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                                                ВСТУП 

 

              09 серпня 2019 року набув чинності Закон України «Про фахову 

передвищу освіту». Цей закон визначає порядок, умови, форми та особливості 

здобуття фахової передвищої освіти, встановлює основні правові, організаційні, 

фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти, створює 

умови для поєднання освіти з виробництвом з метою підготовки 

конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку 

праці та держави. Закон передбачає функціонування фахової передвищої освіти 

як самостійного складника системи освіти, основу якого становитимуть фахові 

коледжі, основним результатом діяльності яких стане підготовка фахового 

молодшого бакалавра - замість нинішнього освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста. Найважливішою особливістю підготовки фахових 

молодших бакалаврів має стати незаперечна орієнтація на практичну діяльність 

в умовах сучасних виробництв і сфери послуг, на потреби ринку праці. 

               У законі сформовані основні вимоги до організації ефективного та 

результативного освітнього процесу, зокрема, можливість формувати 

індивідуальні освітні траєкторії та надавати вибір форми освіти (мережева, 

дуальна, навчання на виробництві тощо); особливості забезпечення доступу до 

якісної фахової передвищої освіти (відсутність обмеження щодо віку студентів, 

кількості попередньо здобутих дипломів за бюджетний кошт), окреслені права 

та обов’язки учасників освітнього процесу. 

             У законі вперше у вітчизняній законодавчій практиці сформульоване 

поняття студентоорієнтованого навчання як сучасного підходу до організації 

освітнього процесу, що передбачає: «заохочення здобувачів фахової 

передвищої освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього 

процесу; створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення 

потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання 

можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; побудову 

освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства здобувачів фахової 

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

інших працівників закладу фахової передвищої освіти». 

               Сучасна фахова передвища освіта повинна готувати спеціалістів 

нового рівня, нових можливостей, здатних до ефективної трудової діяльності в 

умовах активного впровадження новітніх технологій. Її функціонування 

спрямовується на оволодіння випускниками коледжів і технікумів ключовими 

професійними знаннями та навиками, необхідними для майбутньої професійної 

діяльності в різних галузях економіки. 

               Прийняття Закону України «Про фахову передвищу освіту» сприятиме 

міжнародному визнанню національної фахової передвищої освіти. 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому 

структурному підрозділі «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка» (далі по тексту - 

Положення) є основним нормативним документом, що регламентує систему 



організаційно-управлінських і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію 

змісту освіти на рівні фахової передвищої освіти відповідно до системи 

стандартів фахової передвищої освіти (за наявності), визначає основні засади й 

принципи освітньої діяльності, особливості формування освітньо - професійних 

програм, їх реалізації і науково-методичного супроводу, оцінювання 

результатів навчання та присвоєння кваліфікації, забезпечення якості 

освітнього процесу, прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу у 

Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка» (далі по тексту 

- Коледж). 

1.2 Мета освітнього процесу в Коледжі полягає в реалізації особистісного 

потенціалу здобувача освіти, розвитку їх творчих (креативних) здібностей, 

задоволенні потреб особи і суспільства у підготовці компетентних фахівців, 

конкурентоздатних на національному та міжнародному ринках праці. 

1.3 Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, ступеневості освіти, її наступності та неперервності, органічного 

поєднання освітньої та наукової діяльності, незалежності від втручання будь-

яких політичних партій, громадських та релігійних організацій. 

1.4 Основними завданнями освітнього процесу є: 

- продовження реалізації ступеневої освіти через створення 

інтегрованої неперервної системи відбору і підготовки студентів; 

- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами фахової передвищої освіти відповідного ступеня за обраною 

спеціальностю; 

- провадження освітньої діяльності на основі індивідуальних 

навчальних планів і програм, які відповідають запиту держави; 

- залучення стейкхолдерів до участі в підготовці та реалізації 

освітньо - професійних програм, спеціальності, переорієнтація навчальних 

планів на збільшення частки практичної компоненти; 

- органічного поєднання в освітньому процесі наукової та 

інноваційної діяльності; 

- індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, 

створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної 

освітньої траєкторії; 

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів; 

- збереження та примноження моральних, культурних, патріотичних, 

наукових цінностей і досягнень суспільства; 

- створення умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими 

освітніми потребами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування; 

- сприяння конкурентоспроможності випускників. 

1.5  Коледж постійно підтримує в актуальному стані інформацію в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти згідно з вимогами чинного 

законодавства. 



1.6 Мовою викладання у Відокремленому структурному підрозділі 

«Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету 

«Львівська політехніка»  є державна (українська) мова. 

1.7 Фінансування освітнього процесу здійснюється за рахунок 

державного бюджету та за рахунок коштів на оплату послуг з підготовки 

фахівців, інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням 

принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності й 

прозорості у прийнятті рішень. 

1.8 Коледж провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової 

передвищої освіти у межах відповідної ліцензії і має право відповідно до цих 

ліцензій забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та 

академічного спрямування. 

1.9 Освітній процес у Коледжі – це інтелектуальна, творча діяльність, що 

провадиться у закладі фахової передвищої освіти та спрямована на передачу, 

засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей 

у здобувачів освіти, а також на формування гармонійно розвиненої особи.  

1.10 Організація освітнього процесу у Відокремленому структурному 

підрозділі «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка» базується на таких нормативно-правових 

документах: 

- Конституція України; 

- Закон України «Про освіту»; 

- Закон України «Про повну загальну середню освіту»; 

- Закон України «Про вищу освіту»; 

- Закон України «Про фахову передвищу освіту»; 

          - міжнародні договори України, укладені в установленому законом 

порядку; 

- Постанови Кабінету Міністрів України: 

- «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності» (постанова КМУ від 27 серпня            

2010 р. №796); 

- «Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти» (постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. №1095); 

- «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково- 

педагогічних працівників» (постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800); 

- «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року» (постанова КМУ 

від 9 жовтня 2020 р. №1233-р); 

- «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та 

ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» 

(постанова КМУ від 19 травня 2021 р. № 497); 

- накази Міністерства освіти і науки України: 

- «Про затвердження Положення про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України», наказ Міністерства освіти і науки 

України від 08.04.1993 р. № 93; 



- «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної 

роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, 

організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково- 

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти наказ МОН 

України № 686 від 18.06.2021р. (із змінами та доповненнями, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 19 серпня 2021 року за № 1092/36714,                          

№ 1093/36715)»; 

- «Порядок надання платних освітніх послуг державними та 

комунальними навчальними закладами» (наказом МОН України, Міністерства 

економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010р. 

№736/902/758); 

- Положення про дистанційне навчання (наказ МОН України від 

25.04.2013 р. №466); 

- «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти» (наказ МОН України від 30.12.2015 р. № 1187); 

- «Про Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

(наказ МОН України від 10.01.2017 р. №25); 

- «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 

закладах освіти» (наказ МОН України від 26.12.2017 р. № 1669); 

- «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти III ступеня» (наказ МОН України від 20.04.18 № 408); 

- «Про затвердження типової освітньої програми профільної 

середньої освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших 

спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти» (наказ МОН України 

від 01.06.18 № 570); 

- «Про деякі питання документів про загальну середню освіту» (наказ 

МОН України від 16.10.18 № 1109); 

- «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних 

досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 

04.09.2000 р № 428/48); 

- «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ МОН України 

від13.04.2011 №329); 

- «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової 

атестації» (наказ МОН України від 07.12.2018 р. № 1369, зі змінами від 

04.02.2022 р.); 

- «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі 

спеціальності  122 Комп'ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології 

освітньо – професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» (наказ МОН 

України від 30.11.2021р. № 1283); 

-  «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти за 

спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; 

  - «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі 

спеціальності  172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка 



та телекомунікації освітньо – професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр» (наказ МОН України від 19.04.2022р. № 347); 

  - «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі 

спеціальності  123 Комп’ютерна інженерія  галузі знань 12 Інформаційні 

технології освітньо – професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

(наказ МОН України від 20.04.2022р. № 366); 

- «Деякі питання організації дистанційного навчання» (наказ МОН 

України від 08.09.2020 р. № 1115); 

- накази Міністерства транспорту та зв’язку  України, Міністерства 

цифрової трансформації України: 

- Нормативні документи, пов’язані із специфікою освітньої діяльності 

Коледжу: 

- Правила внутрішнього розпорядку у Відокремленому структурному 

підрозділі «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка»; 

- Державні стандарти фахової передвищої освіти; 

- Стандарти фахової передвищої освіти (за наявності); 

- Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому 

структурному підрозділі «Фаховий коледж інформаційних технологій 

Національного університету «Львівська політехніка»; 

- Положення про реалізацію права здобувачами освіти вибору 

вибіркових дисциплін у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка»; 

- Положення про систему оцінювання якості знань студентів у 

Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка»; 

- Положення про організацію підсумкових контролів знань студентів 

у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка» (проведення 

підсумкових модульних контролів, іспитів, диференційованих заліків, заліків); 

- Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених 

занять Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка»; 

- Положення про Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка»; 

- Положення про організацію та проведення практики здобувачів 

освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка»; 

- Методичні рекомендації «Розроблення освітньо - професійної 

програми та навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої 

освіти» (Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти»). 

 



                                    2 ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

2.1 Метою освітнього процесу у Коледжі є забезпечення здобуття 

фахової передвищої чи вищої освіти і задоволення інших освітніх потреб 

здобувачів освіти. 

2.2 Освітній процес та його організація ґрунтується на принципах: 

- сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для здобуття 

освіти протягом життя; 

- доступності фахової передвищої та вищої освіти; 

- міжнародної інтеграції та інтеграції системи фахової передвищої та 

вищої освіти України в Європейський освітній простір, за умови збереження і 

розвитку досягнень та прогресивних традицій національної освіти; 

- сприяння державно-приватному партнерству у сфері фахової 

передвищої та вищої освіти; 

- запровадження механізмів стимулювання підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності до надання першого робочого місця 

випускникам закладів фахової передвищої освіти; 

- заохочення просвітницької, інноваційної, дослідницької діяльності 

закладів фахової передвищої освіти, ведення фінансово-економічної діяльності 

на засадах цільового, ефективного та раціонального використання матеріальних 

та фінансових ресурсів. 

- поваги до кожної людини, забезпечення її прав і свобод, зокрема 

права на освіту; 

- нерозривної єдності форм і змісту навчання та потреб професійної 

діяльності; 

- неприпустимості втручання політичних партій, інших громадських і 

релігійних організацій. 

2.3 Зміст навчання та його формування 

Зміст навчання - це науково обґрунтована система дидактично та 

методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і 

кваліфікаційних рівнів та ступенів. 

Зміст навчання визначається освітньо-професійною програмою в межах 

ліцензованої спеціальності, структурно-логічною схемою 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 освітньої 

діяльності. 

Організація освітнього процесу у Коледжі базується на стандартах освіти. 

 Стандарт фахової передвищої освіти - це сукупність вимог до освітньо - 

професійних програм фахової передвищої освіти, які є спільними для всіх 

освітньо-професійних програм у межах певної спеціальності; 

Стандарти фахової передвищої освіти розробляються для кожної 

спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 

використовуються для визначення змісту та оцінювання результатів освітньої 

діяльності закладів фахової передвищої освіти під час акредитації освітньо-



професійних програм. Стандарти фахової передвищої освіти є обов’язковими 

до виконання у Коледжі. 

Стандарти фахової передвищої освіти розробляє, затверджує та 

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті центральний орган виконавчої 

влади у сфері освіти і науки (крім стандартів спеціалізованої фахової 

передвищої освіти) з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, що 

забезпечують формування і реалізують державну політику у відповідних 

сферах, і галузевих об’єднань організацій роботодавців. Стандарти фахової 

передвищої освіти повинні бути придатними для гармонізації з відповідними 

професійними стандартами та стандартами вищої освіти в межах Національної 

рамки кваліфікацій. 

Стандарт фахової передвищої освіти визначає такі вимоги до освітньо - 

професійної програми: 

1) перелік обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей і 

результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти; 

2) вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

за цією програмою; 

3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахового 

молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю; 

4) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти; 

5) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової 

передвищої освіти; 

6) вимоги професійних стандартів (за наявності). 

Освітньо-професійна програма підготовки (ОПП) - це єдиний комплекс 

освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів 

навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної 

кваліфікації. 

Нормативний термін навчання за ОПП підготовки встановлюється 

відповідно до визначеного рівня професійної діяльності. Нормативна частина 

змісту навчання - це перелік обов’язкових навчальних дисциплін та видів 

практичної підготовки із зазначенням мінімального обсягу кредитів і годин, 

відведених на їх засвоєння. Дотримання переліку дисциплін та обсягів кредитів 

і годин, що складають нормативну частину змісту освіти, є обов’язковим. 

 Засоби діагностики якості фахової передвищої освіти визначають 

стандартизовані методики, призначені для кількісного та якісного оцінювання 

досягнутого особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, а також її 

професійних, світоглядних та громадянських якостей. 

Засоби діагностики якості фахової предвищої освіти використовуються 

для встановлення відповідності рівня якості фахової передвищої освіти 

вимогам  стандартів  фахової передвищої освіти і затверджуються спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. 

Варіативна частина ОПП містить цикл дисциплін за вибором навчального 

закладу і цикл дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліни за вибором 

навчального закладу визначаються особливостями регіональних потреб у 

фахівцях певної спеціальності та спеціалізації, певним досвідом підготовки 

фахівців у навчальному закладі, особливостями наукових шкіл. 



        Дисципліни вільного вибору студентів можуть бути орієнтовані на 

задоволення їх освітніх і культурних потреб, додаткову фундаментальну і 

спеціальну підготовку.  

Вибіркова частина навчального плану становить не менше 10 відсотків за 

вибором здобувача освіти, із загальної кількості кредитів ЄКТС передбачених 

для фахової передвищої освіти освітньою програмою. 

Зазначену частину навчального плану (свою власну індивідуальну 

освітню траєкторію) студент Коледжу формує із Каталогу вибіркових 

дисциплін відповідно до Положення про реалізацію права здобувачами освіти 

вибору вибіркових дисциплін.  

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти розглядається та 

затверджується Педагогічною радою Коледжу. 

Робочі навчальні програми дисциплін загальноосвітньої підготовки, що 

викладаються у Коледжі, розробляються відповідною цикловою комісією з 

загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, на основі 

навчальних програм, затверджених наказами МОН України №1407 від 

23.10.2017 р., №1539 від 24.11.2017 р., №1377 від 04.11.2020 р. 

Навчальна програма дисципліни, що входить до освітньо-професійної 

програми, визначає місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст, 

послідовність і організацію форм вивчення, вимоги до знань і вмінь. Навчальні 

програми дисциплін, що викладаються у Коледжі, розробляються викладачами. 

Відповідно до Робочого навчального плану та на підставі Навчальної програми 

дисципліни 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. 

Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, 

рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, 

інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та 

засоби діагностики успішності навчання. 

Робоча програма навчальної 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 програми навчальної дисципліни: 

- опис навчальної дисципліни; 

- мета, завдання, очікувані результати (що повинен знати, уміти 

студент в результаті вивчення дисципліни та які компетентності ця дисципліна 

формує); 

- програма навчальної дисципліни; 

- структура навчальної дисципліни; 

- теми семінарських занять; 

- теми практичних занять; 

- теми лабораторних занять; 

- самостійна робота; 

- методи навчання; 

- методи контролю; 

- перелік навчально-методичної літератури. 



2.4 Структурно-логічна схема підготовки 

 Структурно-логічна схема підготовки - це наукове і методичне 

обґрунтування процесу реалізації ОПП підготовки (послідовність вивчення 

навчальних дисциплін, проведення контролю тощо). 

2.5 Навчальний план 

Навчальний план - основний нормативний документ, що визначає 

організацію освітнього процесу в конкретному напрямку освітньої підготовки. 

Навчальний план є нормативним документом Коледжу, який визначає 

зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу з освітньо-

професійної програми і складається на її підставі та структурно-логічної схеми 

підготовки фахівців і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових 

навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення 

занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми проведення 

підсумкового контролю, а також обсяг часу, передбачений на самостійну 

роботу студентів. 

Навчальні плани складаються окремо для кожної освітньо-професійної 

програми, рівня освіти та форми навчання. 

Навчальні плани схвалюються педагогічною радою, підписуються 

заступником директора з навчальної роботи та затверджуються директором 

Коледжу. 

2.6 Робочий навчальний план 

Робочий навчальний план складається з метою удосконалення змісту 

навчання, конкретизації планування освітнього процесу, своєчасного внесення 

змін на виконання наказів та розпоряджень МОН України, рішень педагогічної 

ради Коледжу, врахування регіональних потреб і вимог замовників фахівців, 

окремо для кожної освітньо-професійної програми та форми навчання. Робочі 

навчальні плани затверджуються заступником директора з навчальної роботи 

перед початком навчального року. 

Робочий навчальний план містить відомості про галузь знань, 

спеціальність (напрям підготовки), ОПП, освітньо-професійний ступінь, 

професійну кваліфікацію, нормативний термін навчання, форму навчання, 

графік освітнього процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, дані 

про кількість і форми контролю, екзаменаційні сесії, Підсумкову атестацію, 

загальний бюджет навчального часу за весь нормативний термін навчання та 

його поділ на аудиторний та поза аудиторний навчальний час, а також поділ 

бюджету аудиторного навчального часу за окремими формами занять з кожної 

навчальної дисципліни та за весь термін навчання загалом. 

Мінімальний обсяг навчальної дисципліни в Навчальному плані перелік 

нормативних дисциплін підготовки фахівців є однаковим для всіх здобувачів 

освіти, що навчаються за однією ОПП та одним Навчальним планом. 

2.7 Графік освітнього процесу 

Графік освітнього процесу складається навчальною частиною Коледжу, 

погоджується із заступниками директора з навчальної та навчально-виробничої 

роботи і затверджується директором Коледжу перед початком нового 

навчального року. Графік освітнього процесу визначає тривалість семестрів, 

екзаменаційних сесій, практичної підготовки, канікул. 

 



                    3   ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1 Навчальний рік триває 52 тижні, розпочинається 01 вересня поточного 

року та поділяється на два семестри (осінньо-зимовий і весняно-літній) згідно з 

навчальним планом. 

Навчальний рік складається з теоретичного навчання, проведення 

поточного і підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, навчальних та 

виробничих практик, атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти й 

канікул. 

 У навчальному році планується 40-44 навчальні тижні (в тому числі 4-6 

тижнів - екзаменаційні сесії). 

3.2 Канікули встановлюються двічі на рік, їх конкретні терміни 

визначаються графіком освітнього процесу на кожний навчальний рік. 

Канікулярний період у студентів за навчальний рік (крім випускного курсу) 

становить 10-12 тижнів. 

         3.3  Тривалість теоретичного навчання протягом періоду навчання 

визначається як різниця його загальної тривалості та тривалості екзаменаційної 

сесії. 

          3.4  Тривалість екзаменаційної сесії визначається з розрахунку: три дні на 

один екзамен. 

         3.5   Розподіл контактних годин між лекціями, практичними, 

семінарськими, лабораторними заняттями та консультаціями, а також між 

тижнями теоретичного навчання є прерогативою Коледжу. При цьому 

максимальне тижневе навантаження не повинно перевищувати для здобувачів 

освіти освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 30 годин.  

3.6 Кредити ЄКТС та їх встановлення ЄКТС - це орієнтована на особу, 

яка навчається, система накопичення і трансферу кредитів, що ґрунтується на 

прозорості результатів навчання та освітнього процесу. Її метою є сприяння 

плануванню, наданню, оцінюванню, визнанню та підтвердженню кваліфікацій 

та навчальних модулів, а також сприяння мобільності здобувачів освіти. 

Використання ЄКТС є обов’язковою вимогою при розробленні та 

акредитації освітньо-професійних (освітніх) програм. 

Основними поняттями, на яких ґрунтується ЄКТС, є кредити ЄКТС, 

навчальне навантаження здобувача освіти, результати навчання та 

компетентності. 

Кредити ЄКТС ґрунтуються на навчальному навантаженні, необхідному 

здобувачам освіти для досягнення очікуваних результатів навчання. Результати 

навчання описують те, що має знати, розуміти чи вміти робити здобувач освіти 

після успішного закінчення процесу навчання. 

У навчальному навантаженні зазначається час, зазвичай потрібний 

здобувачу освіти для завершення всіх видів навчальної діяльності (таких як 

лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота, заліки, екзамени), 

необхідних для досягнення очікуваних результатів навчання. 

60 кредитів ЄКТС відповідають навчальному навантаженню повного року 

формального навчання (навчального року) і асоційованим результатам 

навчання. Навантаження здобувача освіти складає 1800 годин на навчальний 



рік один кредит відповідає 30 годинам роботи. Для семестрів встановлюється 

30 кредитів. 

3.7 Кредити призначаються кваліфікаціям або навчально-професійним 

(навчальним) програмам у цілому, а також їх навчальним (освітнім) 

компонентам (таким як модулі, навчальні курси (дисципліни/предмети), 

виробнича практика та лабораторна робота). Кількість кредитів, що 

призначається кожному компоненту, визначається на основі його вагомості в 

обчисленні навантаження здобувачів освіти, необхідного для досягнення 

результатів навчання у формальному контексті. 

3.8 При розробленні навчального плану кредити встановлюються 

складовим навчального плану (дисциплінам, предметам, циклам дисциплін, 

практикам, екзаменам, курсовим роботам). 

3.9 Максимально дозволений обсяг академічної різниці при поновленні, 

переведенні здобувача освіти або зарахуванні на другий-третій курси 

встановлюється Коледжем, але не може перевищувати 20 кредитів (10 кредитів 

при зарахуванні на останній курс чи рік навчання). 

 

4 ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ЗДОБУТТЯ 

ОСВІТИ  

 

4.1 Навчання студентів у Коледжі здійснюється за інституційною (очною, 

дистанційною)  формою навчання. 

Інституційна (очна, дистанційна) форма навчання є формою здобуття 

певного освітньо-професійного рівня фахової передвищої чи освітньо-

кваліфікаційного рівня вищої освіти з відривом від виробництва. 

          Очна форма навчання може поєднуватися з дистанційною та дуальною 

формами здобуття освіти. Денна форма навчання є основною формою здобуття 

певного освітньо-кваліфікаційного рівня та ступеня освіти або кваліфікації з 

відривом від виробництва. 

         Організація освітнього процесу на очній (денній) формі навчання 

здійснюється Коледжем згідно державних стандартів освіти, галузевих 

стандартів, стандартів освітньої діяльності фахової передвищої  і даним 

Положенням. 

4.2 Освітній процес у Коледжі здійснюється за такими формами: 

навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття; практична 

підготовка; самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань; 

контрольні заходи. 

4.3 Основними видами навчальних занять є: лекція, лабораторне, 

практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація, урок (за 

освітньою програмою профільної середньої освіти). 

4.4 Лекція 

4.4.1.  Лекція - основна форма проведення навчальних занять у Коледжі, 

призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є 

елементом «Курсу лекцій», який охоплює основний теоретичний матеріал 

окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій 

визначається робочою навчальною програмою. 



4.4.2.  Викладач зобов’язаний перед початком відповідного семестру 

подати до циклової комісії складений ним пакет лекцій, контрольні завдання 

для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і 

програмою для даної навчальної дисципліни. Викладач зобов'язаний 

дотримуватися навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не 

обмежується в формах і засобах доведення навчального матеріалу до студентів. 

 4.5 Лабораторне заняття 

4.5.1 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 даної навчальної дисципліни, набуває практичних 

навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною 

технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних 

досліджень у конкретній предметній галузі. Лабораторні заняття проводяться у 

спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням 

устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні 

макети, установки тощо). Для проведення лабораторних занять дозволяється 

поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю не менше 15 осіб.  

4.5.2 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. Для проведення лабораторних робіт викладач повинен 

забезпечити усіх студентів в повному обсязі інструкціями до лабораторних 

робіт. Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку виконання 

лабораторних робіт. Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання 

лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової підсумкової 

оцінки з даної навчальної дисципліни. 

4.6 Практичне заняття 

4.6.1 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. Перелік тем практичних занять визначається 

робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття 

ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі - наборі 

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

методичні засоби готуються викладачем. 

4.6.2 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 даної навчальної дисципліни. 

4.7 Семінарське заняття 



 4.7.1 Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій 

викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих 

студенти готують тези виступів. Семінарські заняття проводяться в аудиторіях 

або в навчальних кабінетах з однією академічною групою. Перелік тем 

семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 

4.7.2  На кожному семінарському занятті викладач оцінює 

підготовленість студентів за їх виступами, активністю у дискусії, умінні 

формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне 

семінарське заняття вносяться у навчальний журнал групи. Отримані студентом 

оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової 

оцінки з даної навчальної дисципліни. 

4.8 Консультація 

4.8.1 Консультація - форма навчального заняття, при якій студент 

отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

4.8.2 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. 

4.8.3 Для успішного забезпечення виконання студентами курсових, 

дипломних проєктів (робіт) викладачі-керівники зобов’язані проводити 

консультації в обсязі відповідно до діючого нормо-часу. Відвідання цих 

консультацій для студентів є обов’язковим. 

4.8.4 Перед проведенням державної атестації складається графік 

консультацій з усіх навчальних дисциплін, що виносяться на держаний екзамен, 

який розглядається на засіданні випускової циклової комісії та графік захисту 

кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів чи робіт) і затверджується 

заступником директора з навчальної роботи. 

4.9 Індивідуальні завдання 

4.9.1 Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, 

розрахункові, графічні, курсові, дипломні проекти тощо) видаються студентам 

в терміни, передбачені робочим навчальним планом. Індивідуальні завдання 

виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачем. 

Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома студентами. 

4.9.2 Викладач має право пропонувати студентам виконувати 

індивідуальні завдання у вигляді презентацій та творчих робіт, якщо в цьому є 

потреба. 

4.9.3 Курсові проєкти (роботи) виконуються з метою закріплення, 

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

застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 

Тематика курсових проєктів (робіт) повинна відповідати завданням навчальної 

дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами конкретного фаху. 

Тематика курсових проектів (робіт) визначається випусковою цикловою 

комісією та затверджується розпорядженням заступника директора з навчальної 

роботи. Керівництво курсовими проектами (роботами) здійснюється, як 

правило, найбільш кваліфікованими викладачами. Захист курсового проекту 

(роботи) проводиться перед комісією у складі двох-трьох викладачів 



випускової циклової комісії за участю керівника курсового проєкту (роботи). 

Результати захисту курсового проєкту (роботи) оцінюються за чотирибальною 

шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Курсові проєкти 

(роботи) зберігаються у випусковій цикловій комісії протягом одного року, 

потім списуються в установленому порядку. Організація проведення курсового 

проєктування регламентується Положенням про організацію курсового 

проєктування. 

4.9.4 Дипломні проєкти (роботи) виконуються на завершальному етапі 

навчання студентів у Коледжі і передбачають: 

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних 

знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, 

технічних, економічних виробничих та інших завдань; 

- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою 

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

Студенту надається тема дипломного проєкту (роботи), яка визначається 

випусковими комісіями. Керівниками дипломних проєктів (робіт) 

призначаються викладачі Коледжу або провідні спеціалісти певної галузі. 

Порядок захисту дипломних проєктів (робіт) здійснюється відповідно до  

даного Положення. Дипломні проєкти (роботи) зберігаються в архіві Коледжу 

протягом п’яти років, потім списуються в установленому порядку. Організація 

проведення дипломного проєктування регламентується Положенням про 

організацію дипломного проєктування. 

4.10 Самостійна робота студента 

4.10.1 Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

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

4.10.2  Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

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. 

4.10.3  Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 

визначається робочою навчальною програмою дисципліни, методичними 

матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

4.10.4  Самостійна робота студента забезпечується системою навчально - 

методичних 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 студентів з відповідної дисципліни 

розробляється перелік рекомендованої літератури. 

4.10.5  Самостійна робота студента над засвоєнням навчального 

матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці Коледжу, 

навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (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. 

4.10.6  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. 

4.10.7  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. 

4.11 Практична підготовка студентів 

4.11.1  Практична підготовка студентів Коледжу є обов'язковим 

компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахової передвищої освіти чи освітньо-кваліфікаційного 

рівня вищої освіти і має на меті набуття студентом професійних навичок та 

вмінь. Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних 

підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, 

охорони здоров'я, культури, торгівлі і державного управління. 

4.11.2 Мета практики - набуття здобувачами освіти професійних навичок 

і вмінь для подальшого використання їх у реальних виробничих умовах, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та професійно їх 

застосовувати в практичній діяльності. 

4.11.3 Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності 

під організаційно-методичним керівництвом викладача Коледжу та спеціаліста 

з даного фаху. Терміни проведення практичної підготовки визначаються 

навчальним планом. Зміст практичної підготовки визначається програмами 

практик, розробленими відповідно до освітньо-професійної програми з певної 

спеціальності. Організація практичної підготовки регламентується Положенням 

про проведення практики студентів у Відокремленому структурному підрозділі 

«Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету 

«Львівська політехніка». Практична підготовка є обов'язковим компонентом 

програми підготовки фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). 

4.11.4 Практична підготовка проводиться відповідно до діючих ОПП з 

усіх її видів і Положення про організацію та проведення практики здобувачів 

освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» 

у терміни, передбачені навчальним та робочим навчальним планами, графіком 

освітнього процесу. Передбачає безперервність та послідовність її проведення 

при одержанні необхідного обсягу практичних знань і умінь відповідно до 

конкретного освітнього рівня. 

Обсяг практик вимірюється у кредитах ЄКТС. 

4.11.5 Практична підготовка може здійснюватися у вигляді навчальної, 

виробничої, переддипломної практик, стажування. 

Зміст і послідовність проходження практики визначається програмами 

практики, які розробляються відповідними цикловими комісіями. Програми 

містять рекомендації щодо видів і форм перевірки сформованості рівня знань, 

умінь, навичок, якими студенти повинні оволодіти. Зміст програми практик 

повинен відповідати вимогам відповідної освітньо-професійної програми. На 

основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів 

практики. 



Практична підготовка здобувачів освіти проводиться на  базах  практики   

які відповідають вимогам освітньо-професійних програм. 

4.11.6 Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик 

забезпечують відповідні циклові комісії. До керівництва практикою здобувачів 

освіти залучаються досвідчені педагогічні працівники Коледжу, 

висококваліфіковані фахівці практики. 

Загальне керівництво практикою здійснює керівник практики від 

Коледжу, якого призначають наказом директора. 

Підсумки практик обговорюються на засіданнях циклових комісій 

Коледжу, Педагогічної ради, Методичної ради.  

4.11.7 Оцінка за практичну підготовку (практику) складається з оцінки: 

1) керівника від бази практики; 

2) керівника від циклової комісії; 

3) презентації здобувача освіти результатів проходження практики під 

час складання ПМК /захисту звіту; 

4) співбесіди. 

Поточне оцінювання практичної підготовки (практики) 

- оцінку «відмінно»  здобувач освіти може отримати за практичну 

роботу на базі практики та оцінюється керівником бази практики; 

- оцінку «добре»  здобувач освіти може отримати від викладача 

відповідної циклової комісії за оформлення щоденника та звіту практики: 

- оцінку «задовільно» - за своєчасне та правильне оформлення звіту 

та щоденника практики; 

4.11.8 Додаткові умови визначаються з урахуванням специфіки та 

особливостей ОПП, напряму/спеціальності підготовки фахівців, видів практик, 

які проходить здобувачі і зазначаються у типових і робочих навчальних 

програмах щодо організації, проведення, захисту та оцінювання відповідної 

практики. 

Оцінка результатів проходження практичної підготовки за національною 

шкалою зазначається у відомості за підписами керівника практики від циклової 

комісії і членів комісії, створеної для проведення захисту практики. 

4.12 Атестація здобувачів освіти 

Атестація здобувачів освіти - це встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

вимогам стандартів фахової передвищої освіти та ОП. Зміст, форми й терміни 

проведення атестації визначаються робочими навчальними планами підготовки 

фахових молодших бакалаврів. 

Студенти, які навчаються на основі базової загальну середньої освіти, 

можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки 

фахового молодшого бакалавра і здобувати повну загальну середню освіту. 

Предмети загальноосвітньої підготовки вивчаються одночасно із дисциплінами 

освітньо-професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра під 

час перших двох курсів навчання. 

4.12.1 Державна підсумкова атестація (ДПА) студентів з предметів 

загальноосвітньої підготовки - це форма контролю за відповідністю освітнього 

рівня студентів навчальним програмам. 



Студенти Коледжу, які навчаються на основі базової середньої освіти, 

складають державну підсумкову атестацію за курс профільної середньої освіти 

у формі зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до законодавства. 

4.12.2 Атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання 

здійснюється відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095. 

Перелік навчальних предметів, з яких проводиться атестація, а також 

форма проведення атестації з них щороку встановлюються Міністерством 

освіти і науки України. 

До складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання допускаються студенти, які виконали вимоги 

навчального плану за курс профільної середньої освіти з середнім, достатнім 

або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального предмета. 

4.12.3 Результати атестації оцінюються відповідно до критеріїв 

оцінювання результатів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки 

України. Результати атестації не враховуються під час виставлення річних 

оцінок із навчальних предметів. 

4.12.4 Студенти Коледжу,  які навчаються на основі базової середньої 

освіти, які пройшли державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання за курс профільної середньої освіти і отримали 1-3 

бали за її результатами, мають право на її повторне однократне перескладання. 

Студенти Коледжу, які отримали 1-3 бали за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання хоча б з одного навчального предмета, 

відраховуються з Коледжу з отриманням документа про повну загальну 

середню освіту та академічної довідки. 

4.12.5 Студенти Коледжу, які не з'явилися для проходження атестації в 

закладі освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання без поважних 

причин, вважаються такими, що не пройшли атестацію, та відраховуються з 

отриманням академічної довідки. 

Після успішного виконання навчального плану і повного опрацювання 

програми загальноосвітньої підготовки та успішного складання ДПА студенти 

мають право на отримання Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої 

освіти (надалі - Свідоцтво). 

Із дисциплін, які виносяться на державну підсумкову атестацію, 

виставляється підсумкова оцінка та окремо виставляється оцінка за ДПА. У 

додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти ці оцінки 

вносяться окремо. 

4.12.6 Свідоцтва замовляються і одержуються Коледжем в 

уповноваженого Міністерством освіти і науки України органу через систему 

ЄДБО після закінчення студентом другого курсу і зберігаються в особовій 

справі студента до закінчення ним навчання. Разом із Свідоцтвом про здобуття 

повної загальної середньої освіти видається додаток до нього, в якому 

зазначаються досягнення студентів у навчанні в 12-бальній системі оцінювання. 

До додатка до Свідоцтва заносяться усі предмети загальноосвітньої підготовки 

навчального плану (оцінки з загальноосвітніх дисциплін не вносяться у 

Додаток до диплому фахового молодшого бакалавра. 



4.12.7 Атестація випускників у Коледжі відбувається у відповідності до 

Положень про атестацію випускників зі спеціальностей, освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр». 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю на рівні 

фахової передвищої освіти та захист кваліфікаційних робіт у вигляді 

дипломних робіт та дипломних проєктів є обов’язковим компонентом атестації 

здобувачів фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю. 

Метою ЄДКІ та захисту кваліфікаційних робіт є оцінювання рівня 

засвоєних здобувачем фахової передвищої освіти спеціальних (фахових, 

предметних) компетентностей, визначених стандартами фахової передвищої 

освіти та достатніх для ефективного виконання професійної діяльності з а 

обраною спеціальністю. 

4.12.8 Для успішного складання ЄДКІ та захисту кваліфікаційних робіт   

майбутній фахівець має володіти компетентностями, які формуються під час 

вивчення комплексу дисциплін загальної підготовки та вибіркових дисциплін, 

упродовж всього нормативного терміну у закладі фахової передвищої освіти. 

Студент має мати достатній рівень знань, умінь та компетенцій, що передбачені 

стандартом фахової передвищої освіти  за відповідною спеціальністю. 

До складання Атестації допускаються студенти, які повністю виконали 

всі вимоги навчального плану і освітньо - професійної програми. 

Атестація здобувачів освіти здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) 

після завершення навчання на певному освітньому рівні або його етапі з метою 

встановлення фактичної відповідності рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам Стандартів освіти та Освітньо-професійної програми. 

Форми Атестації визначено у Освітньо-професійних програмах. 

Атестація випускників у Відокремленому структурному підрозділі 

«Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету 

«Львівська політехніка» відбувається за Освітньо-професійними програмами, 

напрямами, спеціальностями й завершується видачею документів про освіту 

встановленого взірця про присудження відповідного ступеня освіти та 

присвоєння здобутої професійної кваліфікації. 

4.12.9 Вимоги щодо атестації випускників визначено Законом України 

«Про фахову передвищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правовими документами МОН  України, Стандартами освіти (за 

наявності), Положеннями про порядок створення та роботи екзаменаційної 

комісії Коледжу, іншими Положеннями. 

4.12.10 Атестація випускників, які здобувають рівень фахового 

молодшого бакалавра здійснює Екзаменаційна комісія (ЕК), яка створюється 

щорічно, затверджується наказом ректора за поданням директора Коледжу та 

діє впродовж календарного року. Графік роботи ЕК затверджується директором 

Коледжу та оприлюднюється не пізніше, ніж за місяць до початку її діяльності. 

Порядок формування та діяльності ЕК визначає окреме Положення. 

Кандидатури голів ЕК, запропоновані дирекцією Коледжу для кожної 

спеціальності, погоджує ректор Університету. 

Головою ЕК призначається фахівець у відповідній галузі або провідний 

науковець відповідного напряму наукової діяльності. Головою ЕК може 

призначатись науково-педагогічний працівник із спеціальності, який не є 



працівником Коледжу. Одна і та сама особа може бути головою ЕК в Коледжі 

не більше трьох років підряд. 

Персональний склад членів ЕК і екзаменаторів затверджується наказом 

директора Коледжу не пізніше як за місяць до початку роботи комісії. 

ЕК оцінює рівень теоретичної і практичної підготовки випускників, 

вирішує питання про здобуття певного освітнього рівня, присвоєння 

відповідної кваліфікації та видачу документа про освіту. 

До атестації допускаються здобувачі освіти, які успішно виконали всі 

вимоги ОП відповідного освітнього рівня та не мають академічної і фінансової 

заборгованості перед Коледжем. 

Терміни проведення Атестації визначаються Навчальними планами 

підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Розклад проведення 

Атестації здобувачів освіти та графік роботи ЕК затверджується директором і 

доводиться до загального відома не пізніше, як за місяць до початку проведення 

атестації випускників. 

 Голови циклових комісій зобов’язані підготувати і подати до ЕК 

необхідні документи, підготувати достатню кількість екзаменаційних 

матеріалів, обладнати приміщення для проведення теоретичної і практичної 

частин іспиту та захисту кваліфікаційних робіт. 

Засідання ЕК оформлюються протоколами. У протоколах відображаються 

оцінка, отримана здобувачем освіти під час атестації, рішення ЕК про 

присудження йому відповідного ступеня освіти, присвоєння кваліфікації за 

відповідною спеціальністю та видачу документа про освіту встановленого 

взірця. 

4.12.11 Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав 

випускників Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» 

і вповноважена забезпечувати дотримання однакових вимог і вирішення 

спірних питань. Комісія створюється у складі Голови та членів апеляційної 

комісії для кожної спеціальності з усіх форм навчання єдина, незалежно від 

кількості Екзаменаційних комісій за цією спеціальністю. Комісія здійснює свою 

роботу у період роботи Екзаменаційної комісії. 

4.12.12 Атестація здобувачів освіти - це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів фахов передвищої освіти та ОП. Зміст, 

форми й терміни проведення атестації визначаються робочими навчальними 

планами підготовки фахових молодших бакалаврів. 

4.13 Індивідуальний навчальний план здобувача освіти 

4.13.1Індивідуальний навчальний план є робочим документом здобувача 

освіти, що складається на підставі робочого навчального плану і містить 

інформацію про перелік та послідовність вивчення предметів профільної 

середньої освіти, навчальних нормативних та вибіркових дисциплін, практик, 

обсяг навчального навантаження здобувача освіти (усі види навчальної 

діяльності), оцінка за підсумковий контроль знань, атестацію здобувача. 

Вибіркові навчальні дисципліни, внесені в освітню програму, які 

включені до індивідуального навчального плану здобувача освіти, є 

обов'язковими для вивчення. 



4.13.2 Формування індивідуального навчального плану здобувача освіти 

здійснюється на підставі переліку предметів профільної середньої освіти, що 

сформовані на основі освітньої програми профільної середньої освіти та 

переліку навчальних дисциплін, що сформовані на основі освітньо-професійної 

програми підготовки і структурно-логічної схеми підготовки фахівців. 

Навчальний предмет профільної середньої освіти формується, як система 

змістових тем, передбачених для засвоєння здобувачем освіти - розділи 

навчального предмету. 

Навчальна дисципліна формується, як система змістових модулів, 

передбачених для засвоєння здобувачем освіти, об’єднаних в модулі - розділи 

навчальної дисципліни. 

4.13.3 Індивідуальний навчальний план здобувача складається на кожний 

навчальний рік, розглядається та затверджується Педагогічною радою Коледжу 

і затверджується директором  Коледжу. Реалізація індивідуального навчального 

плану здобувачем освіти здійснюється упродовж часу, який не перевищує 

граничного терміну навчання. Нормативний термін навчання визначається на 

підставі освітньої програми. 

За виконання індивідуального навчального плану відповідає здобувач 

освіти. Контроль за реалізацією індивідуального навчального плану здобувача 

освіти здійснює завідувач відділення. 

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти включає предмети 

профільної середньої освіти, нормативні та вибіркові навчальні дисципліни. 

Предмети профільної середньої освіти необхідні для формування 

очікуваних результатів навчання (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 

Нормативні дисципліни необхідні для досягнення програмних результатів 

навчання відповідно до освітньо-професійної програми. 

Вибіркові навчальні дисципліни формують індивідуальну освітню 

траєкторії здобувача освіти та доповнюють досягнення програмних результатів 

навчання на ОПП. 

4.13.4 Сукупність нормативних навчальних дисциплін визначає 

нормативну (обов’язкову) складову індивідуального навчального плану 

здобувача освіти. 

4.13.5 Індивідуальний навчальний план здобувача освіти за певною ОПП 

формується особисто здобувачем під керівництвом куратора. При формуванні 

індивідуального навчального плану здобувача освіти на наступний навчальний 

рік враховується фактичне виконання ним індивідуальних навчальних планів 

поточного й попередніх навчальних років. Попереднє навчальне навантаження 

здобувача освіти повинно бути виконано у повному обсязі. При цьому обсяг 

обов’язкових та вибіркових дисциплін, запланованих до вивчення, повинен 

становити не менше 60 кредитів ЄКТС на навчальний рік. Зарахування 

дисциплін, включених в індивідуальний навчальний план здобувача освіти, 

здійснюється за результатами певного виду контролю якості знань упродовж 

навчального року. 

4.13.6 Для здобувачів освіти, які беруть участь у програмах академічної 

мобільності (навчання/ стажування в інших закладах фахової передвищої/ 

вищої освіти України та зарубіжних країн), встановлюється індивідуальний 



графік освітнього процесу і надається академічна відпустка (перерва у 

навчанні) відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту». 

4.13.7 Здобувачам освіти, які брали участь у програмах академічної 

мобільності, надається дозвіл на навчання за індивідуальними графіками із 

зарахуванням оцінок з дисциплін, що вивчені ними у ЗФПВО під час 

академічної мобільності, якщо ці дисципліни відповідають (за змістом і 

обсягом) переліку дисциплін з навчального плану відповідної ОПП. 

Надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуального 

навчального плану здобувачем освіти, його реалізації впродовж всього періоду 

навчання покладається на куратора 

         4.14 Контрольні заходи 

4.14.1  Контрольні заходи включають поточний, щомісячний, рубіжний та 

підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення 

лекцій, 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. 

4.14.2 Щомісячний контроль знань студентів проводиться не пізніше  

п’ятого  числа наступного місяця. 

4.14.3  Рубіжний контроль проводиться у вигляді атестації студентів. 

Метою проведення проміжної атестації є підвищення відповідальності та 

ефективності виконання студентами графіка освітнього процесу. 

4.14.4  Для перевірки (вивчення) рівня і якості знань студентів 

проводяться директорські та комплексні контрольні роботи, їх проведення 

регламентується Положеннями про директорські та комплексні контрольні 

роботи. 

4.14.5  Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання 

результатів навчання на окремих завершених етапах з конкретної навчальної 

дисципліни у формі диференційованого заліку, заліку, екзамену. Підсумковий 

контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента. 

Із дисциплін загальноосвітнього циклу на основі семестрових оцінок 

виставляється річна оцінка, яка є середньозваженою оцінкою відповідних 

семестрових оцінок. Річна оцінка є підсумковою оцінкою з дисципліни, якщо 

дисципліна вивчається тільки 1 рік. 

Якщо дисципліна вивчається 1,5 чи 2 роки, то в кінці вивчення 

дисципліни після річної оцінки виставляється підсумкова оцінка, яка є 

середньозваженою оцінкою відповідних річних оцінок і виставляється в 

додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти. 

Підсумкова (річна) оцінка коригуванню не підлягає. 

4.15 Семестровий контроль 

4.15.1  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 контроль передбачений у студентів, які навчаються в 

Коледжі за традиційною системою організації освітнього процесу. 

Семестрове оцінювання 



Оцінка за семестр з дисциплін загальноосвітньої підготовки 

виставляється на підставі модульних оцінок. При цьому мають враховуватися 

динаміка особистих навчальних досягнень студента з предмета протягом 

семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо. 

Студенти, які виявили бажання підвищити результати семестрового 

оцінювання, у триденний термін після виставлення семестрової оцінки, 

звертаються до директора коледжу із заявою про проведення відповідного 

оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. 

4.15.2 Наказом директора Коледжу створюється комісія у складі голови 

(заступника директора з навчальної роботи або завідувача відділення та членів 

комісії: голови циклової комісії, викладача, який викладає предмет у цій групі), 

а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування 

семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання 

заяви. У разі хвороби студента чи інших поважних причин термін може бути 

подовжено на термін хвороби, відповідно документу з медичного закладу. 

4.15.3 Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні 

циклової методичної комісії і затверджуються заступником директора з 

навчальної роботи. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися 

протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові 

роботи зберігаються протягом року. 

На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність 

оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення 

щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, 

при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову. 

4.15.4 За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника 

навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється 

до початку ІІ семестру, за ІІ семестр - не пізніше 30 червня поточного 

навчального року. 

Підвищення семестрової оцінки студентами лишає їх права претендувати 

на нагородження золотою «За високі досягнення у навчанні» чи срібною «За 

досягнення у навчанні» медалями. 

 4.16  Підсумкове оцінювання та порядок його проведення 

4.16.1 Із дисциплін загальноосвітнього циклу на основі семестрових 

оцінок виставляється річна оцінка, яка є середньозваженою оцінкою 

відповідних семестрових оцінок. Річна оцінка є підсумковою оцінкою з 

дисципліни, якщо дисципліна вивчається тільки один рік. 

Якщо дисципліна вивчається півтора чи два роки, то в кінці вивчення 

дисципліни після річної оцінки виставляється підсумкова оцінка, яка є 

середньозваженою оцінкою відповідних річних оцінок і виставляється в 

додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти. 

4.16.2 Підсумкова (річна) оцінка коригуванню не підлягає. 

Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни за семестр, (якщо навчальна дисципліна вивчається декілька 

семестрів, то екзаменаційні питання повинні охоплювати весь матеріал, 

визначений навчальною програмою дисципліни). 



Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового 

контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння студентом навчального 

матеріалу з певної дисципліни виключно на підставі результатів поточного, 

щомісячного та рубіжного контролю, здійсненого під час проведення лекцій, 

практичних, семінарських або лабораторних занять, а також виконаних 

індивідуальних завдань (розрахункових, графічних, рефератів, курсових 

проєктів (робіт) під час самостійної роботи студента, тощо, та не передбачає 

обов’язкову присутність студента.  

Студенти, які бажають отримати вищу оцінку, ніж рейтингова, мають 

право на складання диференційованого заліку, але при цьому можуть бути 

оцінені як вище, так і нижче, в залежності від виявленого рівня знань. При 

проведенні диференційованого заліку враховується активність студентів в 

процесі вивчення дисципліни (участь в СНТ, олімпіадах, конференціях), оцінки 

підсумкових занять. 

Завідувач відділення організовує проведення диференційованого заліку, 

таким чином: студенти, які не отримали по рейтингу оцінку із заліку - 

складають його на останньому занятті з дисципліни (оцінювання включає - усне 

опитування, тестовий контроль, вирішення ситуаційних задач тощо). 

Умови проведення диференційованого заліку оголошуються студентам на 

перших заняттях з дисципліни. 

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці роботи студента, який звільнений від занять в основній групі з фізичного 

виховання та фізичної культури і займається в спеціальній медичній групі 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. 

 Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. Умови 

організації і проведення іспиту повідомляються студентам на перших заняттях 

вивчення дисципліни.  

Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, 

якщо він не виконав усіх видів робіт (лабораторні роботи, практичні заняття, 

індивідуальні завдання тощо), передбачених робочою навчальною програмою 

та робочим навчальним планом з цієї навчальної дисципліни. 

Недопущення студента до семестрового контролю з певної навчальної 

дисципліни не може бути причиною недопуску його до семестрового контролю 

з інших дисциплін. 

Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, 

передбачених навчальним планом. Університет може встановлювати студентам 

індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів. За наявності поважних 

причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що документально підтверджені, 

окремим студентам розпорядженням директора Коледжу може 

встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або 

ліквідації академічної заборгованості - не більше часу тривалості зимових 



канікул, а після літньої екзаменаційної сесії - до початку нового навчального 

року. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, 

розглядається питання про надання студенту академічної відпустки або 

повторного курсу навчання. 

Екзамени проводяться згідно затвердженого директором Коледжу 

розкладу, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за 

місяць до початку сесії. 

Студент, який захворів під час сесії, зобов'язаний повідомити 

адміністрацію Коледжу про свою хворобу не пізніше наступного дня після 

екзамену та в тижневий термін після одужання подати до дирекції медичну 

довідку встановленої форми. Екзамени складаються студентами в період 

екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. В окремих випадках 

директор Коледжу може встановлювати студентам індивідуальні терміни 

складання заліків та екзаменів.  

Форми проведення екзаменів визначаються відповідною цикловою 

комісією. До кожного екзамену складається Програма, яка містить, перелік 

питань, типові практичні завдання, відповідно до змісту навчальної дисципліни, 

критерії оцінювання, екзаменаційні білети. Програма екзамену розглядається 

цикловою комісією та затверджується заступником директора з навчальної 

роботи.  

Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової загальної 

середньої освіти допускаються до атестації в разі проходження державної 

підсумкової атестації за курс профільної середньої освіти з середнім, достатнім 

або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального предмета. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі фахової передвищої 

освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- 

та/або відеофіксацію процесу атестації, крім випадків, визначених законом. 

З предметів загальноосвітньої підготовки проводиться Державна 

підсумкова атестація. Атестація проводиться у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Порядку проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1369 від 07. 12. 

2018 р. Перелік навчальних предметів, з яких проводиться атестація, а також 

форма проведення атестації з них щороку встановлюються Міністерством 

освіти і науки України. 

4.16.3  Результати складання екзаменів і диференційованих заліків 

оцінюються за чотирибальною шкалою (для загальноосвітньої підготовки - за 

дванадцятибальною шкалою), а заліків - за двобальною шкалою («зараховано», 

«не зараховано») заносяться до навчального журналу, екзаменаційної відомості, 

залікової книжки. Якщо студент був відсутній більше ніж на 50% занять, і не 

виконав усі види робіт, то він може бути не атестованим (н/а). 

   4.16.4 Для обліку результатів підсумкової оцінки успішності та оцінки 

місячного модульного контролю за чотирибальною шкалою 

використовується наступна шкала оцінювання: 

 



 

4.16.5 Студенти, які були не атестовані через відсутність на заняттях без 

поважної причини, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. В 

такому випадку їм призначається термін перездачі атестації. Якщо студент не 

атестований в результаті його відсутності через поважні причини, то 

призначається термін її здачі. 

4.16.6  Студентам, які на кінець сесії мають не більше двох незадовільних 

оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість до початку 

наступного семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше 

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

створюється заступником директора з навчальної роботи. Студенти, які на 

кінець сесії мають більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з 

Коледжу. Студенти, які не з’явились на екзамени без поважних причин, 

вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

 

5 НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС СТУДЕНТА, ОБЛІКОВІ ОДИНИЦІ 

НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ СТУДЕНТІВ 

 

5.1 Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць 

часу, відведених для здійснення програми підготовки. 

Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, 

навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік. 

5.2 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). (У 

випадку проведення пари без перерви допускається тривалість академічної 

години не менше 40 хвилин). 

5.3 Навчальний день - складова частина навчального часу студента 

тривалістю не більше 9 академічних годин. 

5.4 Навчальний тиждень - складова частина навчального часу студента. 

Аудиторне тижневе навантаження за денною формою навчання для 

Оцінка за національною 

шкалою 
Середнє арифметична значення 

    відмінно            4,5 - 5,0 

       добре            3,7 - 4,45 

   задовільно            3,0 - 3,65 

  незадовільно           0 - 2,95 

Перерахування шкільних балів 12-ти бальної системи у 

чотирибальну для інтегрованих дисциплін здійснюється за 

шкалою: 

12-ти бальна система         Чотирибальна система 

           10-12 відмінно 

             7 -9  добре 

             4 -6  задовільно 

                   1 -3 незадовільно 



підготовки фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів 

становить: 

I курс - не більше 36 год.; 

II курс - не більше 36 год.; 

III курс - 30 год.; 

IV курс - 30 год.; 

5.5 Навчальний семестр - складова частина навчального часу студента, 

що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру 

визначається навчальним планом. 

5.6 Кредит ЄКТС - одиниця вимірювання обсягу навантаження 

здобувача фахової передвищої чи вищої освіти, яка використовується в 

Європейській кредитній трансферно-накопичувальній системі (ЄКТС) для 

оцінювання визначених (очікуваних) результатів навчання з певного предмета 

чи виду освітньої діяльності. Навантаження одного навчального року за денною 

формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. Кредит - умовна 

одиниця, яка використовується для вимірювання навчального навантаження 

студента у термінах часу, необхідного для засвоєння змістових модулів або 

блоку змістових модулів і досягнення визначених результатів навчання. Кредит 

передбачає всі види навчальної діяльності студента (аудиторні заняття, 

самостійну та індивідуальну роботу, навчальні й виробничі практики, 

контрольні заходи, курсові роботи). 

Ціна (обсяг) кредиту складає 30 академічних годин, із яких не менше 1/3 і 

не більше 2/3 - години самостійної роботи студента. Кількість кредитів на 

навчальну дисципліну (або практику) визначається діленням загального обсягу 

годин із навчальної дисципліни (практики) на ціну кредиту (з округленням до 

0,5 кредиту). 

Тривалість навчання за освітньо – професійними  програмами підготовки 

фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста): 

- на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю 122 

Комп’ютерні науки освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки»  -           

3 роки 10 місяців (180 кредитів ЄКТС); 

- на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 122 

Комп’ютерні науки освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки»  -           

2 роки 10 місяців (120 кредитів ЄКТС); 

- на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю 123 

Комп’ютерна інженерія, освітньо-професійної програми «Комп’ютерна 

інженерія» та «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» - 3 роки 10 

місяців(180 кредитів ЄКТС); 

- на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 123 

Комп’ютерна інженерія, освітньо-професійної програми «Комп’ютерна 

інженерія»  - 2 роки 10 місяців (120 кредитів ЄКТС); 

- на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю 172 

Телекомунікації та радіотехніка освітньо-професійної програми «Технічне 

обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки», «Монтаж, 

обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації», 

«Телекомунікації та комп’ютерні технології», «Інжиніринг і програмування в 



інфокомунікаціях», «Мережні технології та Інтернет речей» - 3 роки 10 місяців 

(180 кредитів ЄКТС); 

- на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 172 

Телекомунікації та радіотехніка освітньо-професійної програми «Технічне 

обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки», «Монтаж, 

обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації», 

«Телекомунікації та комп’ютерні технології», «Інжиніринг і програмування в 

інфокомунікаціях», «Мережні технології та Інтернет речей» - 2 роки 10 місяців 

(120 кредитів ЄКТС); 

- на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа освітньо - професійної програми 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» -1 рік 10 місяців (120 кредитів 

ЄКТС). 

5.7 Навчальний курс - завершений період навчання студента впродовж 

навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі 

включає час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. Сумарна 

тривалість канікул впродовж навчального курсу, крім останнього, становить не 

менше 8 тижнів. Початок і закінчення навчання студента на конкретному курсі 

оформляються перевідними наказами. 

5.8 Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається 01 вересня і для 

студентів складається з навчальних днів, екзаменаційних сесій, вихідних, 

святкових і канікулярних днів. 

Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком освітнього 

процесу, який складається на навчальний рік з урахуванням перенесень 

робочих та вихідних днів, затверджується директором Коледжу не пізніше 

початку навчального року. 

5.9 Навчальні заняття у Коледжі проводяться у вигляді пари та 

становлять 90 хвилин і проводяться за розкладом занять.   

5.10 Розклад занять - це документ, який забезпечує виконання 

навчального плану і регламентує організацію та проведення освітнього процесу 

в Коледжі. У розкладі зазначається назва дисципліни, прізвище та ініціали 

викладача, день тижня і час проведення занять. 

Складений розклад занять погоджує заступник директора з навчальної 

роботи та затверджує директор Коледжу. 

Контроль за виконанням розкладу занять упродовж навчального року 

здійснюють завідувачі відділень, голови циклових комісій, навчальна частина 

Коледжу. 

При відсутності викладача навчальна частина здійснює заміну викладача 

за погодженням із заступником директора з навчальної роботи. При 

довготривалій відсутності викладача (відрядження, хвороба, додаткова 

відпустка для навчання тощо) наказом по Коледжу призначається інший 

викладач для викладання дисципліни, якому години фактично виконаного 

педагогічного навантаження оплачуються погодинно. 

Електронний варіант розкладу в обов’язковому порядку розміщується на 

веб- ресурсі Коледжу. 

5.11 Відвідування занять студентами (лекцій, семінарських, практичних, 

лабораторних занять) є обов’язковим. Допускається вільне відвідування 



студентами лекційних занять (для студентів третього та четвертого курсів), як 

виключення, за наявності поважних причин, з дозволу директора Коледжу. 

Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій) є 

обов’язковим. 

Відмітка про відвідування занять студентами здійснюється в журналі 

обліку навчальної роботи академічної групи та у відомостях обліку 

пропущених годин в обов’язковому порядку. Пропуски занять (як з поважних, 

так і неповажних причин) підлягають обов’язковому відпрацюванню у 

визначений викладачем певної дисципліни час та термін. 

Контроль за відвідуванням студентами занять здійснюють куратори 

академічних груп, завідувачі відділень. Аналіз відвідування студентами занять 

проводиться на засіданнях адміністративної ради, педагогічної ради, на зборах 

відділень. 

Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях та 

контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків, передбачених 

чинним законодавством. 

5.12 Індивідуальний навчальний план студента є робочим документом, 

що містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних 

дисциплін, обсяг навчального навантаження студента (усі види навчальної 

діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (поточний та 

підсумковий контроль знань, державну атестацію випускника). 

Вибіркові навчальні дисципліни, введені Коледжем в освітньо-

професійну програму підготовки і включені до індивідуального навчального 

плану студента, є обов’язковими для вивчення. 

Індивідуальний навчальний план формується студентом особисто під 

керівництвом куратора групи або завідувача відділення за відповідною освітньо 

- професійною програмою і складається на кожний рік навчання (на наступний 

навчальний рік складається в кінці поточного) в розрізі семестрів та 

затверджується в установленому порядку. 

Контроль за виконанням індивідуального навчального плану студента 

здійснюється завідувачем відділення за участю куратора студентської групи. 

За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент. 

 

6.УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ,ВІДРАХУВАННЯ, 

ПЕРЕРИВАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ 

 

6.1 Учасниками освітнього процесу в Коледжі є: 

- здобувачі освіти; 

- педагогічні та науково-педагогічні працівники; 

- батьки здобувачів освіти; 

- фізичні особи, які провадять освітню діяльність (лаборант, 

бібліотекар, безпосередні керівники практики); 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до 

освітнього процесу у порядку, що встановлюється закладом освіти 

(стейкхолдери). 

6.2 Підставами для відрахування студента з Коледжу є: 

- завершення навчання за відповідною освітньою 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; 

- стан здоров’я (за наявності відповідного висновку) 

- інші випадки, визначені законом. 

Особа, відрахована з Коледжу 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. 

6.3 Студент має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, 

які унеможливлюють виконання освітньої 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 в навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи 

договорами між закладами освіти. 

Студентам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням 

мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії. 

Студентам, які реалізують право на академічну мобільність, протягом 

навчання в іншому навчальному закладі 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 студентів. 

6.4 Особа, відрахована з Коледжу до завершення навчання за 

відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в 

межах ліцензованого обсягу напряму (спеціальності). 

6.5 Поновлення на навчання осіб, відрахованих з Коледжу, або яким 

надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів фахової 

передвищої чи вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул. 

6.6 Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, а 

також порядок надання їм академічної відпустки визначаються Положенням, 

затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

6.7 До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці та фахівці 

підприємств, установ, організацій та закладів, у тому числі іноземних держав, 

військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань, 

працівники правоохоронних органів. 

6.8 Права та обов’язки здобувачів освіти Коледжу. 

Здобувачі освіти мають право на: 

- навчання впродовж життя та академічну мобільність; 

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через 

вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і 



запропонованих ними освітньо-професійних (освітніх) програм, навчальних 

дисциплін/предметів та рівня їх складності, методів і засобів навчання; 

- якісні освітні послуги; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- відзначення успіхів у своїй діяльності; 

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, 

просвітницької, наукової діяльності тощо; 

- безпечні та нешкідливі умови навчання; 

- повагу до людської гідності; 

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та 

гідності,будь - яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-

якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача 

освіти; 

- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Коледжу 

та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом 

освіти відповідно до спеціальних законів; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі; 

- забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; 

- трудову діяльність у позанавчальний час; 

- збереження місця навчання на період проходження військової 

служби за призовом та/або під час мобілізації на особливий період; 

- особисту, або через своїх законних представників, участь у 

громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

- інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та для соціально незахищених верств 

населення; 

- на час виробничого навчання і практики здобувачам освіти 

забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до 

освітньо-професійних (освітніх) програм і угод між Коледжем та закладами, 

установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого 

навчання і практики. Під час проходження виробничого навчання і практики 

забороняється використовувати працю здобувачів освіти для цілей, не 

передбачених освітньо-професійною (освітньою) програмою; 

- академічну відпустку, поновлення, переведення в інший заклад 

освіти у порядку, встановленому Положенням, затвердженим Міністерством 

освіти і науки України; 

- участь у формуванні індивідуального робочого плану; 

- отримання інших прав, передбачених законодавством. 

Здобувачі освіти Коледжу зобов’язані: 

- виконувати графік освітнього процесу, вимоги освітньо-

професійної (освітньої) програми, навчального плану, дотримуючись принципу 

академічної доброчесності та досягти результатів навчання, передбачених 

стандартом освіти для відповідного рівня освіти; 



- вчасно інформувати керівництво закладу у разі неможливості з 

поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та 

екзаменів, виконання контрольних робіт; 

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

- дотримуватися умов договору про надання освітніх послуг (за його 

наявності). 

Питання працевлаштування випускників Коледжу, які навчалися за 

регіональним замовленням, вирішуються в установленому законодавством 

порядку. 

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання 

робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньо-професійної 

(освітньої) програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням 

Кабінету Міністрів України. 

За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку 

 директор Коледжу може накласти дисциплінарне стягнення на здобувача 

освіти або відрахувати його з Коледжу. 

Здобувач освіти може бути відрахований з Коледжу: 

- за власним бажанням; 

- за невиконання навчального плану; 

- за академічну неуспішність; 

- за порушення умов контракту; 

- за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці в 

нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння; 

- за рішенням суду, що вступає в законну силу, чи постановою 

органу, до компетенції якої належить накладення адміністративного стягнення 

або застосування заходів громадського впливу; 

- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил 

внутрішнього розпорядку Коледжу; 

- в інших випадках, передбачених законодавством України. 

Особи, які навчаються у Коледжі, можуть переривати навчання у зв’язку з 

обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану, а саме: 

- за станом здоров’я; 

- призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 

відстрочку від неї; 

- навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах 

іноземних держав тощо. 

Особам, які перервали навчання у Коледжі, надається академічна 

відпустка. 

Порядок переведення осіб, які навчаються у Коледжі, визначаються 

відповідним Положенням. 

 

 

 

 



7 РОБОЧИЙ ЧАС ВИКЛАДАЧА 

 

7.1  Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, 

методичних, інноваційних і організаційних обов’язків у поточному 

навчальному році, відображених в індивідуальному плані роботи викладача. 

Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків становить не 

більше 1548 годин на навчальний рік при середній тижневій тривалості 36 

годин (720 годин - ставка викладача). 

 Залучення педагогічних працівників до роботи, не передбаченої 

трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у 

випадках, визначених законодавством. 

7.2 Переліки видів навчальної, методичної, інноваційної, організаційної 

та іншої педагогічної діяльності педагогічних працівників закладів фахової 

передвищої освіти 

Методична робота 

1. Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до 

лабораторних, практичних, семінарських, індивідуальних за методичних 

матеріалів до проведення практик, контрольних заходів, самостійної роботи 

студентів тощо. 

2. Підготовка, експертиза підручників, навчальних посібників, 

наукових праць, довідників, освітніх програм та стандартів вищої освіти. 

3. Розробка освітніх (освітньо-професійних) програм, навчальних 

планів, робочих навчальних планів, індивідуальних навчальних планів. 

4. Розробка і підготовка нових лабораторних робіт. 

5. Підготовка комп’ютерного та інформаційного забезпечення 

навчальних дисциплін. 

6. Складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення 

модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового 

контролю. 

7. Розробка і впровадження наочних навчальних посібників 

(презентацій, таблиць, схем, діаграм, стендів, слайдів тощо). 

8. Участь в науково-методичних комісіях (підкомісіях) Науково - 

методичної ради Міністерства освіти і науки України, комісіях інших 

міністерств. 

9. Підготовка творчих культурно-мистецьких, спортивних проектів та 

програм, персональних творчих виставок тощо 

10. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій 

навчання. 

11. Вивчення і впровадження передового досвіду організації освітнього 

процесу. 

12. Керівництво дослідницько-пошуковою і творчою роботою 

студентів. 

Інноваційна робота 

1. Розроблення і впровадження новітніх технологій і концепцій в 

освітньому, виховному та управлінському процесах. 

2. Розроблення і впровадження нововведень в комп’ютеризації, 

телекомунікації, матеріально-технічному забезпеченні освітнього процесу 



3. Вивчення і узагальнення інноваційного педагогічного досвіду та 

його поширення, впровадження в практику. 

4. Участь у розробленні нових освітніх програм. 

5. Участь у підготовці статті, опублікованої у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях, інших виданнях; підручника, 

навчального посібника, наукової праці, довідника тощо; дисертації на здобуття 

наукового ступеня. 

6. Участь (виступ з доповіддю) на конференціях, симпозіумах, 

конгресах тощо. 

7. Рецензування підручників, навчальних посібників, словників, 

довідників, статей тощо. 

8. Доопрацювання для перевидання підручників, навчальних 

посібників, довідників тощо. 

9. Керівництво інноваційною роботою студентів з підготовкою: 

Інноваційного проєкту; статті; роботи на конкурс; доповіді на конференцію 

тощо. 

Організаційна робота 

1. Робота в секторі фахової передвищої освіти Науково-методичної 

ради та науково-методичних комісіях з фахової передвищої освіти Міністерства 

освіти і науки України, комісіях інших міністерств. 

2. Робота в галузевих експертних радах Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

3. Робота в методичних радах закладу фахової передвищої освіти. 

4. Організація та проведення загальнодержавних конференцій, 

симпозіумів, семінарів тощо. 

5. Робота з видання навчально-методичних збірників. 

 

 6. Виконання обов’язків заступника завідувача відділення на 

громадських засадах. 

7. Участь у виховній роботі студентського колективу. 

8. Керівництво проєктною групою. 

9. Участь у профорієнтаційній роботі. 

10. Участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів 

тощо. 

11. Участь в організації та проведенні позанавчальних культурних і 

спортивних заходів. 

7.2 Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному 

викладачеві, виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне 

навантаження викладача. 

Обсяг навчального навантаження викладача визначається згідно з чинним 

законодавством і не може перевищувати 720 годин (одна ставка) на навчальний 

рік. У випадках виробничої необхідності за згодою викладача і за погодженням 

з профспілковим комітетом Коледжу може встановлюватися навчальне 

навантаження понад його обов’язковий обсяг. Циклові комісії подають проєкт 

розподілу навчальної роботи між педагогічними працівниками на новий 

навчальний рік для узгодження до навчальної частини Коледжу не пізніше 30 

червня поточного року. 



7.3 Види навчальної роботи педагогічних працівників відповідно до їх 

посад встановлюються закладом фахової передвищої освіти за погодженням з 

виборними органами первинної профспілкової організації. 

7.4 Графік робочого часу викладача визначається розкладом 

аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком 

контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним 

планом роботи викладача. 

Індивідуальні плани роботи розглядаються на засіданні циклової комісії, 

та підписуються головою. Індивідуальний план голови циклової комісії 

підписує заступник директора з навчальної роботи. При підведенні підсумків 

навчального року на засіданні циклової комісії обговорюється питання про 

виконання індивідуальних планів педагогічними працівниками. 

7.5 Адміністрація Коледжу має право залучати викладача для 

проведення навчальних занять замість інших викладачів в разі їх відсутності 

(хвороби, відрядження, тощо). 

7.6 Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних 

занять та контрольних заходів, передбачених розкладом. Залучення 

педагогічних працівників до роботи не передбаченої трудовим договором, може 

здійснюватися за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством. 

  Права та обов’язки педагогічних педагогічних працівників Коледжу 

визначаються посадовими інструкціями, відповідно до завдань, які вони 

виконують, і затверджуються директором Коледжу. 

  Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, 

методів і засобів навчання, що відповідають освітньо-професійній (освітній) 

програмі; 

- педагогічну ініціативу; 

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 

проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

- користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, 

побутовою, оздоровчою інфраструктурою Коледжу та послугами його 

структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти 

відповіднодо спеціальних законів; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

- вільний вибір освітньо-професійних (освітніх) програм, форм 

навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої 

діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку 

педагогічних  працівників; 

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної 

діяльності; 

- захист професійної честі та гідності; 

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) 

діяльність за межами закладу освіти; 



- безпечні і нешкідливі умови праці; 

- участь у громадському самоврядуванні Коледжу; 

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти. 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають інші права, 

передбачені законами України. 

Педагогічні працівники зобов’язані: 

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівні 

викладання дисциплін/предметів у повному обсязі освітньо-професійної 

(освітньої) програми відповідної спеціальності; 

- вести наукові дослідження, які б забезпечували високий рівень 

змісту освіти, активно залучати до цієї роботи здобувачів освіти; 

- забезпечувати умови для засвоєння здобувачами освіти освітньо - 

професійних (освітніх) програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня 

та обсягу освіти; 

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню 

навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

- дотримуватися педагогічної етики; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

- настановами і особистим прикладом показувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності 

дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, 

миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами; 

- настановами й особистим прикладом показувати повагу до 

принципів загальнолюдської моралі: гуманізму, доброти, стриманості, 

працелюбства, поміркованості, поваги до батьків, жінки,старших за віком та 

інших чеснот; 

- виховувати молодь у дусі народних традицій та звичаїв, 

національних, історичних, культурних цінностей України, її державного та 

соціального устрою, дбайливого ставлення до історико-культурного та 

природного середовища країни; 

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-

яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території Коледжу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, інших 

шкідливих звичок; 

- дотримуватись законів України, Положення Відокремлений 

структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій 



Національного університету «Львівська політехніка» та Правил внутрішнього 

трудового розпорядку Коледжу, виконувати свої посадові обов’язки. 

Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, 

визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими 

документами Коледжу. 

Відповідно до рішення вищого органу самоврядування Коледжу, 

педагогічним   працівникам можуть бути надані додаткові права та обов'язки. 

Керівництво Коледжу забезпечує учасникам освітнього процесу: 

- належні умови праці, побуту, відпочинку; 

- медичне обслуговування; 

- правовий, соціальний, професійний захист; 

- сприяння підвищенню кваліфікації та проходженню стажування у 

відповідних освітньо - наукових установах як в Україні, так і за її межами; 

- встановлення посадових окладів і надбавок педагогічним  та іншим 

працівникам відповідно до законодавства. 

За досягнення високих результатів у праці педагогічні та науково - 

педагогічні працівники Коледжу, у встановленому законодавством порядку, 

можуть бути заохочені: представленням до державних нагород, державних 

премій, почесних грамот, почесних звань та іншими видами морального і 

матеріального заохочення. 

7.7 Психологічна служба 

Психологічне забезпечення освітнього процесу Коледжу здійснює 

практичний психолог. 

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення 

психофізичного розвитку студентів Коледжу, мотивів їх поведінки і діяльності 

з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших 

індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і 

виховних завдань. 

Принципи діяльності психологічної служби: 

- науковість, цілісність і наступність; 

- професійна компетентність та відповідальність; 

- індивідуальний підхід; 

- доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг; 

міждисциплінарність, добровільність; людиноцентризм та партнерство; 

конфіденційність; дотримання норм професійної етики. 

Функції психологічної служби: 

- діагностично-прогнозтична; 

- організаційно-методична; 

- корекційно-розвиткова; 

- консультативна; 

- просвітницько-профілактична; 

- соціально-захисна. 

Напрями діяльності психологічної служби: 

- діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, 

інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та 

визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, 

потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні; 



- профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та 

становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним 

ситуаціям в освітньому процесі; 

- корекція - усунення виявлених труднощів соціально-психічного 

розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього 

середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм 

девіантної поведінки; 

 

- навчальна діяльність - форма активного співробітництва, 

направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості; 

- консультування - багатофункціональний вид індивідуальної та 

групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються 

учасники освітнього процесу; 

- зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення 

взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними 

групами, організаціями, державними органами управління; 

- просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності 

учасників освітнього процесу. 

 

8 СУБ'ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ 

 

8.1 Керівництво Коледжем здійснює директор. Повноваження директора 

Коледжу визначаються Положенням про Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету 

«Львівська політехніка». 

8.2 Заступники директора Коледжу з навчальної роботи, виховної роботи 

та адміністративно-господарської роботи призначаються і звільняються 

наказом директора Коледжу у відповідності до Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» та чинного трудового законодавства. 

Заступник директора Коледжу з навчальної роботи є безпосереднім 

організатором навчальної роботи. 

Заступник директора Коледжу з навчальної роботи: 

- планує та організовує навчально-виховний процес у Коледжі і 

забезпечує контроль за його якістю; 

- знайомить викладачів з типовими та робочими навчальними 

планами, програмами, директивними документами; 

- складає проєкт плану роботи Педагогічної ради та роботи Коледжу; 

- контролює виконання графіку освітнього процесу; 

- контролює відповідність проведення занять затвердженим робочим 

програмам з усіх дисциплін; 

- займається вдосконаленням організації освітнього процесу; 

- здійснює контроль за якістю викладання, бере участь у вивченні та 

поширенні передового педагогічного досвіду; 

- бере участь у роботі ЕК, аналізує результати їх роботи, розробляє 

заходи щодо поліпшення якості підготовки фахівців; 

- проводить оперативні наради з завідувачами відділень та 

працівниками фахового медичного коледжу з питань навчальної роботи; 



- контролює своєчасність і якість підготовки та ведення облікової і 

звітної документації. 

8.3 Заступник директора Коледжу з виховної роботи виконує 

організаційну, методичну та адміністративну функції з питань гуманітарної 

освіти і виховання. 

Заступник директора Коледжу з виховної роботи: 

- керує діяльністю педагогічного та студентського колективів з 

національно-громадянського виховання; 

- організовує спільну роботу колективу Коледжу та соціальних 

інституцій (лікарень, шкіл, творчих спілок, правоохоронних органів, сімей 

тощо) з національно-громадянського виховання; 

- створює та забезпечує функціонування у Коледжі системи виховної 

роботи; 

- здійснює підбір кураторів академічних груп; 

- готує комплексний план організації виховного процесу на 

навчальний рік; 

- координує виховний процес у Коледжі; 

- забезпечує організацію, розроблення планів проведення заходів, 

спрямованих на засвоєння студентами наукових та культурних досягнень 

світової цивілізації, пізнання національної історії, традицій, звичаїв, мови, 

культури; 

- проводить оперативні наради з завідувачами відділень та 

працівниками  Коледжу з питань виховної роботи; 

- контролює дисципліну студентів, дає пропозиції щодо її 

поліпшення; 

- розробляє режим позааудиторної громадської діяльності студентів 

та забезпечує його виконання; 

- направляє та сприяє ефективній діяльності органів студентського 

самоврядування, бере участь у його роботі. 

8.4 Заступник директора Коледжу з адміністративно-господарської 

роботи забезпечує раціональне та доцільне використання господарсько-

фінансових ресурсів, матеріально-технічне постачання, господарське 

обслуговування і належну експлуатацію будівель та приміщень Коледжу згідно 

з правилами та нормами виробничої санітарії і пожежної безпеки, ремонт 

навчальних, виробничих, господарських об’єктів, транспортних засобів. 

8.5 Педагогічна рада Коледжу 

Педагогічна рада Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий 

коледж інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка» (далі - Педагогічна рада) є дорадчим колегіальним органом в 

системі управління Коледжу, склад якого щорічно затверджується наказом 

директора Коледжу. Педагогічна рада створюється для розгляду і вирішення 

найважливіших питань діяльності та розвитку Коледжу відповідно до його 

Положення. 

Педагогічна рада: 

- визначає стратегію, перспективні напрями розвитку Коледжу; 

- розглядає проєкт установчого документа Коледжу, а також 

пропозиції щодо внесення змін до нього; 



- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього 

забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення 

академічної доброчесності; 

- за поданням директора Коледжу надає згоду на призначення 

завідувачів відділень та голів циклових комісій; 

- затверджує положення про організацію освітнього процесу у 

Коледжі; 

- обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої 

ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників; 

-  приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в 

освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в 

дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими 

закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, 

які сприяють розвитку фахової передвищої освіти; 

- приймає рішення з питань вдосконалення методичного 

забезпечення освітнього процесу; 

- приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього 

процесу за порушення академічної доброчесності ; 

- приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до 

законодавства та установчих документів Коледжу. 

Діяльність Педагогічної ради регламентує Положення про Педагогічну 

раду Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка». 

8.6 Адміністративна рада Коледжу 

Адміністративна рада Коледжу - робочий орган, що створений для 

ефективного та оперативного керування діяльністю Коледжу, вирішення 

поточних питань. До її складу входять за посадами директор Коледжу, 

заступники директора, завідувачі відділень. 

8.7 Відділення коледжу 

Відділення є структурними підрозділами Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка». У відділенні здійснюється підготовка 

фахових молодших бакалаврів  з однієї або декілька споріднених 

спеціальностей. Відділення формується за наявності не менше 150 здобувачів 

фахової передвищої освіти за різними формами навчання. 

Керівництво відділенням здійснює завідувач, який призначається на 

посаду директором Коледжу за погодженням з колегіальним органом 

управління закладу (Педагогічна рада) з числа педагогічних  працівників, які 

мають ступінь магістра (спеціаліста) і стаж педагогічної та/або науково-

педагогічної роботи не менш як п’ять років. 

Завідуючий відділення: 

- забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних 

планів і програм навчальних дисциплін, укладених згідно з нормативними 



документами, що визначають роботу відділення, затверджених 

директором Коледжу; 

- організовує навчальну, науково-методичну та виховну роботу на 

відділенні; 

- забезпечує дотримання порядку на відділенні Коледжу відповідно 

до Правил внутрішнього розпорядку Коледжу; 

- несе відповідальність за всю роботу відділення та звітує у своїй 

діяльності перед заступником директора з навчальної роботи, керівником 

Коледжу та Педагогічною радою. 

Діяльність відділень Коледжу регламентує Положення про відділення 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка». 

8.8 Циклова комісія Коледжу 

Циклова комісія - це структурний підрозділ Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій Національного 

університету «Львівська політехніка», що провадить освітню, методичну 

діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей 

однієї або споріднених галузей. Циклова комісія Коледжу створюється для 

організації методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення 

теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження 

новітніх педагогічних технологій, удосконалення навчально-виховного 

процесу. Циклова комісія Коледжу створюється згідно із Положенням про 

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних 

технологій Національного університету «Львівська політехніка», Положенням 

про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі 

«Фаховий коледж інформаційних технологій Національного університету 

«Львівська політехніка». 

Діяльність циклової комісій Коледжу регламентує Положення про 

циклову комісію Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій Національного університету «Львівська 

політехніка». 

 

9. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

9.1 До складових навчально-методичного забезпечення, які 

розробляються Коледжем, належать: 

- освітньо-професійні програми; 

- навчальні плани (робочі навчальні плани); 

- програми навчальних дисциплін; 

- робочі навчальні програми; 

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів 

з навчальної дисципліни; 

- контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня 

засвоєння студентами навчального матеріалу; 



- матеріали комплексних контрольних робіт з дисциплін; 

- методичні матеріали для студентів з питань самостійного 

опрацювання фахової літератури, написання курсових та дипломних проєктів 

(робіт); 

- програми навчальних, виробничих та інших видів практик; 

- підручники та навчальні посібники. 

9.2 Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу в Коледжі є важливою й необхідною умовою якісної підготовки 

здобувачів освіти та включає наявність: 

- Стандартів фахової передвищої освіти (за наявності), затверджених 

в установленому порядку; 

- Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), 

- освітніх програм профільної середньої освіти, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів освіти; 

- освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка 

фахових молодших бакалаврів; 

- навчальних та робочих навчальних планів; 

- навчальних та робочих навчальних програм з усіх навчальних 

предметів ОП профільної середньої освіти, у яких відображені структура 

дисципліни, заплановані очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності, предметні та ключові компетентності, наскрізні лінії, яких повинні 

набути здобувачі освіти, особливості оцінювання результатів навчання, 

рекомендована література (основна та додаткова; підручники та навчальні 

посібники, у тому числі в електронній формі, електронні навчальні курси та 

конспекти лекцій навчальних дисциплін), інформаційні ресурси в Інтернеті; 

- навчальних та робочих навчальних програм (освітніх компонентів) 

з усіх нормативних та вибіркових навчальних дисциплін ОПП, у яких 

відображені структура дисципліни, заплановані програмні результати навчання, 

компетентності, яких повинні набути здобувачі освіти, порядок оцінювання 

результатів навчання, рекомендована література (основна та додаткова; 

підручники та навчальні посібники, у тому числі в електронній формі, 

електронні навчальні курси та конспекти лекцій навчальних дисциплін), 

інформаційні ресурси в Інтернеті; 

- начальних та робочих навчальних програм з усіх видів практичної 

підготовки до кожної освітньо-професійної програми; 

- навчально-методичних матеріалів для проведення занять 

(навчально - методичні рекомендації для викладачів, навчально-методичні 

вказівки для студентів); 

- методичних матеріалів для проведення Підсумкової атестації 

здобувачів освіти. 

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до 

знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. Навчальні 

програми дисциплін розробляються згідно з вимогами відповідних ОПП 

підготовки фахівців. 

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної 

програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та 



навчального плану складається робоча навчальна програма, яка є нормативним 

документом Коледжу. 

Навчальні та робочі навчальні програми дисциплін розробляються 

відповідними цикловими комісіями і затверджуються: навчальна програма - 

директором, робоча навчальна програма - заступником директора з навчальної 

роботи до початку нового семестру. Відповідальність за їх розробку 

покладається на голів циклових комісій. 

 

10 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого Положення 

мають право вносити керівники всіх структурних підрозділів Коледжу, 

науково-педагогічні, педагогічні працівники Коледжу, а також особи, які 

навчаються в Коледжі. Пропозиції подаються у вигляді письмової заяви на ім’я 

директора Коледжу, з обґрунтуванням доцільності й необхідності внесення змін 

та доповнень до Положення. Директор після ретельного вивчення останніх, 

передає їх на розгляд Педагогічної ради Коледжу. 

Педагогічна рада розглядає проєкт Положення або пропозиції щодо 

внесення змін до нього.  

Внесення змін до Положення Коледжу оформляється шляхом викладення 

його в новій редакції та затвердження наказом ректора Університету. 

 

 

 


