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1.Загальнi положення
Освiтнiй процес у Гричiвському ВПУ J\Ъ38 --. це iнтелектуапьна,

творча дiяльнiсть, що проводиться у складi фаховоТ передвиЩоТ освiТИ Та

спрямована на передачу, засвоення, здобуваютъ ocBiTy, а також на фоРМУВаННЯ

гармонiйно розвиненоi особистостi.
Освiтнiй процес базустъся на принципах:

- сприяння сталому розвитку суспiльства шляхом пiдготовки

конкурентноспроможног0 людського капiталу та ртворення Умов Для зДобУТТЯ

освlти протягом життя;

- доступностi фаховоТ передвищоТ освiти;

- незалежностi здобуття фаховоi передвищоi освiти вiд полiтичних

партiй, громадських i релiгiйних органiзацiй;

- наступностi процесу здобуття фаховоi передвиlцоi освiти;

- вiдкритостi формування структури i обсягу ocBiTHbot та

професiйноТ пiдготовки фахiвцiв з вищою освiтою;

- мiжнародноТ iнтеграцii та iнтеграцii системи фаховоТ передвищоТ

освiти УкраТни у Свропейськiй освiтнiй прорстiр.

IVIовою освiтнъого процесу у Грицiвському ВПУ Jrlb38 е держаВна

мова.
Вiдповiдно до освiтньо-професiйноТ програми можутъ

викладатися одна або декiлька дисциплiн двома мовами - державною МоВоЮ,

англiйсъкою мовою, забезпечуючи при цъому здатнiсть здобувачiв фаховоi
передвищоТ освiти продемонструвати результати навчання вiдповiДноi

дисциплiни державною мовою. Перелiк iноземних мов, якими здiйснюеТЬСЯ

викладання навчальних дисциплiн визначаеться закладом освiти.

Атестацiя здобувачiв фаховоТ передвиrцоi освiти проводиться

державною мовою.

flо освiтнього процесу можутъ залучатися роботодавцi.
Освiтнiй процес органiзований з урахуванням можливостей

сучасних iнформацiйних технологiй навчання та орiснтований на формУваННЯ

освiченоi, гармонiйно розвиненоТ особистостi, здатноТ до постiйного оновлення

наукових знанъ, професiйноТ мобiлъностi та швидкоТ адаптацiТ до змiн i

розвитку в соцiально-кулътурнiй сферi, в галузях технiки, технологiй, системаХ

управлiння та органiзацiТ працi в умовах ринковоТ економiки



Грицiвське BITY NgЗ8 надае здобувачам фаховоТ перед вищоТ освiти можливiстъ
користування навчаJIьними примiщеннями, бiблiотекою, навчzшIьною,

навчально-методичною i науковою лiтературою. обладнанням, устаткуванням
та iншими засобами навчання на умовах, визначених правилами внутрiшнього

розпорядку.
Органiзацiя освiтнього процесу здiйснюеться структурними

пiдроздiлами училища (цикловими комiсiями тощо).

За вiдповiднiстВ рiвня пiдгоtовки здобувача освiти вимог державних
стандартiв, стандартiв освiтньоi дiяльностi, стандартiв фаховоТ передвищоТ
освiти вiдповiдае директор, керiвники структурних пiдроздiлiв (голови

циклових комiсiй тощо).

2. Нормативно-правова база органiзацiТ освiтнього процесу

Органiзацiя освiтнього процесу у Грицiвському вищому професiйному

училищi JфЗ8 базуеться на КонституцiТ УкраiЪи i законiв Украiни кПро ocBiTy>>,

пПро наукову i науково-технiчну дiяльнiсть>>, Закону Украiни <Про фахову
передвиIIry ocBiTy>> та iнших нормативноправових aKTiB, укладених в державних
стандартах, стандартах ocBiTHboT дiяльностi, стандартах вищоТ освiти,
стандартах фаховоi передвищоi освiти.

Стандарти фаховоi передвищоТ освiти розробляються для кожного рiвня
освlти в межах кожноТ спецiальностi вiдповiдно до Нацiональноi ра]\{ки
квалiфiкацiТ i використовуються для визначення та оцiнювання якостi змiсту та

результатiв ocBiTHboi дiяльностi вищого навчального закладу.

Стандарт фаховоi передвищоТ освiти визначас TaKi вимоги до освiг:,lь,;i
програми:

- вимоги до осiб, якi можуть розпочати навчання за програмою; змiст
пiдготовки здобувачiв фаховоТ передвищоТ освiти, сформулъований у TepMiHax

результатlв навчання;

обсяг кредитiв СКТС, необхiдний для здобуття ступеня фаховоi
передвищоi освiти;

- перелiк ocBiTHix компонентiв i логiчну послiдовнiсть Тх виконання;
вимоги професiЙних стандартiв (ru наявностi); форми атестацiТ здобувачiв

фаховоТ передвищоi освiти;
- вимоги до системи внутрiшнього забезпечення якостi

передвищоТ освiти;
- перелiк компетентностей випускника.

фаховоi



Одним iз основних нOрNIативI{их документiв, що визначае органiзацiю

освiтнього процесу у закладi ocBiTi,t с }хавt{альний план.

складаеться

учипища.

Навчальний план - тде нормативtтий документ закладу освlти, якии

розробляеться на пiдставi освiтньо-гтрофесiйноi прсграми пiдготовки фахiвцiв
за спецlальнlстю.

Грицiвсъке BITY М38 на пiдставi освiтнъо-професiйноi програми за

кожною спецiапьнiстю розробляс навчыIъний план, який визначае перелlк Та

обсяг навчальцих , диýциплiн, у ]кредит4х, t 
gКТС, послiдqвнiрть вивчеЕця

дисциплiн, форми проведення навчаJIьних занять та ix обсяг, графiк

навчального процесу, форшли поточного i пiдсумкового контролю. Для
конкретизацiТ планування навчального процесу на кожний навчальний piK

робочий навчальний план, що затверджусться директором

Змiст освiти визнача€ться освiтнъо-професiйною програмою пiдготовки,

навчальними програмами дисциплiн, iншими нормативними актами органiв

державного управлiння освiтсlю та закладу освiти i вiдображаеться У
вiдповiдних пiдрулниках, навчалъних посiбниках, методичних матерiалах,

дидактичних засобах, атакож при проведеннi навчальних занятъ та iнших видiв

освiтньоi дiяльностi.
Освiтньо-професiйна rпрограма пiдготовки - це перелiк нормативних

та вибiркових навчаJIьних дисL]иплiн i:l зазначенням обсягу годин, вiдведених

для ik вивчення, форм пiдсумкоtsOго кOнтроJIIо.

Нормативнi навчалънл диспиплiни встановлюються державним
стандартом освiти. Щотримання lx назв та обсягiв с обов'язковим для училища.

Особи, якi навчаються в училищi, маrоть право на вибiр навчалЬних

дисциплiн у межах передбачених вiдповiдною освiтньою програМою Та

робочим навчаJIьним планом.

Вибiр особою, яка навчасться] навчальних дисциплiн дозволяс:

- поглибити знання та _зд<lбути додатковi компетентностi в межах

обраноТ освiтнъоi прOграми;

- поглибити знання та здобути додатковi компетентностi в межах

спецiальностi або спсlрiднених сlхеillа";гr,нос:гей i галузей знань;

- ознайомлттись iз *yча}с,I{иN[ 6liвнепл на},кових дослiджень iнших
галузей знань та розширити аtiо пол-либтtти результати FIавчання за загальними

компетентностями.

.Щля кожноТ навчальноТ дисциlтлiни, яка входить до освiтнъо-професiйноТ

програми пiдготовки, на пiдставi навчальноi програми дисциплiни та
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навчального плану склада€ться робоча навчальна програма дисциплiни, яка €

нормативним документом закладу освlти.

Робоча навчальна програма дисциплiни мiстить виклад конкретного
змiсту навчальноТ дисциплiни, послiдовнiсть, органiзацiйнi форми iT вивчення
та ix обсяг, форми та засоби поточного i пiдсумкового контролю.
CTpyKTypHi складовi робочоТ навчальноТ прогр ами дисциплiни :

- тематичнии план;
- засоби для проведення поточного та пiдсумкового контролю;
- перелiк навчаJIьно-методичноi лiтератури.

3. Форми органiзацii освiтнього процесу

З.1 Освiтнiй процес в Грицiвському ВПУ J\ЪЗ8 здiйснюсться за такими

формами:
- навчальн1 заняття; самостiйна робота; практична пiдготовка;
- контрольнi заходи, включаючи атестацiю здобувачiв фаховоТ

передвиттIо1 освlти.

З.2 Основними видами навчальних занять в училищi е:

- лекцiя; лабораторне, практичне, ceMiHapcbKe;

- урок (за освiтньою програмою);

- консультацiя.

Грицiвське BITY J\ЪЗ8 мае право встановпювати iнтпi форми освiтнього
процесу та види навчальних заIIять.

3.2.1. Лекцiя
Лекцiя - основна форма проведення навчzulьних занять у навчальному

закпадi освiти, призначених для засвоення теоретичного матерiалу.
Як правило, лекцiя е елементом курсу лекцiй, який охоплюе основний

ТеоретичниЙ матерiал окремоТ або кiлькох тем навчальноi дисциплiни.
Тематика курсу лекцiй визначастъся робочою навчальною програмою.

ЛекцiТ проводяться у вiдповiдно обладнаних примiщеннях - навчальних
КабiНетах. Лекцiйнi заняття можуть проводитись для однiсТ або бiльше
навчальних груп. :

Викладач, якому доручено читати лекцiй, зобов'язаний перед початком
ВiДповiдного семестру подати на циклову комiсiю складений ним конспект
ЛеКЦiЙ, Контрольнi завдання для проведення пiдсумкового контролю,
ПеРеДбаченоГо навчальним планом i програмою для даноi навчальноi
дисциплiни.



Викладач зобов'язаЕиI'{ дотримуватися навчальноi програми щодо тем
ЛеКЦiЙНИх ЗаНять, але не обьяежусться в питаннях трактування навчального
матерiалу, формах i засобах доведення його до здобувачiв освiти.

3.2.2, Лабораторне заняття
Лабораторне заняття *- форма навчапьного заняття, при якому здобувач

оовiтИ пiд керiВництвоМ викладаЧа особисто проводить HaTypHi або iмiтацiйнi
експерименти чи дослiди з метою практичного пiдтвердження окремих
ТеОРеТичних положенъ даноl' навча.lтьноТ дисциплiни, набувас практичних
навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислюваIIьною
технiкою, вимiрювальною апаратурою, методикою експериментЕIJIьних
дослiджень у конкретнiй предметнiй галузi.

лабораторнi заняття провOдяться у спещiально обладнаних навч€lJIьних
лабораторiях з використанняь{ устаткування, пристосованого до умов
навчального процесу (лабораторнi макети, установки тощо). В окремих
випадках лабораторнi заняття можуть проводитися в умовах реального
професiйного середовиrца. Лабораторне заняття прOводиться зi здобувачами
освlти.

ПеРеЛiк тем лабораторнIш занять врIзначасться робочою навч€tJIьною
програмою дисциплiни. Замiна лабораторних занять iншими видами
навчальних занять, як правило, не дозволяеться.

ВИКОНаННЯ лабораторноТ ilоботи отдiнюеться викладачем. Пiдсумкова
оцlнка виставлЯетьсЯ В ж,vрl,;алi об;тiкУ виконаннЯ лабораторних робiт.
пiдсумковi оцiнки, отриманi здобувачем освiти за виконання лабораторнIrх

робiт, враховуються при виотавленнi семестровоi пiдсумковоi оцiнки з даноТ
навчально1 дисциплlни.

3.2.3 " Практичне зацяття
практичне заняття включас llрOtsедення попереднього контролю знань,

умlнь 1 навичок, постановку загаjrьнот проблеми викладачем та ik обговорення
за участЮ здобувачiв освiти, розв'язування контропьних завдань, ik перевiрку,
оцiнювання,

ПеРеЛiК ТеМ практичних занятъ визначаеться робочою навчалъною
програN{ою дисциплiни. Проведення практичного занlIття Грунтуеться на
попереднъо пiдготовленому метOдичному матерiалi - тестах для виявлення
ступеня оволодiння здобувачапли освiти необхiдними теоретичними
положеннями, наборi завдаЕъ рiзноТ ск"цаднOстi для розв'язування ix учнями на
занятт1 тощо.

ВКаЗаНi МеТодичнi засоби готуIоться викладачем, якому доручено
проведення практичних занrIть.



Оцiнки, отриманi здобувачами фаховоi передвищоТ освiти за oKpeMi

практичнi заняття, враховуються при виставленi пiдсl.мковоi оцiнки з даноI
навчальноТ дисциплiни.

3.2.4, CeMiHapcbKe заняття
CeMiHapcbкe заняття - форма навчального заняття, при якiй викладач

органiзуе дискусiю навколо попередньо визначених тем, до котрих здобувачi
освiти готують тези виступiв на пiдставi iндивiдуально виконаних завдань
(рефератiв).

CeMiHapcbKi заняття проводятъся в навчальних кабiнетах з однiею
навчаIIьною групою.

Перелiк тем семiнарських занять визначаеться робочою навчалъною
програмою дисциплiни.

На кожному ceMiHapcbкoMy заняттi викладач оцiнюе пiдготовленi
здобувачами освiти реферати, ik виступи., активнiсть у дискусiТ, умiння
формулювати i вiдстоювати свою позицiю тощо. Пiдсумковi оцiнки за

семlнарсъке заняття вносяться у журнал.

Отриманi здобувачами освiти оцiнки за oKpeMi ceMiHapcbKi заняття
враховуються при виставленнi пiдсумковоi оцiнки з даноТ навчальноi

дисциплiни.

3.2.5. Консультацiя
Консультацiя - форма навчалъного заняття, при якiй здобувач освiти

отриму€ вiдповiдi вiд викладача на KoHKpeTHi запитання або поясненнr{ певних
теоретичних положень чи аспектiв ik практичного застосування.

Консультацiя може бути iндивiдуальною або проводитися для групи
здобувачiв освiти, залежно вiд того, чи викпадач консулътус здобувачiв освiти з
питань, пов'язаних iз виконанням iндивiдуальних завдань, чи з теоретичних
питань навчальноТ дисциплiни.

Обсяг часу, вiдведений викладачу для проведення консультацiй з

конкретноТ дисциплiни, визначаеться чинним законодавством.
З.2.6. Iндивiдуальнi завдання
lндивiдуальнi завдання з окремих дисциплiн (реферати, розрахунковоi,

графiчнi, KypcoBi, дипломнi проекти або роботи тощо) видаються здобувачам
освiти в термiни, передбаченi училищем. Iндивiдуальнi завдання виконуються
здобувачем освiти самостiйно при консультуваннi викладачем.

'Щопускакlться 
випадки виконання комплексноi тематики кiлькома
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KypcoBi проекти (роботи) виконуються з метою закрiплення,
поглиблення i узагальнення знань, одержаних здобувачами освiти за час
наВчання та ix застосування до комплексного вирiшення конкретного фахового
завдання.

Тематика курсових проектiв

установленому порядку та вiдповiдати
(робiт) повинна бути затверджена в

завданням навчальноi дисциплiни i TicHo
пов'язува тис я з практичними потlrебами конкретного фаху.

Керiвництво курсовими проектаN{и (роботами) здiйснюеться, як правило,
найбiпьш квапiфiкованими викладачами.

Захист курсового проекту (роботи) проводиться перед
затвердженою наказом директора училища, голiв циклових комiсiй
трьох викладачiв цикловоТ KoMiciT за участю керiвника курсового
(роботи).

Резулътати захисту курсового проекту
до Положення про порядок оцiнювання знанъ
процесу в Грицiвського вищого професiйного
(роботи) зберiгаються у цикловiй KoMicii
списуеться в установленому порядку"

3.2.7. Самостiйна робота здобувача освiти
СаМостiйна робота здобувачiв освiти е основним засобом оволодiння

НаВЧаЛЬНИМ Матерiалом у час, вiлъниЙ вiд обов'язкових навчапьних занять.
Навчальний час, вiдведений для самостiйноТ роботи здобувача освiти,

регламентуеться робочим навча;IьниI\d планом i повинен становити не менше
|lЗ Та Не бiпьше 2/З загального обсягу навчалъного часу здобувача освiти,
вiдведеного для вивчення конкретноТ дисциплiни.

ЗМiст самостiйноТ роботи здобувача освiти над конкретною дисциплiною
ВиЗначаеться навчаJIьною програмФн) дисциплiни, методичними матерiалами,
завданнями та методичними вказiвкапли викладача.

Самостiйна робота здrэбува"та освiти забезпечусться системою
НаВЧалЬно-методичних засобiв, передбачених для вивчення конкретноТ
НаВЧаЛЬНоi дисциплiни: пiдручник, навчаJIьнi та методичнi посiбники, конспект
лекцiй викладача, практик}м тO-шс.

МеТОДичнi матерiали д"ця самостiйноТ роботи здобувачiв освiти повиннi
ПеРеДбачиТи можливiсть проведення ЁаI\4оконтролю з боку здобувача освiти.
ДЛЯ СаМостiйноТ роботи здобуваLIу освiти також рекомендусться вiдповiдна
наукова та фахова i перiодична лiтература.

СаМостiйна робота здобу,вача фахсrвоТ передвищоТ освiти над засвOенням
навчального матерiалу з конкретF{tэт дисцип:тiни може виконуватися у бiблiотецi
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училища, навчальних кабiнетах, компlютерних кабiнетах, а також в домашнiх
умовах.

З.2.8. Практична пiдготовка здобувачiв освiти
Практична пiдготовка здобувачiв освiти закладу освiти е обов'язковим

компонентом освiтньо-професiЙноТ програми для здобуття ocBiTнbo-
квалiфiкацiйного рiвня, певного рiвня, ступеня i мае на MeTi набуття здобувачем
освiти професiЙних навичок та вмlнь.

Практична пiдготовка осiб, якi навчаються в училищi здiйснюеться
вiдповiдно до наказу директора.

Програма практичноТ пiдготовки та термiни iT проведення визначаються
навчальним планом.

Практична пiдготовка осiб, якi навчаються, здiйснюеться шляхом
проходження ними практики на пiдприемствах, в установах та органiзацiях
(базах практики) згiдно з укладеними навчальним закладом договорами або у
структурних пiдроздiлах закладу, tцо забезпечуютъ практичну пiдготовку.
Особи, якi здобувають фахову передвищу ocBiTy, можуть проходити практичну
пiдготовку шляхом навчаннlI на робочому мiсцi у процесi виконання посадових
обов'язкiв. Училище може визнавати результати навчання, здобутi пiд час
трудовоТ дiяльностi здобувача за професiями таlабо на посадах, визначених
освiтньо-професiйною програмою.

фаховоТ передвищоi освiти,

Керiвники пiдприемств, установ та органiзацiй зобов'язанi забезпечити
створення належних умов для проходження практики на виробництвi,

дотримання правил i норм охорони працi, безпеки життедiялъностi i виробничоТ
caHiTapiT вiдповiдно до законодавства. На час практики здобувачам фаховоТ
передвищоТ освiти забезпечуються робочi мiсця, безпечнi та нешкiдливi умови

Залежно вiд спецiальностi (спецiалiзацii),
пiдготовка здобувачiв
технопогiчна, диппомна.

працi вiдповiдно до освiтнъо-професiйних програм i

пiдприемствами, установами, органiзацiями, lцо
ПpoxoДженнявиpoбничoгoнaBчaнняiпpактики.
виробничого навчання i практики заборонясться

за якою здiйснюеться
практика може бути:

угод мlж училищем та
надають мiсця для

Пiд час проходження
використовувати працю

здобувачiв фаховоТ передвищоi освiти для цiлей, не передбачених ocBiTHbo-

професiйною програмою.

Здобувачi освiти з дозволу вiдповiдних циклових комiсiй можуть
самостiйно пiдбирати для себе мiсце проходження практики.

3.2.9. Контрольнi заходи
Контрольнi заходи включаютъ поточний тапiдсумковий контроль.
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Поточний контроль :здiл"тснюсться пiд час проведення практичних,

семiнарських занять i мас на MeTi перевiрку рiвнялабораторних та

пiдготовленостi здобувача освiти до виконання конкретноТ роботи. Форма

проведення поточного контро,пю пiд час навчальних занять 1 система

оцiнювання рiвня знань визначают,ься вiдповiдною цикловою комiсiею.

Пiдсумковий контроль проводитъся з метою оцiнки результатiв

навчання на певному ocBiTHboмy piBHi або на окремих його завершених етапах.

Пiдсумковий контролIз ВкЛtOЧа€ семестровий контроль та державну

пiдсумкову атестацiю здобувача освiти.

училипде може використOвувати пiдсумковий контроль пiсля

закiнчення логiчно завершенот части}{и лекцiйних та практичних занять з

певноI дисциплiни i ik результати tsрахОвуватИ при висТавленнi Пiдсl,мковоi

оцiнки.
Пiдсумковий контроль цроводиться з метою оцiнки результатiв

навчання на певному освiтнъоN{у piBHi або на окремих його завершених етапах.

3.2.10. Семестровий коirтроль
семестровий контроль шрOвOдиться У формах семестрового екзамену,

диференцiйованого залiку або залIiку з конкретнот навчаJIьноI дисциплiни в

обсязi навчаJIьного матерiалч, визначенOго навчальнсю програмою, i в т9рмiни,

встановленi навчальним планом.

Семестровий екзамен - це форма пiдсумкового контролЮ засвоеннЯ

здобувачем фаховоТ передвищоТ освiти теоретичного та практичного матерiалу

з oKpeN{oT навчальноТ дисциплiни за сеI\4естР, Що проводитъся як контрольний

захiд.

Семестровий залiк - IJe форма пiдсумкового контролю, що полягае в

оцiнцi засвоення здобувачепt освiти наtsчального матерiалу виключно на

rriдставi Резlrльтатiв виконанЕя ниN{ певних видiв робiт на практичних,

семiнарсъких або лабораторни:х заIdяттях.

здобувач фаховоi передвltщо;, tэс;вiти _tsважаеться допущеним до

семестрового контролю з кон]tрсlтнсi lяавчалъноi дисциплiни (семестрового

екзаменУ або залiку), якrцо BiH врrкона.в Bci види робiт, передбаченi навчальним

планом на семестр з цiеТ навчаjIьноТ дисциплiни.

Екзамени складаються :здобувачами освiти в перiод екзаменацiйних

сесiй, передбачеFIих навчальни}л планOм.

Училиrце може встаноЕ.цк)вати здобувачам освiти iндивiдуалънi термtни

складання залiкiв ,га екзаменiв.
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Екзамени проводяться згiдно з розкладом, який доводиться до вiдома
викладачiв i здобувачiв освiти в установленi термiни. Порядок i методика

проведення залiкiв та екзаменiв визначаються училищем.
Результати складання екзаменiв залiкiв оцiнюються вiдповiдно до

Положення про порядок оцiнювання знань при органiзацiТ освiтнього процесу в

Грицiвському вищому професiйному училищi }ЬЗ8, а залiк - зzl двобалъною
шкалою ("зараховано", "не зараховано") i вноситься в екзаменацiйну вiдомiсть.

Здобувачi фаховоТ передвищоi освiти, якi одержали пiд час ceciT бiльше

двох незадовiльних оцiнок, вiдраховуютъся iз закладу освiти.

Здобувачам освiти, якi одержали пiд час cecii не бiльше двох
незадовiпьних оцiнок, дозволя€ться лiквiдувати академiчну заборгованiсть до
початку наступного семестру. Повторне складання екзаменiв допускаеться не

бiльше двох разiв з кожноi дисциплiни: один раз викладачу, другий - KoMicii,

яка створюеться заступником директора з НВР,

Що складу екзаменацiйноi

роботодавцiв та ik об'сднань.
комlс11 включаються представники

Здобувачi освiти, якi не з'явились на екзамени без поважних причин,
вважаються такими, що одержали незадовlльну оцlнку.

3.2.|l. Щержавна квалiфiкацiйна атестацiя
передвищоi освiти

Щержавна квалiфiкацiйна атестацiя

здобувачiв фаховоi

здобувачiв фаховоТ передвищоТ

освiти здiйснюсться державною квалiфiкацiйною комlсlею пlсля завершення
навчання на певному piBHi, освiтньо-квалiфiкацiйному piBHi, ступенi з метою

встановлення фактичноi вiдповiдностi рiвня ocBiTHboT пiдготовки вимогам
стандарту фаховоi передвищоТ освrти.

Атестацiя здiйснюеться вiдкрито i гласно. Здобувачi фаховоi передвищоТ

освiти та iншi особи, присутнi на атестацii, можуть вiлъно здiйснювати аудiо-

таlабо вiдеофiксацiю процесу атестацiТ, KpiM випадкiв, визначених законом.

Грицiвське вище професiйне училище JЮЗ8 на пiдставi рiшення
ЩержавноТ квалiфiкацiйноТ KoпliciT присуджуе особi, яка продемонструвала

вiдповiднiсть результатiв навчання вимогам освiтньо-професiйноТ програми,

освiтньо-професiйний ступiнь фахового молодшого бакалавра та присвоюе

вiдповiдну квалiфiкацiю.
Здобувачевi освiти, який отримав пiдсумковi оцiнки <<вiдмiнно>> не

менше як з 75 вiдсоткiв ycix навчальних дисциплiн, передбачених навчальним

планом, а з iнших навчальних дисциплiн - оцiнки <добре)>, склав державнi
екзамени з оцiнками <<вiдмiнно>), видаеться документ про ocBiT1, (квалiфiкацiю)
з вiдзнакою.
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,Щержавна атестацiя здобувача фаNовоТ передвищоТ освiти здiйснюеться
згiдно чинного законодавстtsа, Полоrкення про порядок створення та
органiзацiю роботи ,щержавнот квалiфiкацiйнот koMicii у Грицiвському впу
м38, Тимчасового порядку органiзацiт атестацiт здобувачiв вищоt освiти iз

застосуванням дистанцiйних технологiй навчання в
училищi в умовах карантину.

лабораторiями, методисти тошо);
rHшri особи, передбаченi спецiальними законами та залученi доосвiтнъого процесу у порядку, що встановлюетъся закJIадом освiти

(стейкхолдери).

Учасники освiтнъого прOцесу зобов'язанi дотримув атиая академiчноi
доброчесностi .

4,2, ЩО освiтнього процесу можуть зЕtлJлатися роботодавцi та фахiвцi
пiдприемств, установ, органiзацiй та закладiв, у тому числi iноземних держав,
вiйськовослужбовцi Збройних Сил Украiни, iнших вiйськових формувань,
працi вники правоохоронних органiв.

4.3 Особами, якi навчаються с:

- особа, зарахоВана до 1рищiвського впУ NsЗ8 з метою здобуття
фаховоТ передвищоТ освiти;
4.4. Що iнших осiб, якi навчаrоться у закладi фаховоi передвищоi освiти,

нчIJIежать:
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(професiйно-технiчну) ocBiTy;

навчання, курси пiдвищення квалiфiкацii.

4.5. Здобувачами освiти в училищi е учнi, якi здобувають <<фахового

молодшого бакалавра>), <<квапiфiкованого робiтника>>, слухачi.

iнфраструктурою Училища У порядку, встановленому вiдповiдно до
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cBoix робiт для публiкацiй;

особливими сlсвiтнiми rrотребами та iз соцiально незахищених верств
населення.

4.5.2 " Здобувачi освiти зобов'язанi:
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дотримуватися установчих документiв, правил внутрlшнього розпорядку

училища, а також умов договору про надання ocBiTHix послуг;

берегти майно училища, в тому числi i в гуртожитку,

здобувачi освiти мають також iншi права та обов'язки, передбаченi

законодавством та установчими документами училища.
залучення здобувачiв освiти пiд час освiтнього процесу до виконання

робiт чи до участi у заходах, не пов'язаних з реалiзацiсю ocBiTHboT про|рами,

забороняетъся, KpiM випадкiв, передбачених рiшенням Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни.

на час виробничого навчання i практики здобувачам освiти

забезпечуються робочi мiсця, безпечнi та нешкiдливi умови працi вiдповtдно до

ocBiTHix програм i угод мiж училищем та пiдприемствами, установами,

органiзацiями, що надаютъ мiсця для проходження виробничого навчання i

практики. Пiд час проходження виробничого навчання i практики

забороняеться використовувати працю здобувачiв освiти для цiлей, не

передбачених освiтньою програмою.

ЗдобуваЧi освiтИ, якi навчаються В училищi за денною формою

навчання, маютъ право на пiльговий проiзд у трансгlортi у порядку,

встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

здобувачi освiти, маютъ право на отримання учнiвського квитка, зразок

якого затверджусться MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни.

На осiб, зазначених у чiй частинi, поширюеться дiя спецiапьних законiв,

що визначаютъ особливостi здобуття

(професiйнотехнiчноТ) освiти.

профiльноТ середнъоТ, професiйноI
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соцiологiчнi заходи, дослiдж*ння, обстеження, педагогiчнi експерименти та

надавати згоду на участь у них дитини;

навчання cBoik дiтей (дiтей, законними представниками яких вони е) i
резудьтати оцiнювання якостi ocBiTrl та його ocBiTHboT дiяльностi.

4.5.4. Батьки здобувачiв освiти зобов'язанi:

виховувати у дiтей повагу до гiдностi, прав, свобод i законних
iHTepeciB

людини, законiв та етичних нор}v{, вiдповiдальне ставлення до власного
здоров'я, здоров'я оточуючих i довклл,гrя;

сприяти виконаннЁс дитIdноtо ocBiTHboT програми та досягненню
дитиною

передбачених нею результатiв навI{ання;

IIоважати гiднiсть, праRа,, свободи i законнi iнтереси дитини ,га

iнших

учасникiв освiтньог0 прощесу;

дбати про фiзичне i психiчне здоров'я дитини, сприяти розвитку ii
здiбностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дрiтини культуру дiалогу, кулътуру життя у
вза€морозумiннi, мирi т,а злагодi мiж yciMa народами, етнiчними,

нацiональними, релiгiйними групап4и, представниками рiзних полiтичних i
релiгiйних поглядiв та культурних традицiй, рiзного соцiального походження,
сiмейного та майнOвого стану;

настановленням i особистим прикладом утверджувати повагу до
суспiлъноТ моралi та суспiлъних цiнностей, зокрема правди, справедливостi,
патрiотизму, гуN4анiзму, толерантност:i, працелю бства;

формувати у лiтей "vсвiдоьтлення необхiдностi
додержуватися КонституцiТ та законiв УкраiЪи, захищати cyBepeHiTeT i
територiальну цiлiснiсть УкраТrти;

виховувати у дитi{ни t[овагу до державноТ мови та державних
символiв УкраТни, нацiональIiI4х. iсторичних, культурних lдiнностей УкраiЪи,
дбайливе ставлення до iсторикO-кJ-льтурного надбання Украiни ;

дотримуватися устаноtsчих докумеrrтiв, правил внутрiшнього

розпорядку

уIилища, а також умов дог(,вору про надання ocBiTHix послуг.
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Вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних
обов'язкiв не допускаеться, за винятком випадкiв, передбачених
законодавством.

Права та обов'язки педагогiчних працiвникiв уiилища визначаються
посадовими iнструкцiями, вiдповiдно до завдань, якi вони виконують, i
затверджуються директором.

Педагогiчнi працiвники мають право на:

академiчну свободу, включаючи свободу викладання, свободу вiд
втру{ання в педагогiчну, науково-педагогiчну дiяльнiсть, вiльний вибiр форм,
методiв i засобiв навчання, що вiдповiдають освiтнiй програмi;

педагогiчну iнiцiативу;
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проектiв, ocBiTHix методик i технологiй, методiв i засобiв,

насамперед методик компетентнiсного навчання;

користування бiблiотекою, навчальною' культурною,

спортивною, побутовою,, оздоровчою iнфраструктурою закладу освiти та

послугами його структурних пiдроздiлiв у порядку, встановленому закЛаДоМ

освiти вiдповiдно до спецiалъrтих законiв;

пiдвищення квалiфiка,цiТ, перегriдготовку;

вiльний вибiр ocBiTHix програм. форпл навчання, закладiв освiти,,

установ i органiзацiй, iнших сyб'ек,тiв освiтньоi дiяльностi, Iцо здiйснюють

пiдвищення квалiфiкацiI та перепiдгOтовку педагогiчних працiвникiв;

доступ до iнфоi:лмацiйних pecypciB i комунiкацiй, що
використовуютъся в

ocBiTHboMy процесi та науковiй дiяrrьностi;
справедлIлве та об'сктивне оцiнювання своеТ професiйноТ

дiяльностi;

здорового

способу життя' дбати про ixHe фiзичне i психiчне здоров'я;
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- дотримуватися академiчнот доброчесностi та

злагоди мlж усlма народами,

настановами й
принципiв
загальнолюдськоТ моралi:
стриманостi, працелюбства,
за вlком та iнших доброчинностей;

- формувати У здобувачiв освiти прагнення до взаеморозумiння' Миру,
етнlчними, нацiональними, релiгiйними групами;
особистим прикладом утверджувати поваry до

правди, справедливостi, ryманiзму, доброти,
помiркованостi, поваги до батькiв, жiнки, старших

виховувати молодь у дусi народних традицiй та звичаiв,
нацiональних, iсторичних, культурних цiнностей Укр аiни, iT державного та
соцiалъного устрою, дбайливе ставлення до iсторико-культурного та
природного середовища краiни;

готувати здобувачiв освiти до свiдомого життя в дусi
взаеморозумiння, миру,
злагоди мiж yciMa народами, етнiчними, нацiонапьними, релiгiйними групами;

захищатИ молодЬ вiд будъ-яких форпл фiзичного або психiчного
насильства, запобiгатИ вживаннЮ нимИ алкоголю, наркотикiв, набуття
шкiдливих звичок;

захиlцатИ здобувачiв освiти пiд час освiтнього процесУ вiд бУдu-
яких форlи фiзичного та психiчного насильства, приниження честi та гiдностi,
дискримiнатдiт за будь-якоlо ознакою, пропаганди та агiтацii, що завдають
шкоди здоров'ю здобувача освiти, запобiгати вживанню ними та iншими
особами на територiТ училища алкоголъних напоiЪ, наркотичних засобiв, iншим
шкiдливим звичкам;

дотримуватисъ законiв УкраТни, Статут1, та Правил внутрiшнього
трудового розпорядку училища, виконувати своi посадовi обов'язки.
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ПРава та обов'язки iнrrrих осiб, якi залуrаються до освiтнъого процесу,
ВиЗначаються законодавством, вiдповiдними договорами таlабо установчими
документами Грицiвського BITY МЗ В.

Вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд виконання професiйних
ОбОВ'язкiВ Не допускаетъся, KpiM випадкiв, передбачених законодавством.

Вiдповiдно до рiшення вищого органу самоврядування, педагогiчним
працiвникам можуть бути наданi додатковi права та обов'язки.

Керiвництво забезпечуЕ учаснI,Iкам освiтнього процесу:
належнi умови працi, побуту, вiдгrочинку;
медичне обслугов),rвання;

СПРИЯННЯ пiдвищеннtо квалiфiкацiТ та проходженню стажування у
вiдповiдних ocBiTHbo - наукових уOтановах в УкраiЪi;

ВСТаноВлення посадових окладiв та надбавок педагогiчним та
iншим працiвникам вiдповiдно дсl законодавства;

пiдвищення стипендiТ.

За ДОСЯГнення високих результатiв у працi гlедагогiчнi працiвники
училища, у встановленому закснФдавством порядку, можуть бути заохоченi:
представленням до державних нагоп(fд} державних премiй, почесних грамот,
почесних званЬ та iнrrrими видсt.ми N,{Фра"jIьного i матерiального заохочення.

5. Вiдрахування,} яIерериЕання навчання, поновлення i

- переведення до iнrт:ого за.к"гIаду фах,эвоТ передвищоI освiти або до
закладу професiйноТ (професiйно * технi,rнtэТ) освiти;

- порушення академi.tlrоТ доброчесностi;
- стан здоров'я (за наявностi вiдповiдного висновку);
- iншi випадки, визначенi законом.
ОСОба, вiдрахована iз училилIа до завершення навчання, отримуе

академiчну довiдку, Що мiстить iнфоршrацiю про результати навчання, назви
ДИСЦИПЛiН (предметiв), отриманi оцiнкlт i здобуту кiлькiсть кредитiв еКТС.
Форма академiчнот довiдки затвердж}iеться центральним органом виконавчот
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5.1. Пiдставою для вiдрахуваFj,ня здобувача фаховоТ передвищоi освiти е:

програмою;

- власне бажання:

влади у сферi освiти i науки.
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5.2. Здобувач фаховоi передвищоТ освiти мае право на перерву у
навчаннi у зв'язкУ з обставИнами, що унеМожливлюють виконаннjI ocBiTHboT,
ocBiTHbo - ПРофесiйноТ програми ( стан здоров'я, призов на строкову вiйськову
СЛУЖбУ У РаЗi ВТрати права на вiдстрочку вiд неi, сiмейнi обставини тоrцо).
таким особам надасться академiчна вiдпустка в установленому порядку.
Навчання чи стажування в ocBiTHix установах (в тому числi iноземних держав)
може бути пiдставою для перерви у навчаннi, якщо iнше не передбачено
мiжнародними актами чи договорами мiж закладами освiти.

ЗДОбУВаЧам фаховоТ передвищоi освiти, призваним на вiйськову службу
у зв'язку з оголошенням мобiлiзацii, гарантуеться збереженням мiсця навчання
та стипендiТ.

здобувачам фаховоi перед вищот освiти, якi реалiзутоть право на
академiчну мобiльнiсть, ilротягом навчання в iншому закладi освiти на
територiт Украiни чи поза iT межами гарантуються збереження попереднього
мiсця навчання та виплата стипендiт вiдповiдно до законодавства. Taki особи не
вiдраховуються iз закладу фаховоТ передвищоТ освiти.

5.3. Особа, вiдрахована iз закладу фаховот передвищот освiти до
завершеннЯ навчання за вiдповiдною освiтньою, ocBiTHbo професiйною
програмою, мае право на поновлення на навчання В межах лiцензованого
обсягу закладу фаховоТ перед вищоТ освiти.

5.4. Поновлення на навчання осiб, вiдрахованих iз закладiв фаховоТ
передвищоТ освiти здiйснюсться, як правило, пiд час канiкул.

5.5. Положення про вiдрахування, переривання навчання, поновлення i
переведення осiб, якi навчаються у закладах фаховоТ передвищоТ освiти, а
також порядок надання iM академiчноТ вiдпустки затверджу€ться центрzLпьним
органом виконавчоТ влади у сферi освiти i науки.

5.6. У разi позбавлення лiцензiТ, закiнчення строку дii сертифiката

центр€tпъниМ органоМ виконавчоТ владИ iЗ забезпечення якостi освiти,
неотримання училиlцем рiшення (сертифiката) про акредитацiю вiд
централЬногО органУ виконавчоТ влади iз забезпечення якостi освiти здобувачiв
фаховот передвищот освiти, якi навчаються за рахунок коштiв державного або
обпасного бюджету, мають право на переведення у цьому або iншому закладi
фаховоi передвищот освiти на ан€шогiчну акредитовану централъним органом
виконавчот влади iз забезпечення якостi освiти ocBiTHbo - професiйну програму
в межах Tiei самоi спецiальностi для завершеннrI навчання за кошти державного
або обласного бюджету в порядку, затвердженому Кабiнетом MiHicTpiB
УкраiЪи.
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5.7. Здобувачiосвiти h4aloTb flpaвo на дострокову здачу екзаменацiйноТ
cecii з особливих причин згiдrто з дозtsолу директора.

б. КритерiТ оцiнrовакня навчальноi дiяльностi здобувачiв фаховоi
передвищоi освiти та веденшя облiковоi навчальноi документацii

Контроль якостi новч?I:{нlл € ва}кJlиЕitлою складовою формування сдиних
критерiiв та стандартiв навчанFIя. ()тдiнювання явJIя€ собою один iз
завершальних етапiв навчальноТ дiяльностi здобувача освiтита визначення

успiшностi навчання. Процед)ра та метOдика оцiнювання суттсво впливають на
остаточнi результати, на мож:ливiсть анаlriзу та статистичну достовiрнiсть
оцiнок. Пр" оцiнюваннi необхiдно надавати переваry стандартизованим
методам: тестуванню, структурOваним писъмовим роботам, структурованому за
процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближенi до

реальних. За змiстом необхiдно оцiнrовати piBeHb сформованостi BMiHb та
навичок, вiдповiдно до ocBiTнbo - квалiфiкацiйноТ характеристики.

З метою дотримання сдиного пiдходу до оцiнювання навч€lJIьних

ДосяГнень здобувачiв освiти на ocHoBi СвропеЙськоi кредитно - трансферноТ
сисТеми в учипищi затверджено Положення про порядок оцiнювання знань
здобувачiв освiти при органiзатдiТ освiтнъого процесу Грицiвському ВПУ ]ФЗ8.

7 " Навчальний час здобувача освiти

7.i. Навчальний чао здобувача освiти визначаеться кiлькiстю облiкових
ОДиницЬ часу, вiдведених дjlя здiЙснення 1]рограми пiдготовки на даному
ocBiTHboMy або квалiфiкацiйномr,, piBнi.

Облiковими одиницямр-{ наl],L{а.]Iъногс часу здобувача освiти е академiчна
година, навчальl{i день, тиждецъ, сеýl[еотр" курс, piK.

Академiчна гOдина - це ь,rjнiьда;тьна облiкова одиниця навчzLльного часу.

Тривалiсть академiчноТ години о,гановить 45 хвилин.

Двi академiчнi години утворюють пару академiчних годин (надалi
"пара").

Навчальний день - складова частина навчальнOго часу здобувача освiти
тривалiстю не бi-iтьшrе 9 академiчних годин.

Навчальний тиждень - 0кладова частина наtsчального часу здобувача
освiти, тривалiсть якого визначена навчальними шланами пiдготовки фахiвцiв.
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Навчальний семестр - складова частина навч€uIьного часу здобувача
освiти, що закiнчуеться пiдсумковим семестровим контролем. Тривалiсть
семестру визначасться навчалъниN{ планом.

протягом навчалъного року. Тривалiсть перебування здобувача освiти на
навчальному Kypci включас час навчальних ceмecTpiB, пiдсумкового контролю
та канiкул. Сумарна тривалiсть канiкул протягом навчального курсу, KpiM
останнього, становить не менше В тижнiв.

Початок i закiнчення навчання здобувачiв освiти на конкретному Kypci
оформлюеться вiдповiдними (перевiдними) наказами:

Навчалъний piK тривае |2 мiсяцiв, розпочинаеться 1 вересня для
здобувача освiти i складаеться з навчzIJIьних днiв, днiв проведення пiдсумкового
контролю:, екзаменацiйних сесiй, вихiдних, святкових i канiкулярних днiв.

7.2. Навчальнi днi та Тх тривалiстъ визначаються рiчним графiком
навчального процесу. Вказаний графiк складаеться на навчальний piK з

урахуванням перенесень робочих та вихiдних днiв, погоджусться i
затверджу€ться в порядку i в TepMiH, встановленi у{илищем.

Навчальнi заняття в училищi проводяться за розкладом i тривають двi
академiчнi години. Розклад мае забезпечити виконання навчаJIьного плану в
повному обсязi щодо навчальних занять.

7.З. Заборонясться вiдволiкати здобувачiв освiти вiд 1.,racTi в навчальних
заняттях "га контрольних заходах, встановлених розкладом, крlм випадкlв,
передбачених чинним законодавством.

8. Робочий час викладача

8.1. Робочий час викладача визначаеться обсягом його навчсlJIьних,
методичних, наукових, органiзацiйних та iнших трудових обов'язкiв у
ПоТоЧНому навчальному р,Dцi. Тривалiсть робочого часу викладача з повним
обсягом обов'язкiв, перелiк видiв навчальноТ, методичноТ, науковоТ та
органiзацiЙноТ роботи для науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв
встановлIосться згiдно чинного законодавства.
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8.2, Обсяг навчальних :]анятъ, дOручених для проведення конкретному
викладачевi виражений в облiкових (академiчних) годинах, визначае навчальне

навантаження викладача.

Види навчальних занять, Iцо входять в обов'язковий обсяг навчального
навантаження викладача вiдпсlвiдно до його посади, встановлюеться згiдно з

посадовими iнструкцiями.
В уrилиrцi обсяг навча;Iьного навантаження викладача визначасться

згiдно з чинниI\{ законодавствсI\д.

8.3, Графiк робочого часy викладача визначаеться у порядку,
встановленому закладом освiти, з .чрахуванням особливостей спецiальностi та

фор, навчання.

Викладач зобов'язаний дOтримуватися встановленого йому графiка

робочого часу.

Заборонясться вiдволiкати викладачiв вiд проведення навчальних занять
та контрольних заходiв, передба.rених рсlзкладом"

9. Форми навчання

9.1. Навчання в училиIцi здiйснюетъся за такими формами:
очна (денна);

дистанцiйна.
Форми навчання MoxtyTb по€днуватися.

9.2. fiенна форма на,вчання е ocHoBHoIo формою здобуття певного
освiтньоквалiфiкацiйного рiвня т"а {:тупеня освiти або квалiфiкацiТ з вiдривом
вlд вирOоництва.

ОрганiзаIдiя освiтнього лрсяlес}, FIа очнiй (деннiй) формi навчання
здiйснюеться училищеId згiднс_, д{*ржавних стандартiв освiти, галузевих
стандартiв, стандартiв освiтныэТ дist.пт,ноr;тi, фаховоТ передвищоi. та вищоТ освiти
i данипд По;тоженням.

9.3. Щистанцiйне навчfrЕIл{я це iндивiдуалiзований процес набуття
знань, практичних yMiHb, на-вичOк i способiв пiзнавальноi дiяльностi, який
вiдбуваеться за опосередкова,ноТ взаемодii вiддалених один вiд одного

учасникiв освiтнього процесу.

Щистанцiйне навчання El \,rчилиlцi здiйснюеться вiдповiдно до Положення
про дистанI{iйне навчання.

10. Науково-метOдич*эе забезrrечення навчального процесу

1 0. l " Науково-методичЕlе забезпечення включас:
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навчальних дисциплiн/предметiв ;

навчальних дисциплiн/предметiв ;

контрольнi завдання до семiнарських, практичних i лабораторних
занять;

рiвня засвоення здобувачами освiти навчального матерiалу;

опрацювання фаховоТ лiтератури, написаншI курсових i дипломних проектiв.

\0.2. Навчально - методична документацiя цикловоi KoMicii.

цикловоТ KoMicii:

- ocBiTHbo - професiйна програма за спецiальностями;

викладачlв;

- екзаменацiйнi бiлети;

- тези конспектiв, лекцiй (або тексти лекцiй);

- робочi програми навчальних дисциплiн/предметiв, розробленнi
викJIадачами цикловоТ KoMiciT з кожноТ дисциплiни i для кожноТ спецiальностi;

- плани лекцiй, практичних, семiнарсъких занять;

- план роботи цикловоТ KoMicii та iндивiдуалънi плани роботи

- план пiдвищення професiйноi квалiфiкацii i педагогiчноТ

маистерност1 викладачlв ;

- завдання для самостiйноi роботи здобувачiв освiти;

здобувачiв освiти;
- методичнi розробки лобораторних, практичних i семiнарських

занятъ;

- тести для визначенIuI вихiдного, поточного та пiдсумкового
контролю piBHiB знань здобувачiв освiти;
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