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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
1. Загальні положення
1.1. Освітній процес у ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка» – це інтелектуальна, творча
діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться через систему науковометодичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння,
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які
навчаються, з урахуванням принципів формування Європейського простору вищої
освіти, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
1.2.Діяльність коледжу провадиться на принципах автономії та самоврядування,
розмежування прав, повноважень і відповідальності, поєднання колегіальних та
єдиноначальних засад, академічній свободі, незалежності від політичних партій,
громадських і релігійних організацій.
1.3. Мовою викладання у навчальному закладі є державна мова.
1.4. Навчальний процес організується з урахуванням можливостей сучасних
інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої
особистості,
здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної
мобільності та медіаграмотності.
1.5. Організація навчального процесу у ВП «Лисичанський педагогічний
коледж Луганського національного» базується на Законі України «Про вищу
освіту», «Про освіту», стандартах освіти, інших актах законодавства України з
питань освіти.
2. Учасники освітнього процесу
2.1. Учасниками освітнього процесу є наукові, науково-педагогічні та
педагогічні працівники; здобувачі вищої освіти; інші працівники. До освітнього
процесу залучаються роботодавці.
3. Стандарти освітньої діяльності та її зміст
3.1. Зміст освіти – це науково-обгрунтована система дидактично та методично
оформленого навчального матеріалу для різних ступенів вищої освіти. Зміст освіти
визначається стандартами освітньої діяльності, стандартами вищої освіти, освітньопрофесійними програмами підготовки, навчальними планами, навчальними
програмами дисциплін.
3.2. Стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до
кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного
забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу і наукової установи.
3.3. Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів
освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем
вищої освіти в межах кожної спеціальності.
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).
3.4. Навчальний план 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 складається робочий
навчальний план, що затверджується директором.
3.5. Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин. Нормативна
частина змісту освіти визначається відповідним стандартом вищої освіти.
Вибіркова частина змісту освіти визначається вищим навчальним закладом.
Студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі мають право на вибір
навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та
робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків
загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.
3.6. Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту
навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг,
визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.
Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни:
- тематичний план;
- засоби для проведення поточного та підсумкового контролю;
- оцінювання в національній шкалі та ЄКТС;
- перелік навчально-методичної літератури.
4. Завдання освітньої діяльності ВП «Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
4.1. Основними завданнями ВП «Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» є:
- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття
особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;
- участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через
формування людського капіталу;
- формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного
виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей,
соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу
життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової
та інноваційної діяльності;
- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу
їхніх здібностей і талантів;
- збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і
досягнень суспільства;

- поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня
громадян;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.
5. Принципи освітньої діяльності ВП «Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
5.1. Освітня діяльність ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка» провадиться на принципах:
1) автономії та самоврядування;
2) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
3) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій
6. Рівні та ступені вищої освіти
6.1. Підготовка фахівців із вищою освітою здійснюється в коледжі за
відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами на таких
рівнях вищої освіти:
- початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти, який 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 застосування з метою
виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у відповідній галузі
професійної діяльності;
- перший (бакалаврський) рівень 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.
6.2. У коледжі присуджуються такі ступені вищої освіти:
- молодший бакалавр (освітньо-професійний ступінь, що здобувається на
початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим
навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти
освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС. Особа
має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної
загальної середньої освіти).
- бакалавр (освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та
присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання
здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня
бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним
закладом. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї
повної загальної середньої освіти).

7. Форми організації навчання
7.1. Навчальний процес у ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського
національного університету імені Тараса Шевченка» здійснюється у таких формах:
навчальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні
заходи.
7.2. Основні форми навчальних занять у вищих навчальних закладах:
- лекція;
- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
- консультація.
7.3. Лекція
7.3.1. Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому
навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.
Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний
теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика
курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою.
Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної навчальної
дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції проводяться
провідними вченими або спеціалістами для студентів та працівників вищих
навчальних закладів в окремо відведений час.
7.3.2. Лекції проводяться лекторами-професорами і доцентами (викладачами)
вищого навчального закладу, а також провідними науковцями або спеціалістами,
запрошеними для читання лекцій. Лекції проводяться у відповідно обладнаних
приміщеннях – аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів.
7.3.3. Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед початком
відповідного семестру подати на цикловукомісію складений ним конспект лекцій
(авторський підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для проведення
підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для даної
навчальної дисципліни.
Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути
зобов'язаний головою циклової комісії до проведення пробних лекцій з участю
викладачів та наукових співробітників циклової комісії.
Лектор зобов'язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем лекційних
занять, але не обмежується в питаннях трактування навчального матеріалу, формах
і засобах доведення його до студентів.
7.4. Лабораторне заняття
7.4.1. Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент під
керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи
досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень
навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним
устаткуванням,
обладнанням,
обчислювальною
технікою,
вимірювальною
апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній
галузі.
Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних
лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального
процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні
заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища

(наприклад, у школі, на виробництві, в наукових лабораторіях). Лабораторне заняття
проводиться зі студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.
Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною
програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних
занять, як правило, не дозволяється.
7.4.2. Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю
підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання
завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його
захист перед викладачем.
Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкова оцінка
виставляється в журналі обліку виконання лабораторних робіт. Підсумкові оцінки,
отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні
семестрової підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.
7.5. Практичне заняття
7.5.1 Практичне заняття – форма навчального заняття, при якій викладач
організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної
дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом
індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.
Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях,
оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою.
Практичне заняття проводиться зі студентами, кількість яких не перевищує половини
академічної групи.
Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою
дисципліни. Проведення практичного заняття грунтується на попередньо
підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння
студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної
складності для розв'язування їх студентами на занятті.
Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено проведення
практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної дисципліни.
7.5.2. Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань,
умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її
обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням,
розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.
Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при
виставленні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.
7.6. Семінарське заняття
7.6.1. Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач
організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують
тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).
Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з
однією академічною групою.
Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою
дисципліни.
7.6.2. На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені
студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і
відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття
вносяться у відповідний журнал.

Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при
виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
7.7.1. Індивідуальне заняття
7.7.2. Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з
метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих
здібностей.
Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком і можуть
охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних
дисциплін, а в окремих випадках – повний обсяг навчальних занять для конкретного
освітнього або кваліфікаційного рівня.
Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи
проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім державної
атестації) визначаються навчальною програмою.
7.8. Консультація
7.8.1. Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує
відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних
положень чи аспектів їх практичного застосування.
7.8.2. 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.
Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з конкретної
дисципліни, визначається навчальним планом.
7.9. Індивідуальні завдання
7.9.1. Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, графічні, курсові,
проекти тощо) видаються студентам у терміни, передбачені вищим навчальним
закладом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при
консультуванні викладачем.
Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома студентами.
7.9.2. Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення
і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до
комплексного вирішення конкретного фахового завдання.
Тематика курсових проектів (робіт) повинна відповідати завданням навчальної
дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху.
Порядок затвердження тематики курсових проектів (робіт) і їх виконання
визначається вищим навчальним закладом.
Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється, як правило,
найбільш кваліфікованими викладачами.
Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед комісією у складі двохтрьох викладачів циклової комісії за участю керівника курсового проекту (роботи).
Результати захисту курсового проекту (роботи) оцінюються за чотирибальною
шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"). Курсові проекти (роботи)
зберігаються на цикловій комісії протягом одного року, потім списуються в
установленому порядку.
7.10. Самостійна робота студента
7.10.1. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним
матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

7.10.2. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента,
регламентується робочим навчальним планом.
7.10.3. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною
визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами,
завданнями та вказівками викладача.
7.10.4. Самостійна робота студента забезпечується системою навчальнометодичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни:
підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум
тощо.
Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати
можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи
студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і
періодична література.
7.10.5. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з
конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці навчального закладу,
навчальних кабінетах, комп'ютерних классах (лабораторіях), а також в домашніх
умовах.
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.
7.10.6. При організації самостійної роботи студентів з використанням складного
обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації (наприклад,
комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування тощо)
передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку
фахівця.
7.10.7. 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.
7.11. Практична підготовка студентів
7.11.1 Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є
обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття
кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.
Практична підготовка студентів здійснюється шляхом проходження ними
практики в установах та організаціях згідно з укладеними вищими навчальними
закладами договорами, що забезпечують практичну підготовку.
7.11.2. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під
організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу та
спеціаліста з даного фаху.
Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються
навчальним планом.
Організація практичної підготовки регламентується Положенням про
проведення практики студентів.
7.12. Контрольні заходи
7.12.1. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних
та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до
виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час
навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною
цикловою комісією.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на
певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію
студента.
Вищий навчальний заклад може використовувати модульну та інші форми
підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та
практичних занять з певної дисципліни і їх результати враховувати при виставленні
підсумкової оцінки.
7.13. Семестровий контроль
7.13.1 Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену,
диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі
навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені
навчальним планом.
Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом
теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр,
що проводиться як контрольний захід.
Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового контролю, що
полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни
виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань. Семестровий
диференційований залік планується при відсутності модульного контролю та
екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.
Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці
засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів
виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних
заняттях. Семестровий залік планується при відсутності модульного контролю та
екзамену і не передбачає обов'язкову присутність студентів.
Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної
навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку),
якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї
навчальної дисципліни.
7.13.2. Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій,
передбачених навчальним планом.Вищий навчальний заклад може встановлювати
студентам індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів. Екзамени
проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не
пізніше, як за місяць до початку сесії. Порядок і методика проведення заліків та
екзаменів визначаються вищим навчальним закладом.
7.13.3. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються
за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), а
заліків – за двобальною шкалою ("зараховано", "незараховано") і вносяться в
екзаменаційну відомість, залікову книжку, навчальну картку студента.
Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок,
відраховуються з вищого навчального закладу.

Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок,
дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру.
Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів з кожної
дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється завідувачем
відділення.
Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються
такими, що одержали незадовільну оцінку.
8. Державна атестація студента
8.1. Атестація здобувачів вищої освіти проводиться в коледжі за
акредитованими спеціальностями та завершується видачею документів встановленого
зразка про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої
кваліфікації. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші
особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та / або відеофіксацію
процесу атестації. До складу екзаменаційної комісії можуть включатися
представники роботодавців та їх об’єднань.
8.2. Атестація випускників за освітніми рівнями «молодшого бакалавра»,
«бакалавра» здійснюється Екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та
практичної частини навчання за відповідним освітнім рівнем з метою встановлення
відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти за спеціальністю. Атестація
здійснюється на підставі оцінки рівня загально-професійних і спеціалізованопрофесійних компетентностей (знання, вміння, комунікація, автономність та
відповідальність,
інтегральна
компетентність)
випускників,
передбачених
відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньо-професійними
програмами підготовки фахівців за спеціальністю.
8.3. Для проведення атестації випускників за освітніми рівнями «молодший
бакалавр», «бакалавр» у коледжі створюються Екзаменаційні комісії. Терміни
проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та
графіком освітнього процесу. Атестацію проходить кожен студент після повного
виконання ним навчального плану за відповідним освітнім рівнем.
8.4. Функціями та обов’язками Екзаменаційної комісії є:
комплексна перевірка й оцінка науково-теоретичної та практичної фахової
підготовки студентів-випускників (молодшого бакалавра, бакалавра) з метою
встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам стандартів вищої
освіти, освітньо-професійних програм, навчальним планам і програмам підготовки;
вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та
видачі диплома (звичайного зразка чи з відзнакою);
розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки
фахівців з відповідної спеціальності.
8.5. Атестація випускників здійснюється відповідно до вимог стандарту вищої
освіти і освітньо-професійної програми за освітніми рівнями «молодший бакалавр»,
«бакалавр» у формі комплексного державного іспиту зі спеціальності.
8.6. Програма комплексного державного іспиту визначається загально-

професійними і спеціалізовано-професійними компетентностями випускників, які
підлягають оцінюванню відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
фахівця за спеціальністю.
8.7. Перелік професійно-орієнтованих дисциплін, з яких формується програма
комплексного державного іспиту, визначається стандартом вищої освіти відповідної
спеціальності і освітньо-професійною програмою, а їх кількість не повинна
перевищувати чотирьох – за освітніми рівнями «молодшого бакалавра», «бакалавр».
8.8. Студенти забезпечуються програмою комплексного державного іспиту не
пізніше ніж за півроку до проведення атестації.
8.9. Екзаменаційна комісія працює за графіком, погодженим з навчальнометодичною радою і затвердженим директором. Графік роботи Екзаменаційної
комісії оприлюднюється не пізніше ніж за місяць до початку її діяльності.
У випадку неявки студента на засідання Екзаменаційної комісії з поважних
причин (раптове захворювання студента, нещасний випадок, смерть близьких
родичів), підтверджених відповідними документами, і перенесенням, за рішенням
голови ЕК, іспиту або захисту випускної кваліфікаційної роботи на більш пізній
термін, графік роботи ЕК може бути подовжений до 30 червня поточного навчального
року.
8.10. Структура кожного державного іспиту, а також послідовність і терміни
проведення іспиту у разі поділу його на письмову, тестову та усну частини, порядок і
форма перевірки знань студентів під час атестації встановлюються випусковими
цикловими комісіями і, за поданням навчально-методичної ради, затверджуються
педагогічною радою коледжу.
8.11. Засідання Екзаменаційної комісії є відкритими і проводяться за участю
більше ніж половини її складу та обов’язкової присутності Голови ЕК. Засідання ЕК
оформляються протоколом. Тривалість засідання не повинна перевищувати шести
академічних годин на день. Тривалість усного державного іспиту з кожної
дисципліни, а також захисту випускної кваліфікаційної роботи одного студента, як
правило, не повинна перевищувати 30 хвилин. При проведенні письмового
державного іспиту за тестовим комплексним контрольним завданням на
екзаменаційну групу виділяється не більше чотирьох годин.
8.12. Оцінювання результатів складання державних іспитів здійснюється у
порядку, передбаченому прийнятою в коледжі системою контролю знань:
за національною (4-бальною) шкалою:
відмінно;
добре;
задовільно;
незадовільно.
за 100-бальною шкалою:
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Підсумкова оцінка комплексного державного іспиту (державного іспиту)
визначається як середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань
(якщо інше не визначене програмою державного іспиту).
Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні іспитів,
а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів
(загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії
відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її
засіданні. За однакової кількості голосів голос Голови ЕК є вирішальним. Повторне
складання (перескладання) державного іспиту з метою підвищення оцінки не
дозволяється.
8.13. Студентам, які отримали позитивні оцінки за передбаченими програмою
підготовки формами атестації, рішенням Екзаменаційної комісії присуджується
ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої
спеціальності і видається диплом встановленого зразка за наявності 75 %
підсумкових оцінок «відмінно».
Рішення щодо видачі студенту диплома з відзнакою приймається Екзаменаційною
комісією за результатами атестації і з урахуванням усіх наданих до ЕК матеріалів.
8.14. Якщо відповідь студента на державному іспиті не відповідає вимогам рівня
атестації, Екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що студент не пройшов
атестацію і у протоколі засідання Державної комісії йому проставляється оцінка
«незадовільно» (0-59 балів). У випадку, якщо студент не з’явився на засідання
Екзаменаційної комісії для складання іспитів або захисту випускної кваліфікаційної
роботи, у протоколі зазначається, що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на
засідання. Якщо студент не з’явився на засідання ЕК з поважної причини, що
підтверджується відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата
складання іспиту під час роботи ЕК.
Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні державного іспиту
відраховується з коледжу. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.
8.15. Студенти, які не склали державні іспити у зв’язку з неявкою без поважних
причин або отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з наступного
навчального року) державну атестацію протягом трьох років після відрахування з
ВНЗ (у період роботи, згідно затвердженого графіка. Екзаменаційної комісії з
відповідної спеціальності). Перелік державних іспитів визначається за навчальним

планом, чинним на момент повторної державної атестації. Повторно складаються
тільки ті державні іспити, з яких була отримана незадовільна оцінка.
8.16. У випадку надходження апеляції розпорядженням директора створюється
комісія для розгляду апеляції. Склад комісії затверджується розпорядженням
директора.
9. Навчальний час студента
9.1. Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу,
відведених для здійснення програми підготовки для відповідних ступенів вищої
освіти.
Одиницею вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої
освіти, необхідного для досягнення результатів навчання є кредит Європейської
кредитної трансферно-накопичувальної системи, який становить 30 годин.
Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як
правило, 60 кредитів ЄКТС.
Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година,
навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік.
Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу.
Тривалість академічної години становить, як правило, 45 хвилин.
Дві академічні години утворюють пару академічних годин (надалі "пара").
Навчальний день – складова частина навчального часу студента тривалістю не
більше 9 академічних годин.
Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента тривалістю
не більше 54 академічних годин.
Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що
закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається
навчальним планом.
Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом
навчального року. 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 закінчення навчання студента на конкретному курсі оформляються
відповідними (перевідними) наказами.
Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для
студентів складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю,
екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і канікулярних днів.
9.2. Навчальні дні та їх тривалість 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 вищим навчальним закладом.
Навчальні заняття у вищому навчальному закладі тривають дві академічні
години з перервами між ними і проводяться за розкладом. Розклад має забезпечити
виконання навчального плану в повному обсязі щодо навчальних занять.
9.3. Допускається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом,
вільне відвідування студентами лекційних занять (для студентів третього та

наступних курсів). Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій)
є обов'язковим для студентів.
Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях та
контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків, передбачених чинним
законодавством.
10. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
10.1. 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. Робочий час наукового
працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної,
експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час
педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної,
організаційної роботи та інших трудових обов’язків.
10.2. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науковопедагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.
10.3. Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників до
роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою
згодою або у випадках, передбачених законодавством.
10.4. Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг навчального
навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються цикловою
комісією.
10.5. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних
навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та
іншими видами робіт. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком
контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому вищим навчальним
закладом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання.
Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого
часу.
Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних занять та
контрольних заходів, передбачених розкладом.
11. Форми навчання
11.1. Навчання у Відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний
коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
здійснюється за такими формами:
- очна (денна);
- заочна (дистанційна).
Можливе поєднання різних форм навчання.
11.2. Денна (стаціонарна) форма навчання є основною формою здобуття
певного рівня освіти або кваліфікації з відривом від виробництва.
Організація навчального процесу на денній (стаціонарній) формі навчання
здійснюється вищим навчальним закладом згідно з стандартами освіти і даним
Положенням.

11.3. Заочна (дистанційна) форми навчання є формами здобуття певного рівня
освіти або кваліфікації без відриву від виробництва.
Організація навчального процесу на заочній (дистанційній) формах навчання
здійснюється вищим навчальним закладом згідно з державними стандартами освіти і
даним Положенням з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для
осіб, які поєднують роботу з навчанням.
12. Науково-методичне забезпечення навчального процесу
12.1. Науково-методичне забезпечення включає:
- стандарт освітньої діяльності;
- стандарт вищої освіти;
- навчальні плани;
- навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
- програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
- підручники і навчальні посібники;
- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і
лабораторних занять;
- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з
навчальних дисциплін;
- контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
- модульні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння
студентами навчального матеріалу;
- навчальні блоги;
- методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання
фахової літератури, написання курсових робіт.
Інші характеристики навчального
процесу
визначає
викладач,
циклова комісія, вищий навчальний заклад.
13. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення
здобувачів вищої освіти
13.1. Підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:
1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою;
2) власне бажання;
3) переведення до іншого навчального закладу;
4) невиконання навчального плану;
5) порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним
закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка
оплачує таке навчання;
6) інші випадки, передбачені законом.
Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення навчання
за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію
про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість
кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

13.2. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з
обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми
(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 чи стажування в
освітніх і наукових 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.
Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з
оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.
Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність,
протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому
вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її
межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії
відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.
13.3. Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення навчання
за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в
межах ліцензованого обсягу вищого навчального закладу.
13.4. Поновлення на навчання осіб, відрахованих з вищих навчальних закладів
або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої
освіти здійснюються, як правило, під час канікул.
13.5. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення
осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також порядок надання їм
академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

