувають вищу освіту в Коледжі, мають рівні права та 

обов’язки.  

8.2 Особи, які навчаються в Коледжі, мають право на:  

– вибір форми навчання під час вступу до Коледжу; 

– безпечні і нешкідливі умови навчання 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 та спортивною базами Коледжу; 

– 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 базами 

Коледжу у порядку, передбаченому Положенням про ЗКР ЗНТУ; 

– забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк 

навчання у порядку, встановленому законодавством; 

– участь у  конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 

представлення своїх робіт для публікації; 

– участь у заходах з освітньої, 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; 
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– участь у діяльності робочих та дорадчих органах коледжу, органів 

студентського самоврядування; 

– навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти 

за кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем або ступенем за кошти державного 

(місцевого) бюджету; 

– академічну мобільність; 

– отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством; 

– 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; 

– 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. 

8.3 Особи, які навчаються у Коледжі за денною формою навчання за 

рахунок коштів державного бюджету, мають право на отримання академічних 

та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку. 

8.4 Студенти мають право на отримання студентського квитка, зразок 

якого затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки. 

8.5 Особи, які навчаються в Коледжі, зобов’язані: 

 – дотримуватися вимог законодавства, Положення та Правил 

внутрішнього розпорядку Коледжу, моральних і етичних норм;  

– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями;  
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– систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними 

навичками зі спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого 

загальнокультурного рівня;  

– виконувати всі вимоги освітньо-професійної програми, навчального 

плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;  

– відвідувати усі види занять, передбачені розкладом; – у випадках 

неможливості через поважні причини відвідувати заняття, контрольні заходи та 

ін. не пізніше наступного дня повідомити про це й протягом трьох днів після 

виходу на навчання подати підтверджуючі документи;  

– дбайливо та охайно ставитися до майна Коледжу (приміщень, меблів, 

обладнання, інвентарю, навчальних посібників, літератури, приладів та ін.); 

 – дбати про честь та авторитет Коледжу, не допускати протиправних та 

аморальних учинків, бути дисциплінованим. 

 

9 Права та обов’язки педагогічних працівників 

9.1 Педагогічні працівники Коледжу мають право: 

– на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи та суспільства; 

– на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 

– на захист професійної честі та гідності; 

– брати участь в управлінні Коледжем, у тому числі обирати та бути обраним 

до Конференції трудового колективу Коледжу, педагогічної, методичної рад 

коледжу; 

– 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 Коледжу, умовами індивідуального 

трудового договору та колективного договору; 

– безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 



35 
 

послугами навчальних, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Коледжу; 

– на захист права інтелектуальної власності; 

– на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять 

років; 

9.2  Педагогічні працівники Коледжу мають також інші права, передбачені 

законодавством і Положенням про ЗКР ЗНТУ. 

9.3 Педагогічні працівники Коледжу зобов’язані: 

– забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному 

рівні навчальних дисциплін відповідної освітньо-професійної програми за 

спеціальністю; 

– підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність; 

– дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які 

навчаються у Коледжі, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у 

дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних 

символів України; 

– дотримуватися в освітньому процесі академічної доброчесності та 

забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти; 

– розвивати в осіб, які навчаються у Коледжі, самостійність, ініціативу, творчі 

здібності; 

– інформувати завідувачів відділеннями про факти порушення студентами 

навчальної дисципліни (систематичне пропускання навчальних занять, 

несвоєчасність виконання семестрових індивідуальних завдань) та про низьку 

поточну успішність; 

– дотримуватися Положення про ЗКР ЗНТУ, Правил внутрішнього розпорядку 

Коледжу, Законів, інших нормативно-правових актів.  

 

10 Прийом, відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються в Коледжі 

10.1 Прийом та зарахування на навчання до Коледжу для здобуття вищої освіти 

здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів та Умов прийому на навчання для здобуття 
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освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, затверджених 

Міністерством освіти і науки України та Правил прийому до Коледжу. 

10.2 Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є: 

– завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою; 

– власне бажання; 

– переведення до іншого навчального закладу; 

– невиконання навчального плану; 

– порушення умов договору (контракту), укладеного між Коледжем та особою, 

яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання; 

– інші випадки, передбачені чинним законодавством. 

Особа, відрахована з Коледжу до завершення навчання за освітньо-

професійною програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію 

про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість 

кредитів ЄКТС. 

10.3 Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні за станом здоров’я, 

призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від 

неї, сімейними обставинами тощо. Таким особам надається академічна 

відпустка в установленому порядку. Навчання в освітніх установах (у тому 

числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо 

інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими 

навчальними закладами. 

10.4 Особа, відрахована з Коледжу до завершення навчання за відповідною 

освітньо-професійною програмою, має право на поновлення на навчання в 

межах ліцензованого обсягу. 

 10.5 Загальний порядок відрахування, поновлення, переведення студентів та 

переривання їхнього навчання, а також зміни джерела фінансування та форми 

навчання визначається нормативними документами у сфері надання освітніх 

послуг та Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів Запорізького коледжу радіоелектроніки ЗНТУ. 
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    Додаток 2 
 

Запорізький коледж радіоелектроніки 

Запорізького національного технічного університету 
 (повне найменування вищого навчального закладу) 

                        

Освітньо-кваліфікаційний рівень     молодший спеціаліст     

Спеціальність для всіх спеціальностей  

                                             (назва)                       Семестр      

Навчальна дисципліна                                        

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №     1    

 

1  

2 

3 

 

                    Екзаменатор   ______    ______________________       
                                                                             (підпис)                      (прізвище та ініціали) 

Затверджено на засіданні 

циклової комісії  

Протокол №         від ”    ”                   20       року 

Голова  циклової комісії  ______________    ______________________  
                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)       

Перезатверджено на засіданні 

циклової комісії  

Протокол №           від ”     ”                  20       року 

Голова  циклової комісії                           
                                                                                  (підпис)         (прізвище та ініціали)       

Перезатверджено на засіданні 

циклової комісії  

Протокол №           від ”         ”                        20       року 

Голова  циклової комісії                           
                                                                             (підпис)         (прізвище та ініціали)       

 

 

                     

                                                                                 

 


