МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

„ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича
проф. Мельничук С.В.
„____”____________2015 р.

Положення
про організацію освітнього процесу
в Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича
(тимчасове)

Чернівці - 2015

2

Ухвалено:
Вченою радою
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
Протокол № 1 від 09.02.15 р.

3

ЗМІСТ
1. Загальні положення
2. Нормативно-правова база організації освітнього процесу
3. Форми та види організації навчальних занять
4.

Система

внутрішнього

забезпечення

якості

в університеті
5. Контрольні заходи
6. Учасники освітнього процесу
7. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

вищої

освіти

4

1. Загальні положення

Положення про організацію освітнього процесу в Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича розроблене відповідно
до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича,

Положення «Про

організацію та методичне забезпечення навчального процесу за кредитнотрансферною системою в Чернівецькому національному університеті імені
Юрія Федьковича» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій».
Дане положення регламентує освітню діяльність університету, яка
проводиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і
задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб.
Положення про організацію освітнього процесу в Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича затверджується Вченою
радою університету відповідно до чинного законодавства.
Університет – окремий вид установи, який діє згідно з виданою
ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої
освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та методичну
діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу зі здобуття особами
вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань,
інтересів і здібностей.
Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає
групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна
підготовка.
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
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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.
Зміст

освіти – це

науково-обгрунтована система дидактично та

методично оформленого навчального матеріалу для різних рівнів вищої
освіти.
Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки
кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є
типовими для кваліфікацій даного рівня.
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.
Національна рамка кваліфікацій – системний і структурований за
компетентностями опис кваліфікаційних рівнів.
Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої
освіти і науки, що провадиться в університеті через систему науковометодичних і педагогічних заходів та спрямованих на реалізацію освітньої
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програми на певному освітньому рівні, на примноження і використання
знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються.
Освітній процес
демократизму,

базується

наступності

на
та

принципах

науковості, гуманізму,

безперервності, незалежності

від

втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних
організацій.
Освітній процес
сучасних інформаційних
формування освіченої,

організовується
технологій

з

урахуванням

навчання

та

можливостей

орієнтується

гармонійно розвиненої особистості,

на

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.
Освітній ступінь – характеристика вищої освіти особи за обсягом
здобутих знань, умінь, навичок та компетентностей у галузі знань.
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

також

очікувані

результати

навчання

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня
вищої освіти.
Освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що
провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і
задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб.
Особа з особливими освітніми потребами – особа з інвалідністю, яка
потребує додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти.
Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-
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професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати,
кількісно оцінити та виміряти.
Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим
навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньопрофесійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та
післядипломної освіти.
Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється
професійна підготовка.
Структурно-логічна схема підготовки – це наукове і

методичне

обгрунтування процесу реалізації освітньої програми підготовки.
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 набуттю нових
знань.
Підготовка фахівців з вищою освітою в університеті здійснюється за
відповідними

освітньо-професійними,

освітньо-науковими,

науковими

програмами на таких рівнях вищої освіти:
-

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

-

перший (бакалаврський) рівень;

-

другий (магістерський) рівень;

-

третій (освітньо-науковий) рівень;

-

науковий рівень.

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає п’ятому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає
здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки,
спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного
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застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для
первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності.
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає
здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх
для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю
(напрямом підготовки).
Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає
здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь,
навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад
методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей,
достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру
відповідного рівня професійної діяльності.
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає
здобуття

особою

теоретичних

знань,

умінь,

навичок

та

інших

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання
комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної
діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а
також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають
наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному
рівню

Національної

рамки

кваліфікацій

і

передбачає

набуття

компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики
дослідницької роботи, створення нових системо-утворюючих знань та/або
прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної
проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.
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Організація та методичне забезпечення підготовки осіб, які здобувають
третій та науковий рівень вищої освіти, регламентується відповідним
Положенням про методичне забезпечення підготовки фахівців.
Мовою викладання в університеті є державна мова (українська).
За бажанням здобувачів вищої освіти в університеті створено
можливості для вивчення ними мови національних меншин в обсязі, що дає
змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням
цієї мови.
З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності в
університеті рішенням Вченої ради викладання однієї чи кількох дисциплін
може здійснюватись англійською та/або іншими іноземними мовами
(освітній ступінь магістр), забезпечивши при цьому знання здобувачами
вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.
Для іноземних громадян та осіб без громадянства, які бажають
здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, викладання
навчальних дисциплін може здійснюватись іноземною мовою. Для цього в
університеті створюються окремі групи та розробляються індивідуальні
програми. Таким чином, університет забезпечує вивчення такими особами
державної мови як окремої навчальної дисципліни. Перелік іноземних мов,
якими

здійснюється

викладання

навчальних

дисциплін,

визначається

університетом.
Зміст освіти

визначається

освітньо-професійною

підготовки,

структурно-логічною схемою підготовки,

програмами

дисциплін,

іншими

державного управління освітою

та

нормативними

програмою
навчальними

актами

органів

університету і відображається

у

відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах,
дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших
видів навчальної діяльності.
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Навчання в університеті здійснюється за такими формами:
- очна (денна, вечірня);
- заочна (дистанційна).
Студенти можуть поєднувати форми навчання.

2. Нормативно-правова база організації освітнього процесу

Організація освітнього процесу в університеті здійснюється відповідно
до стандартів освітньої діяльності, стандартів вищої освіти, а також цього
Положення.
Стандарти освітньої діяльності розробляються для кожного рівня вищої
освіти в межах кожної спеціальності з урахуванням необхідності створення
умов для осіб з особливими освітніми потребами та є обов’язковими до
виконання всіма вищими навчальними закладами незалежно від форми
власності та підпорядкування, а також науковими

установами, що

забезпечують підготовку докторів філософії та докторів наук.
Стандарти освітньої діяльності розробляються та затверджуються
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за
погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.
Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти
в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій
і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та
результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових
установ).
Стандарти

вищої

освіти

за

кожною

спеціальністю

розробляє

центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням
пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать
вищі навчальні заклади, і галузевих об’єднань організацій роботодавців та
затверджує їх за погодженням з Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти.
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Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:
1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти;
2) перелік компетентностей випускника;
3)

нормативний

зміст

підготовки

здобувачів

вищої

освіти,

сформульований у термінах результатів навчання;
4) форми атестації здобувачів вищої освіти;
5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти;
6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).
Університет на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової)
програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який
визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС,
послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та
їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового
контролю. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний
навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується
керівником вищого навчального закладу.
Університет у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати
спеціалізації, перелік яких визначається ним.
Організація освітнього процесу в університеті здійснюється такими
навчальними

підрозділами:

інститутами,

факультетами,

кафедрами.

Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього
процесу з того чи іншого рівня вищої освіти є навчальний план.
Навчальний план – це нормативний документ вищого навчального
закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та
структурно-логічної

схеми

підготовки

і

визначає перелік та обсяг

навчальних

дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми

проведення

навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу,

форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.
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Навчальний план затверджується ректором університету.
Для конкретизації планування навчального

процесу

на

кожний

навчальний рік складається робочий навчальний план.
Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги
до знань і вмінь визначаються програмою навчальної дисципліни.
Програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого
навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної
дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг,
визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів, перелік
літератури.
Навчання

студента

здійснюється

за

індивідуальним навчальним

планом.
Індивідуальний навчальний
робочого

навчального

плану

план
і

студента складається на підставі

включає

всі

обов’язкові навчальні

дисципліни та частину вибіркових, яка складає 25 % від загальної кількості
передбачених

освітньою

програмою

структурно-логічної схеми

підготовки.

з

обов'язковим

урахуванням

Індивідуальний навчальний план

складається на кожний навчальний рік і затверджується

в

порядку,

встановленому університетом.
Університет надає студентам можливість користування навчальними
приміщеннями,

бібліотеками,

науковою літературою,

навчальною, навчально-методичною

і

обладнанням, устаткуванням та іншими засобами

навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку.
За відповідність рівня підготовки студента вимогам державних
стандартів

освіти

відповідає

керівник

навчального структурного

підрозділу (інституту, факультету, кафедри).
За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент.
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3. Форми та види організації навчальних занять

Освітній процес в університеті здійснюється за такими формами:
навчальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка,
контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в університеті є:

лекція;

лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація.
Університет має право встановлювати інші форми навчальновиховного процесу та види навчальних занять.
Організація та методичне забезпечення видів навчальних занять
регламентується відповідним Положенням та методичними рекомендаціями
університету.
Самостійна

робота

студента

передбачає оволодіння навчальним

матеріалом у вільний час від обов'язкових навчальних занять.
Навчальний

час, відведений

для

самостійної

роботи студента,

регламентується

робочим навчальним планом і повинен становити не

менше 1/3

не

та

більше 2/3

загального

обсягу навчального

часу

студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.
Організація
здійснюється

та

методичне

забезпечення

самостійної

роботи

відповідно до Положення «Про організацію самостійної та

індивідуальної

роботи

студентів»

й

рекомендацій,

розроблених

університетом.
Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньої
програми і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.
Практична підготовка осіб, які навчаються в університеті, здійснюється
шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та
організаціях, згідно з укладеними університетом

договорами або у його

структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.
Для

практичної

підготовки

студентів,

як

бази,

можуть

використовуватися навчально-виробничі та наукові підрозділи університету
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(якщо програма практики передбачає науково-дослідницьку спрямованість),
навчально-виховні заклади, професійно-технічні училища (ліцеї), дослідні
господарства, полігони та підприємства, організації, установи, які мають
необхідне обладнання та кваліфіковані кадри.
Організація та методичне забезпечення практичної

підготовки

регламентується Положенням «Про проведення навчальних та виробничих
практик студентів Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича».

4. Система внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти в університеті

Система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із:
- системи забезпечення вищими навчальними закладами якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього
забезпечення якості);
- системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих
навчальних закладів та якості вищої освіти.
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти в університеті передбачає здійснення таких процедур і
заходів:
- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
- систематичний моніторинг результатів навчання здобувачів вищої
освіти, діяльності науково-педагогічних

працівників університету та

регулярне оприлюднення їх на офіційному веб-сайті університету, на
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників;
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- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
-

забезпечення

ефективної

системи

запобігання

та

виявлення

академічного плагіату у наукових працях працівників університету

і

здобувачів вищої освіти;
- інших процедур і контрольних заходів, передбачених Положенням
«Про

систему

внутрішнього

забезпечення

якості

вищої

освіти

в

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича».
Система забезпечення університетом якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його
поданням оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до
системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти.

5. Контрольні заходи

Контрольні заходи включають поточний, підсумковий контроль та
атестацію.
Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовленості
студента до

виконання

конкретної

Система поточного оцінювання
кафедрою.

рівня

роботи під час навчальних занять.
знань

визначаються відповідною
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Підсумковий контроль проводиться з метою

оцінки

результатів

навчання на певному освітньому рівні або на окремих його завершених
етапах.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію
студента.
Семестровий

контроль

проводиться

у

формах семестрового

екзамену або заліку з конкретної навчальної дисципліни відповідно до
навчального плану та програми навчальної дисципліни.
Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами
вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам
стандартів вищої освіти.
Атестація здійснюється відкрито і гласно.
Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра, бакалавра
чи магістра, здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої, як
правило, повинні включатися також представники роботодавців та їх
об’єднань, відповідно до Положення про атестацію здобувачів вищої освіти
(І-ІІ рівнів) та організацію роботи

екзаменаційної комісії, затвердженого

Вченою радою університету.
Університет на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує
особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої
освіти,

відповідний

ступінь

вищої

освіти

та

присвоює

відповідну

кваліфікацію.
Організація

та

проведення

контрольних

заходів

здійснюється

відповідно до Положень «Про контроль та оцінювання результатів навчання
студентів» і «Про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи
екзаменаційної комісії», а також рекомендаціями університету.
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6. Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу в університеті є: особи, які навчаються
в університеті; наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньопрофесійних програмах; інші працівники вищих навчальних закладів. До
освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.
Особами, які навчаються в університеті, є: здобувачі вищої освіти;
інші особи, які навчаються в університеті.
Здобувачами вищої освіти в університеті є: студент-особа, зарахована
до університету з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого
бакалавра, бакалавра чи магістра; аспірант-особа, зарахована до університету
(наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії;

докторант-

особа, зарахована або прикріплена до університету (наукової установи) для
здобуття ступеня доктора наук.
До інших осіб, які навчаються в університеті, належить слухач-особа,
яка навчається на підготовчому відділенні вищого навчального закладу, або
особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за
програмами післядипломної освіти.
Особи, які навчаються в університеті, мають право на:
- вибір форми навчання під час вступу до університету;
- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
- додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним
місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені
законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
- безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами,
навчальною, науковою та спортивною базами університету;
- безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних
форматах

з

використанням

технологій,

що

враховують

обмеження
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життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми
потребами);
-

користування

виробничою,

культурно-освітньою,

побутовою,

оздоровчою базами вищого навчального закладу у порядку, передбаченому
статутом університету;
-

забезпечення

гуртожитком

на

термін

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,

організації

дозвілля,

побуту,

оздоровлення;
- вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною
освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить
не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для
даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти
мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших
рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету
чи підрозділу;
- навчання одночасно за двома освітніми програмами, а також у
декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї
вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
- академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
- академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих
прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку,

19

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;
- 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;
- спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до
інфраструктури вищого навчального закладу відповідно до медикосоціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених
станом здоров’я.
Особи, які навчаються в університеті за денною формою навчання за
рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на
отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.
Особи, які навчаються в університеті за денною формою навчання,
можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними)
особами.
Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій
діяльності, за рішенням вченої ради університету можуть призначатися
персональні стипендії.
Особи, які навчаються в університеті, зобов’язані:
- дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього
розпорядку університету;
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- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої
санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та
інструкціями;
- виконувати вимоги освітньої (наукової) програми.
Навчальне навантаження студента – це час потрібний студенту для
завершення усіх видів навчальної діяльності (лекції, семінари, практичні,
лабораторні заняття, самостійна робота, заліки та екзамени), необхідні для
досягнення очікуваних результатів навчання.
Обліковими одиницями навчального навантаження студента

є

академічна година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.
Академічна година – це мінімальна облікова

одиниця навчального

часу. Тривалість академічної години становить, як правило, 40 хвилин.
Навчальні заняття в університеті тривають дві академічні години і
проводяться за розкладом. Розклад має забезпечити виконання навчального
плану в повному обсязі щодо навчальних занять.
Кількість навчальних днів визначаються річним графіком навчального
процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік з урахуванням
перенесень робочих та вихідних днів, погоджується і затверджується в
порядку і в терміни, встановлені університетом.
Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1
вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення
контрольних заходів, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікул.
Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом
навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі
включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю

та

канікул.

Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього,
становить не менше 8 тижнів. Початок і завершення навчання студента на
конкретному курсі оформляються відповідними (перевідними) наказами.
Допускається у порядку,

встановленому університетом,

вільне

відвідування студентами лекційних занять (для студентів останнього курсу
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навчання

першого

та

другого

індивідуального графіку навчання.

рівнів

освіти)

у

разі

оформлення

Відвідування інших видів навчальних

занять (крім консультацій) є обов'язковим для студентів.
Науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем
роботи в університеті провадять навчальну, методичну, наукову (науковотехнічну, мистецьку) та організаційну діяльність.
Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на
тиждень (скорочена тривалість робочого часу).
Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання
ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших
трудових обов’язків.
Науково-педагогічні працівники мають право:
- обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість
навчального процесу;
- безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами,
послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів
вищого навчального закладу;
- на захист права інтелектуальної власності;
- на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на
п’ять років.
Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники університету
зобов’язані:
- забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і
методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за
спеціальністю, провадити наукову діяльність;
- підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову
кваліфікацію;
- дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність
осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов
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до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги
до Конституції України та державних символів України;
- розвивати в осіб, які навчаються в університеті, самостійність,
ініціативу, творчі здібності;
- дотримуватися статуту університету, законів, інших нормативноправових актів.
Види навчальної роботи науково-педагогічних працівників відповідно
до їх посад встановлюються університетом за погодженням з виборними
органами

первинних

організацій

профспілки

(профспілковим

представником).
Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному
викладачеві виражений в

облікових

(академічних) годинах, визначає

навчальне навантаження викладача.
Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науковопедагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний
рік.
Мінімальний та максимальний

обов'язковий

обсяг

навчального

навантаження викладачів у межах його робочого часу встановлює кафедра з
урахуванням виконання ним інших обов'язків (методичних, наукових,
організаційних) і у порядку, передбаченому його статутом та колективним
договором.
У випадках виробничої необхідності викладач може бути залучений до
проведення навчальних занять понад обов'язковий обсяг

навчального

навантаження, визначений індивідуальним робочим планом, в межах свого
робочого часу.

Додаткова

кількість

облікових

годин встановлюється

університетом і не може перевищувати 0,25 мінімального обов'язкового
обсягу навчального навантаження.
Зміни в

обов'язковому

навчальному

вносяться в його індивідуальний робочий план.

навантаженні

викладача
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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

заходів, визначається у порядку, встановленому

університетом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання.

7. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу включає:
- стандарти вищої освіти;
- освітню (освітньо-професійну чи освітньо-наукову) програму;
- навчальні та робочі навчальні плани;
- програми навчальних дисциплін, передбачених робочим навчальним
планом;
- програми усіх видів практик;
- засоби діагностики;
- підручники і навчальні посібники;
- інструктивно-методичні

матеріали

до

семінарських, практичних

і лабораторних занять;
- індивідуальні завдання

для самостійної роботи студентів з

навчальних дисциплін;
- методичні

матеріали

для

студентів

з питань самостійного

опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт і дипломних
проектів (робіт).
Інші характеристики методичного забезпечення визначає викладач та
кафедра відповідно до Положення «Про навчально-методичне забезпечення
підготовки фахівців у Чернівецькому національному університеті імені
Юрія Федьковича».

