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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає порядок, умови, основні принципи та особливості 

організації освітнього процесу у комунальному закладі Львівської обласної ради Львівському 

медичному фаховому коледжі післядипломної освіти (далі –Коледж) відповідно до 

законодавства України, стандартів вищої та фахової передвищої освіти і є основним 

нормативним документом, що поширюється на всіх учасників освітнього процесу. 

1.2. Положення про організацію освітнього процесу в коледжі (далі - Положення) 

розроблено відповідно до Конституції України, законів  України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», Статуту коледжу та інших нормативно-правових 

актів. 

1.3. Основним напрямом освітньої діяльності Львівського медичного фахового коледжу 

післядипломної освіти є: 

-провадження освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами фахової передвищої 

та вищої освіти відповідного ступеня галузі знань 22 Охорона здоров’я за обраними ними 

спеціальностями, які є ліцензованими та акредитованими для задоволення потреб економіки 

держави, регіону та суспільства у кваліфікованих кадрах; 

- післядипломна освіта – розширення профілю (спеціалізація, удосконалення, тематичне 

удосконалення, безперервний професійний розвиток, підготовка, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації, стажування) молодших спеціалістів/фахових молодших бакалаврів та ступенем 

вищої освіти молодший бакалавр та бакалавр галузі знань 22 Охорона здоров’я. 

1.4. Освітній процес у Коледжі - це інтелектуальна, творча діяльність, діяльність у сфері 

вищої та фахової передвищої освіти, що провадиться через систему навчально-методичних і 

педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання 

знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості. 

1.5. Мета освітнього процесу полягає у підготовці компетентних та 

висококваліфікованих фахівців для галузі охорони здоров’я та пов’язаних з нею суміжних 

галузей та сфер суспільного життя, конкурентоздатних на національному та міжнародному 

ринку праці. 

1.6. Організація освітнього процесу в Коледжі здійснюється на таких принципах і 

засадах: 

– автономність Коледжу у прийнятті самостійних рішень щодо організації освітнього 

процесу, визначенні форм освітнього процесу та форм і методів навчання; 

– запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітньо-професійні 

програми в межах ліцензованої спеціальності; 

– самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої та інноваційної 

діяльності; 

– запроваджувати власну символіку та атрибутику; 

– ефективне використання людського потенціалу, матеріальних, фінансових та інших 

ресурсів; 

– забезпечення якісної освіти за всіма освітніми програмами; 

– академічна мобільність здобувачів освіти та науково-педагогічних 

(педагогічних)працівників; 

– функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти; 

– провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із закладами освіти,  
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закладами охорони здоров’я  та іншими юридичними особами; 

– брати участь у роботі міжнародних організацій; 

– запроваджувати власні системи заохочення учасників освітнього процесу за освітні, 

мистецькі, дослідницькі та інноваційні досягнення; 

– здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству. 

1.7. Організація освітньої діяльності Коледжу передбачає: 

– побудову освітніх програм на компетентнісній основі, відповідно до рівнів Національної 

рамки кваліфікацій; 

– забезпечення єдиного підходу до розроблення освітніх програм усіх рівнів із 

обов'язковим урахуванням освітніх і професійних стандартів, визначенням критеріїв 

оцінювання результатів навчання (знань, умінь, навичок та інших компетентностей); 

– незалежну та об'єктивну оцінку набутої кваліфікації; 

– сприяння набуттю студентами професійної кваліфікації; 

– визнання якісної практичної підготовки здобувачів освіти як необхідної умови 

здобуття кваліфікацій усіх рівнів; 

– незалежність освітньої діяльності від впливу політичних партій і релігійних 

організацій; 

– залучення всіх категорій працівників Коледжу, здобувачів освіти, випускників і 

роботодавців до заходів із забезпечення якості освітніх програм. 

1.8.Зміст освіти визначається освітньою програмою, навчальними планами, робочими 

навчальними планами, індивідуальним навчальним планом студента, програмами навчальних 

дисциплін, нормативними документами органів державного управління фаховою 

передвищою, вищою освітою та Коледжу і відображається у відповідних навчальних і 

навчально-методичних матеріалах. 

1.9.Основним колегіальним органом управління Коледжу є педагогічна рада, склад якої 

щорічно затверджується наказом директора коледжу 

1.10. Організація освітнього процесу здійснюється структурними підрозділами коледжу 

(навчальна частина, відділення, циклові комісії, кафедра, методичний кабінет) відповідно до 

Статуту Коледжу. 

1.11. Учасниками освітнього процесу є: педагогічні, науково-педагогічні працівники, 

здобувачі вищої та фахової передвищої освіти, працівники структурних підрозділів коледжу 

(посади визначені штатним розписом). 

1.12. Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначені відповідними 

інструкціями та нормативними документами 

1.13. Кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний дотримуватися принципів 

академічної доброчесності. 

1.14. Внутрішній моніторинг якості освіти, контроль за його дотриманням 

організовується та здійснюється педагогічною радою коледжу. 

1.15. Директор коледжу та колегіальний орган управління забезпечують дотримання 

принципів академічної доброчесності у коледжі в межах своєї компетенції. 

1.16. Мовою освітнього процесу в Коледжі є державна (українська) мова.  

 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

2.1. Уцьому Положенні наведені нижче терміни вжито у такому значенні:  
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академічне визнання – зарахування навчальних дисциплін, кваліфікацій або дипломів 

одного закладу освіти іншим закладом з метою допуску до навчання в іншому закладі, 

доступу до іншої трудової діяльності (академічне визнання у професійних цілях). 

академічна година – мінімальна облікова одиниця навчального часу, яка служить основою 

для планування та обліку навчальних занять. Тривалість академічної години становить зазвичай 

45 хв. Дві академічні години утворюють пару академічних годин. Зміна тривалості академічної 

години припускається у разі проведення пари без перерви, її тривалість може бути зменшена до 

80 хв. 

автономія коледжу– самостійність, незалежність і відповідальність у прийнятті рішень 

стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, внутрішнього 

управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у 

межах, установлених законом; 

академічна мобільність– можливість учасників освітнього процесу навчатися, 

викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність у іншому закладі освіти (науковій 

установі) на території України чи поза її межами; 

академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і правил, що визначені 

законом, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 

та провадження наукової/творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових/творчих досягнень. Порушеннями академічної доброчесності 

вважаються академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ'єктивне оцінювання. 

академічна заборгованість – це встановлення невиконання студентом навчального 

плану, яке виникає в разі, якщо: на початок поточного семестрового контролю, що визначений 

навчальним планом для певного навчального компонента (дисципліни, практики), здобувач 

освіти набрав менше балів, ніж визначена у робочій програмі цього компонента межа 

незадовільного навчання; під час семестрового контролю з будь-якого навчального 

компонента (дисципліни, практики) здобувач освіти отримав менше балів, ніж визначена в 

навчальному закладі межа незадовільного навчання. 

академічна свобода– самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під 

час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, 

що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, 

проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням  

обмежень, установлених законом. 

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових/творчих 

результатів, що здобуті іншими особами, як результатів власного дослідження/творчості 

та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства. 

атестація (здобувачів освіти) – встановлення відповідності результатів навчання 

здобувачів освіти вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту. 

акредитація освітньо-професійної програми - оцінювання освітньо-професійної 

програми та освітньої діяльності коледжу за цією програмою на предмет відповідності 

стандарту вищої та фахової передвищої освіти, спроможності виконати вимоги стандарту та 

досягти заявлених у програмі результатів навчання. 

група забезпечення спеціальності – група педагогічних, науково-педагогічних і/або 

наукових працівників, для яких Коледж є основним місцем роботи та які відповідають за 

виконання освітніх програм за спеціальністю на певних рівнях вищої і фахової передвищої 
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освіти, післядипломної освіти, особисто беруть участь в освітньому процесі та відповідають 

затвердженим кваліфікаційним вимогам. 

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

споріднених ОПП, за якими здійснюється професійна підготовка. 

графік освітнього процесу - це документ, який визначає календарні терміни 

теоретичної та практичної підготовки, підсумкового контролю (екзаменаційних сесій), 

практики, атестації, канікул. 

договір/угода про навчання – угода, що укладають сторони, які беруть участь в 

освітньому процесі (у т. ч. за програмами академічної мобільності): студент і заклади освіти 

(установи/організації), установи/особи, які направляють на навчання та оплачують його (якщо 

навчання здійснюється за кошти юридичних або фізичних осіб). Договір підписують до 

початку навчання. Після підписання, за необхідності, договір може бути змінено за згодою всіх 

сторін. 

загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від 

предметної галузі, але важливі для успішної подальшої професійної і соціальної діяльності 

здобувача у різних сферах для його особистісного розвитку. 

здобувачі освіти – учні, студенти, слухачі, стажисти та інші особи, які здобувають 

освіту за будь-яким видом і формою здобуття освіти. 

змістовий модуль - це система навчальних елементів, поєднаних за ознакою 

відповідності певному навчальному об'єктові; змістовий модуль утворюється шляхом 

структурної декомпозиції навчального матеріалу модуля на навчальні елементи; змістовий 

модуль є основою для розроблення фонду кваліфікаційних завдань модульного контролю. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - система 

трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої 

освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і 

сприяє академічній мобільності здобувачів освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача освіти, необхідного для досягнення визначених 

результатів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. 

індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного 

потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, 

потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, 

форм і темпу здобуття освіти, суб'єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх 

програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. 

Індивідуальна освітня траєкторія у коледжі може бути реалізована через індивідуальний 

навчальний план. 

індивідуальний навчальний план студента -це документ, за яким може навчатись 

окремий студент протягом визначеної кількості років до набуття кваліфікації за певним 

освітнім і освітньо-професійним рівнем, який розробляється відповідно до освітньо-

професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки, визначає графік освітнього 

процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, види навчальних 

занять та їх обсяг, форми контролю. Індивідуальний навчальний план студента може 

корегуватися відповідно до графіку освітнього процесу та обрання вибіркових дисциплін. 

інклюзивне навчання – система освітніх послуг, які гарантовані державою, що 

базується на принципі недискримінації, урахування багатоманітностей людини, ефективного 

залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. 

кваліфікація – визнана уповноваженим суб'єктом та засвідчена відповідним 
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документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів 

навчання). Кваліфікації за обсягом поділяються на повні та часткові, за змістом – на освітні 

та професійні. Кваліфікація вважається повною в разі здобуття особою повного переліку 

компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені 

відповідним стандартом. Кваліфікація вважається частковою в разі здобуття особою частини 

компетентностей відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, що визначені 

відповідним стандартом. 

компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 

яка визначає здатність особи успішно здійснювати навчальну професійну та подальшу 

діяльність і є результатом навчання. 

кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі -

кредит ЄКТС) - одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої та 

фахової передвищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів 

навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного 

навчального року становить 60 кредитів ЄКТС. Система кредитів передбачає взаємне 

зарахування останніх, так само як і їх накопичення. 

модуль - це навчальна дисципліна або її частина, група навчальних дисциплін, 

практика; модуль обов'язково передбачає рубіжний і підсумковий контроль (екзамен, 

диференційований залік); модуль може бути змістовою складовою освітньої програми та 

освітньо-професійної програми, але може бути й незалежною від цієї програми навчальною 

одиницею (факультатив) 

навантаження студента – час, що необхідний для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання, який включає всі види навчальної роботи: лекції, семінарські, 

практичні, лабораторні заняття, самостійну роботу, контрольні заходи, проходження 

навчальних і виробничих практик тощо. 

навчальний план - це нормативний документ, який регламентує навчання за певним 

освітнім і освітньо-кваліфікаційним рівнем і розробляється відповідно до освітньої 

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

визначає графік освітнього процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних 

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

навчальні заняття – лекція; лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне 

заняття, індивідуальні завдання, консультація. Тривалість навчальних занять обраховують в 

академічних годинах. 

навчальна програма дисципліни - це складова стандарту фахової передвищої освіти, 

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

завдання її вивчення, розкриває механізм реалізації мети, змістові модулі та інформаційний 

обсяг навчальної дисципліни, рівень сформованості вмінь і знань, перелік рекомендованих 

підручників, інших дидактичних та методичних матеріалів, критерії оцінювання успішності 

навчання, форми та засоби діагностики засвоєння змістових модулів. 

навчально‐методичний комплекс (н мк) – документ, що описує цілісний навчальний 

процес із певної дисципліни, містить сукупність дидактичних і методичних матеріалів, що 

спрямовані на її вивчення та засвоєння з урахуванням особливостей навчальної дисципліни. 

НМК є методичним виданням та інтелектуальною власністю викладача (колективу 

викладачів). Відповідальність за його якість і збереження покладається на викладача 
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(керівника авторського колективу), за яким закріплена навчальна дисципліна. Кожний 

елемент НМК дисципліни має містити: 

– дидактичні цілі – чітко означені орієнтири, заплановані результати навчання, яких має 

досягти здобувач вищої освіти, зокрема, знання, які він має засвоїти; практичні вміння, 

якими має оволодіти в процесі вивчення конкретної навчальної дисципліни;  

– інструментарій, який він має застосовувати для досягнення мети; навчальний матеріал, 

що структурований на навчальні елементи, відповідно до його засвоєння; інформацію щодо 

способів засвоєння навчального матеріалу, методів контролю та самоконтролю, оцінювання 

результатів навчання. 

невиконання навчального плану виникає в разі, якщо студенту у визначений 

навчальним планом (індивідуальним навчальним планом) термін не відбувається зарахування 

певної кількості кредитів ЄКТС за виконання на мінімально необхідному рівні обов'язкових 

або вибіркових компонентів освітньо-професійної програми підготовки. Невиконання 

навчального плану фіксується, якщо особа з будь-якого навчального компонента 

(дисципліни, практики,) набрала менше балів, ніж передбачено. Дати фіксації 

виконання/невиконання студентом навчального плану визначаються графіками сесії, захисту 

практик, роботи екзаменаційної комісії. Невиконанням навчального плану вважаються також 

випадки, за яких здобувач освіти не приступає без поважних причин до його виконання: 

– не з'являється на  навчання  упродовж  перших  10 днів семестру на вступному курсі; 

– не надає у встановлені терміни документи про вихід з академічної відпустки. 

освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться через систему 

науково-методичних і педагогічних заходів і спрямована на передання, засвоєння, 

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

також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

освітня діяльність – діяльність суб'єкта освітньої діяльності, що спрямована на 

організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній і/або неформальній 

освіті. 

освітня кваліфікація – визнана закладом освіти чи іншим уповноваженим суб'єктом 

освітньої діяльності та засвідчена відповідним документом про освіту сукупність установлених 

стандартом освіти та здобутих особою результатів навчання (компетентностей). 

освітня (освітньо-професійна) програма - система освітніх компонентів на 

відповідному рівні фахової передвищої освіти в межах ОПП, що визначає вимоги до рівня 

освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін 

і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 

програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач відповідного ступеня освіти. 

особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи 

тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. 

оцінка – будь-яка кількісна або якісна міра на основі визначених критеріїв, які 

використовуються для встановлення рівня опанованих результатів навчання окремої 

навчальної дисципліни або освітньої/навчальної програми у цілому. 

педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність педагогічного (науково-

педагогічного) працівника або самозайнятої особи у сфері формальної і/або неформальної 

освіти, що спрямована на навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних, 

громадянських і/або професійних компетентностей. 
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післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки 

особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь і навичок 

або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та 

практичного досвіду. 

програмні компетентності – найважливіші компетентності, що визначають специфіку 

програми та включаються до Профілю програми. 

профіль програми – опису програми, що визначає предметну сферу, до якої належить 

освітня програма, її освітній рівень і специфічні особливості, що відрізняють її від інших 

подібних програм. 

результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, 

інші особисті якості, які набуті в процесі навчання, виховання та розвитку, що можна 

ідентифікувати, спланувати, оцінити та виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів. 

рівень освіти – завершений етап освіти, що характеризується рівнем складності 

освітньої програми, сукупністю компетентностей, які зазвичай визначені стандартом освіти та 

відповідають певному рівню Національної рамки кваліфікацій. 

робочий навчальний план - це нормативний документ коледжу на поточний 

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

семестрами; 

робоча навчальна програма дисципліни - це нормативний документ коледжу, який 

визначає місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця, мету та 

завдання її вивчення; роль і значення  відповідних програм для забезпечення оволодіння 

студентами системою необхідних знань та вмінь; робоча навчальна програма дисципліни 

розробляється на основі робочого навчального плану підготовки фахівця певного освітнього 

ступеня, навчальної програми та відповідних нормативних документів; зміст робочої 

навчальної програми дисципліни має відповідати освітньо-професійній програмі підготовки 

фахівця. 

спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка. 

стейкхолдери - фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності 

організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. 

структурно-логічна схема підготовки- це наукове і методичне обґрунтування процесу 

реалізації освітньої програми підготовки та основа для створення навчального та робочого 

планів. 

студентоорієнтоване навчання - підхід до організації освітнього процесу, що 

передбачає заохочення здобувачів освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів 

освітнього процесу, створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб 

та інтересів здобувачів передвищої освіти, включаючи надання можливостей для формування 

індивідуальної освітньої траєкторії, побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і 

партнерства здобувачів освіти та адміністрації, педагогічних (науково-педагогічних) та інших 

працівників коледжу. 

система внутрішнього забезпечення якості освіти– система забезпечення коледжем 

якості освітньої діяльності та якості освіти, що передбачає здійснення певних процедур і 

заходів. 

фахові компетентності– компетентності, що залежать від предметної сфери та є 

важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю. 
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якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, що встановлені 

законодавством, певним стандартом освіти або договором на надання освітніх послуг. 

якість освітньої діяльності – рівень організації і реалізації освітнього процесу, що 

забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, які встановлені 

законодавством або договором на надання освітніх послуг. 

 

3. СПЕЦІЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

3.1. Перелік спеціальностей визначається ліцензією на надання освітніх послуг, 

пов’язаних із здобуттям освіти за відповідними рівнями, яка видана Міністерством освіти і 

науки України та оприлюднена на сайті коледжу. 

3.2. Освітня діяльність у Коледжі здійснюється за відповідними освітньо- 

професійними програмами (надалі – Освітні програми). 

3.3. Освітні програми Коледжу спрямовані на: 

- здобуття особами, які навчаються, вищої освіти за ступенями бакалавра, фахової 

передвищої освіти, освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та  

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»; 

- підвищення кваліфікації (освітньої і/або професійної) слухачами. 

 Освітні програми розробляються з урахуванням вимог стандарту освіти 

відповідної спеціальності, обсяг кредитів ЄКТС, перелік компетентностей випускника, 

результати навчання, форми атестації здобувачів освіти, вимоги до наявності системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти.

3.5. Обсяг освітніх програм визначається у кредитах ЄКТС і становить: 

- за освітнім рівнем бакалавр на основі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів 

ЄКТС; для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» або на основі фахової передвищої освіти коледж має визначити та 

перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої 

освіти; 

- обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі 

профільної середньої освіти становить 120-180 кредитів ЄКТС, з яких до 60 кредитів ЄКТС 

може бути зараховано на підставі визнання результатів навчання осіб, які здобули профільну 

середню освіту за відповідним або спорідненим спеціальності профілем; 

- обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра на основі 

професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти 

визначається коледжем з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання, обсяг 

такої програми становить не менше 50 відсотків загального обсягу освітньо-професійної 

програми на основі профільної середньої освіти; 

- обсяг освітньо-професійної програми освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти - 180 кредитів ЄКТС. 

3.6. Опис Освітньої програми включає: 

- профіль програми (опис мети програми, програмних компетентностей і результатів 

навчання, особливостей викладання, оцінювання та ресурсного забезпечення, вимоги 

до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою тощо); 

- перелік компонентів (складових) освітньої програми; 

- структурно-логічну схему програми; 
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- опис форм атестації здобувачів освіти; 

- матриці забезпечення компонентами програми програмних компетентностей і 

результатів навчання. 

3.7. На підставі освітньої програми розробляється навчальний план, що визначає (у 

кредитах ЄКТС) перелік та обсяги навчальних дисциплін, виділяється обов’язкова і вибіркова 

складові; послідовність їх вивчення; форми проведення навчальних занять, їх обсяг; графік 

навчального процесу; форми поточного та підсумкового контролю. 

3.8. Освітні програми розробляються робочою групою, обговорюються на засіданні 

кафедри, циклової комісії, педагогічної ради коледжу. 

3.9. Вимоги щодо змісту та форми опису освітніх програм схвалює Педагогічна рада 

коледжу й затверджує директор. 

3.10. Безпосереднє керівництво Освітньою програмою за рівнями вищої освіти здійснює 

гарант Освітньої програми - штатний науково-педагогічний працівник Коледжу, для якого 

Коледж є основним місцем роботи, що має науковий ступінь і/або вчене звання за відповідною 

або спорідненою з Освітньою програмою спеціальністю, стаж науково-педагогічної і/або 

наукової роботи не менше 5 років. Вимоги щодо кваліфікації гаранта Освітньої програми 

визначаються Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти. Один 

науково-педагогічний працівник може бути гарантом тільки однієї Освітньої програми. Гарант 

Освітньої програми несе персональну відповідальність за забезпечення якості викладання та 

навчання на Освітній програмі, своєчасне надання інформації із моніторингу програми, її 

акредитацію та конкурентоздатність. 

3.11. Група забезпечення спеціальності (група науково-педагогічних та/або наукових 

працівників) для яких заклад освіти є основним місцем роботи, відповідають за виконання 

освітніх програм за спеціальністю, особисто беруть участь в освітньому процесі і відповідають 

кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовам. 

3.12. Кожна освітня програма за кожним рівнем освіти в установленому порядку 

передбачає акредитацію – оцінювання освітньої програми на предмет відповідності стандарту 

освіти, спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів 

навчання. 

3.13. Конкретні вимоги щодо умов доступу до освітніх програм наводяться у Правилах 

прийому до Коледжу на відповідний рік, які формуються відповідно до цього Положення та 

Умов прийому на навчання, що затверджуються Міністерством освіти і науки України. 

3.14. Освітні програми Коледжу створюють умови для формування індивідуальних 

траєкторій навчання та спрямовані на розширення можливостей особи щодо 

працевлаштування та подальшого навчання із вищим рівнем автономності. 

4. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ  

4.1. Навчання в коледжі здійснюється за інституційною очною (денна, вечірня) 

формою. 

4.2. Освітній процес за очною (денною, вечірньою) формою навчання передбачає 

особистісний контакт науково-педагогічного, педагогічного працівника і здобувача освіти, що 

забезпечує надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Здобувачі освіти очної форми 

навчання зобов’язані відвідувати всі заняття згідно з розкладом занять та своєчасно 

виконувати навчальні завдання згідно з індивідуальним навчальним планом та робочими 

програмами навчальних дисциплін, складати екзамени (заліки) у терміни, визначені графіком 
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навчального процесу. 

4.3. Дистанційне навчання може реалізовуватись як окрема (дистанційна) форма 

навчання рішенням Педагогічної ради за певною спеціальністю, якщо: 

- ліцензована очна форма навчання з цієї спеціальності; 

- освітня програма акредитована за відповідною спеціальністю; 

- наявне технологічне забезпечення цієї форми навчання. 

4.4. Дозволяється застосовувати в освітньому процесі технології дистанційного 

навчання як метод проведення занять за будь-якою формою навчання, якщо це передбачено 

робочою програмою дисципліни, за умов наявності відповідного технічного та навчально-

методичного забезпечення. 

4.5. Поєднання форм навчання студентів коледжу може здійснювати в різноманітних 

варіантах, керуючись ст.47 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та користуючись 

правом вільно розподіляти ліцензійний обсяг прийому між різними формами навчання. 

Основними варіантами поєднання є очно-дистанційна форми навчання. 

4.6. Особа, яка навчається, може поєднувати форми навчання. Не допускається 

одночасне навчання на двох програмах денної форми за кошти держбюджету. 

 

5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ І 

КОНТРОЛЮ 

5.1. Організація освітнього процесу у коледжі реалізовується із застосуванням таких 

форм: 

- навчальні заняття (лекція, практичне заняття, семінарське заняття лабораторне 

заняття, індивідуальне навчальне заняття, консультація); 

- самостійна робота (самостійне опанування освітніх компонентів, індивідуальне 

завдання); 

- практична підготовка (навчальні та виробничі практики, науково-дослідницька 

робота); 

- контрольні заходи(іспит, залік, диференційований залік, вхідні та підсумкові 

контрольні роботи, атестація здобувачів освіти). 

5.2. Навчальні заняття проводяться за такими основними видами: лекція, практичне 

заняття, семінарське заняття, лабораторне заняття, індивідуальне навчальне заняття, 

консультація, самостійна робота. 

Коледж має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних 

занять. 

5.3.Лекція- це організований у доступній формі систематизований виклад навчального 

матеріалу і є основною формою проведення навчальних занять у коледжі, призначена для 

засвоєння теоретичного матеріалу навчання.  

Лекції можуть проводитися для декількох академічних груп (для потоку студентів) 

однієї спеціальності (галузі знань). 

Лекції розрізняють: 

- за місцем в освітньому процесі (вступні, установчі, поточні, заключні й оглядові); 

- за способом проведення(інформаційні, проблемні, візуальні, бінарні, лекції-

провокації, лекції-конференції, лекції-консультації, лекції-дискусії тощо).  
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Тематика лекцій визначається робочою програмою навчальної дисципліни, яка 

розробляється кожним лектором самостійно. 

Зміст лекцій закладає базу наукових знань, характер інших видів навчальних занять, 

конкретизує заплановані компетентності – уміння, знання, цінності (комунікація, 

автономність, відповідальність), що підлягають набуттю та засвоєнню студентом. 

Лектор, якому доручили читати курс лекцій, зобов'язаний перед початком відповідного 

семестру подати на розгляд циклової комісії складений ним конспект лекцій, контрольні 

завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і 

програмою для певної навчальної дисципліни. 

Заняття лектора, який вперше читає курс лекцій, відвідують завідувач відділення (голова 

циклової комісії, завідувач кафедри) з метою проведення детального аналізу заняття та 

надання методичної допомоги викладачу. Лектор зобов'язаний дотримуватися навчальної 

програми щодо тем лекційних занять, але не обмежується в питаннях тлумачення навчального 

матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів. 

5.4. Практичне заняття(навчальна практика) - 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 спеціально оснащених навчальних кімнатах, 

операційних, перев'язочних, палатах біля ліжка хворого з половиною академічної групи. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою 

дисципліни. Для проведення практичних занять викладач створює методичні вказівки для 

студентів з підготовки і роботи на практичному занятті (можуть розроблятись і інші методичні 

документи). 

Практичне заняття включає перевірку початкового рівня знань (вмінь, навичок), 

постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, 

розв'язування завдань на засвоєння матеріалу і завдання на самопідготовку. Оцінки, одержані 

студентом за окремі практичні заняття, заносяться в журнал успішності і враховуються при 

виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Частина практичних занять близько 25% - на молодших курсах, до 33% - на старших 

курсах, проводиться самостійно під контролем викладача. 

Найбільш доцільними формами самостійної роботи з врахуванням рівня навчання і 

характеру предмета є: 

- на предметах науково-природничої підготовки: експериментальна, лабораторна робота, 

аналіз їх результатів, оцінка медико-біологічних ситуацій, оцінка морфологічного субстрату, 

рішення ситуаційних і нетипових навчальних задач з недостатньою чи надмірною 

інформацією; 

- на клінічних предметах: проведення досліджень, оцінка їх результатів, рішення 

ситуаційних задач, робота в маніпуляційній, робота в перев'язочній, складання плану 

медсестринських обстежень і медсестринських втручань, розробка алгоритмів, участь в 

обстеженнях, засвоєння маніпуляцій та реанімаційних заходів на тренажерах.  

Для проведення самостійних занять викладачем готуються методичні розробки з 

організації цих занять і розробляються завдання для студентів. 

5.5. Семінарське заняття – навчальне заняття у формі колективного обговорення 

наперед визначених викладачем питань, доповідей, рефератів, завдань, тощо. Семінарські 

заняття спрямовано на поглиблення та систематизацію знань здобувачів освіти, організацію та 
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підвищення рівня автономності їх самостійної пізнавальної діяльності, формування оціночних 

суджень. Семінарські заняття проводять в аудиторіях або навчальних кабінетах з однією 

академічною групою. Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. 

На кожному семінарському занятті викладач оцінює якість виконання здобувачами 

освіти завдань, їх виступи, активність, уміння формулювати та відстоювати свою позицію 

тощо. Методику проведення семінарського заняття (семінар-бесіда, семінар-заслуховування, 

семінар-диспут тощо) для конкретної навчальної дисципліни розробляють ті викладачі, що її 

викладають. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносять у відповідний журнал, 

їх потім враховують під час виставлення підсумкової оцінки/модуля з навчальної дисципліни. 

5.6. Лабораторне заняття – вид навчального заняття під керівництвом викладача, під 

час якого здобувачі освіти проводять експерименти чи дослідження з використанням 

відповідного навчально-методичного забезпечення, устаткування, набувають практичних 

навичок роботи із лабораторним устаткуванням, обладнанням, комп'ютерною технікою, 

набуває практичних навичок роботи з медичними та біологічними препаратами.  

Лабораторні заняття проводять у спеціально обладнаних приміщеннях (лабораторіях) із 

використанням лабораторного обладнання, що пристосоване до навчального процесу 

(хімічних реактивів, лабораторного посуду, приладів, лабораторних установок, спеціального 

ліцензованого програмного забезпечення). Допуску здобувачів освіти до лабораторних занять 

із будь-якої дисципліни передує інструктаж із питань охорони праці й техніки безпеки. 

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості до виконання 

конкретної лабораторної роботи, виконання завдань за темою лабораторної роботи, 

оформлення індивідуального звіту (протоколу) з виконаної роботи та його захист перед 

викладачем. Виконання лабораторної роботи оцінює викладач. При проведенні лабораторних 

занять академічні групи поділяють на дві підгрупи. Перелік тем лабораторних занять 

визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 

Для проведення лабораторних робіт викладач розробляє методичні вказівки для 

студентів з організації занять (можуть розроблятись і інші методичні документи). 

Оцінка за лабораторну роботу виставляється в журналі успішності і враховується при 

виставленні підсумкової оцінки з дисципліни. 

5.7. Індивідуальне навчальне заняття проводять з окремими студентами для 

підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. їх 

організують за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента. 

Вони можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних 

дисциплін, а в окремих випадках – повний обсяг навчальних занять для конкретного 

освітнього рівня. Види індивідуальних занять, їх обсяг, форми та методи проведення, форми 

та методи поточного і підсумкового контролю (крім державної атестації) визначаються 

індивідуальним навчальним планом студента. 

5.8. Консультація - форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від 

викладача на конкретні запитання. Консультація може бути індивідуальною або проводитися 

для групи студентів в період начитки лекційного матеріалу, проведення практичних, 

лабораторних, семінарських занять перед заліком чи іспитом. Час, відведений на консультації 

з кожної дисципліни, визначається навчальним відділом і вказується в індивідуальному плані 

викладача. 

5.9. Самостійна робота - форма організації освітнього процесу, за якої студент (слухач) 

опановує дисципліну в час, вільний від навчальних занять. Метою самостійної роботи є 
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засвоєння у повному обсязі навчальної програми та формування в студента здатності бути 

активним учасником освітнього процесу, уміння самостійно (без безпосередньої участі 

викладача) опановувати теоретичні й практичні знання, у тому числі із застосуванням 

сучасних інформаційних технологій. 

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. 

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається 

навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально- методичних засобів, 

передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та 

методичні посібники, конспекти лекцій, практикум тощо. Методичні матеріали для 

самостійної роботи повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку 

студента. Під час самостійної роботи студенту також рекомендують використовувати 

відповідну наукову та фахову монографічну і періодичну літературу. Самостійну роботу 

студент може виконувати в бібліотеці коледжу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, а 

також у домашніх умовах. 

Матеріал навчальної дисципліни, передбачений для засвоєння студентом у процесі 

самостійної роботи, виносять на підсумковий контроль поряд з опрацьованим під час 

аудиторних занять. 

5.10. Практична підготовка – обов'язковий компонент освітньо-професійної програми, 

що спрямований на набуття студентом професійних і загальних компетентностей і передбачає: 

- оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами організації і 

знаряддями праці у сфері їх майбутньої професії; 

- формування у здобувачів освіти професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих умовах; 

- виховання потреби систематично оновлювати свої знання й творчо їх застосовувати у 

практичній діяльності; 

- формування навичок командної роботи; 

- отримання здобувачем освіти досвіду роботи, що необхідний для присвоєння 

професійної кваліфікації. 

Практичну підготовку здобувачів освіти проводять із врахуванням компетентнісного 

підходу на базах практики в закладах охорони здоров'я в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладача коледжу та спеціаліста з певного фаху. 

Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються навчальним планом. 

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про проведення практики 

студентів. 

Студенти, які не виконали програму практики без поважних причин або отримали 

негативну оцінку, направляються на повторне проходження практики за індивідуальним 

графіком. Студенти, які отримали негативну оцінку після повторного проходження практики, 

можуть бути відраховані з коледжу. 

5.11.Контрольні заходи здійснюються з метою визначення рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей та відповідних результатів навчання, що передбачені 

робочими програмами навчальних дисциплін. 
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До контрольних заходів належать: поточний та підсумковий (семестровий) контролі. 

Контрольні заходи можуть включати діагностичний контроль у формі вхідного та 

директорського контролів з дисципліни. 

Поточний контроль проводитись для всіх видів аудиторних занять протягом семестру за 

розкладом і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача освіти до виконання 

конкретної роботи. 

Визначення рівня сформованості дисциплінарних компетентностей (результатів 

навчання) здійснюється за: 

- певним розділом (темою) робочої програми дисципліни (усне опитування, 

експрес-контроль, комп’ютерне тестування тощо); 

- практичними заняттями (контрольна робота, перевірка та захист індивідуального 

завдання, комп’ютерне тестування); 

- лабораторними роботами (перевірка та захист); 

- семінарськими заняттями (виступ з рефератом, у дискусії). 

Форми проведення поточного контролю та його кількісна оцінка за конкретним видом 

навчального заняття визначається за критеріями, що регламентовані робочою програмою 

дисципліни. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на 

певному освітньому рівні або на окремих його завершальних етапах. Присвоєння здобувачу 

освіти кредитів ЄКТС і присудження кваліфікацій здійснюється винятково за результатами 

підсумкового контролю. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію 

здобувачів освіти. 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту, диференційованого заліку або 

заліку із конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, що визначений її 

навчальною програмою, і в терміни, що встановлені навчальним планом. 

Здобувач освіти може бути не допущений до семестрового контролю з конкретної 

навчальної дисципліни, якщо у встановлені графіком освітнього процесу терміни він не 

підтвердив опанування на мінімальному рівні результатами навчання, оцінювання яких, згідно 

із робочою програмою навчальної дисципліни, має відбутися під час семестру.  

Терміни семестрового контролю визначають графіки освітнього процесу та захисту 

практик. Іспити проводяться, згідно із розкладом, який доводиться до відома викладачів та 

здобувачів освіти не пізніше, як за місяць до початку семестрового контролю. Порядок і 

методика проведення заліків та іспитів визначає коледж. За наявності об'єктивних підстав 

здобувачу освіти розпорядженням директора коледжу може бути встановлений індивідуальний 

графік семестрового контролю. 

Семестровий іспит – форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та 

практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що відбувається як окремий 

контрольний захід. Форма проведення іспиту (письмова, усна, письмово-усна) та вид завдань 

(тест, запитання з відкритими відповідями, кейс-завдання) визначено у робочій програмі 

навчальної дисципліни.  

Семестровий диференційований залік – форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінюванні засвоєння студентом навчального матеріалу із певного освітнього компонента 

винятково на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань.  

Семестровий залік – форма підсумкового контролю, що передбачає оцінювання 

засвоєння здобувачем освіти навчального матеріалу на підставі поточного контролю (за 

результатами роботи на практичних, семінарських або лабораторних заняттях, а також 
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контрольних заходів). Виставлення підсумкової оцінки здобувачу освіти, що успішно виконав 

навчальний план, може бути здійснено за його відсутності. 

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за 

чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно, "незадовільно"), а заліки - за 

двобальною системою ("зараховано", "не зараховано") і вносяться в екзаменаційну відомість, 

залікову книжку, та журнал успішності. 

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з 

вищого навчального закладу. Студенти, які одержали під час сесії не більше двох 

незадовільних оцінок, зобов'язані 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 по підготовці фахівців. 

Студентам, які не з'явились на екзамен без поважних причин, виставляється незадовільна 

оцінка. 

Атестація здобувачів освіти здійснюється екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією 

після завершення навчання на певному освітньому (освітньо-кваліфікаційному) рівні з метою 

встановлення фактичної відповідності рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

вимогам стандартів освіти та освітньої програми. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі освіти та інші особи, присутні на 

атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації, крім 

випадків, визначених законом. 

Терміни проведення державної атестації визначаються навчальними планами підготовки 

фахівців та графіком навчального процесу. 

Державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти здійснюється у формі 

комплексного кваліфікаційного екзамену із ОПП, який проводиться у два етапи: 

- І етап – теоретичний – ліцензійний інтегрований іспит Крок М (наказ МОЗ 

України)визначає рівень професійної компетентності, необхідний для присвоєння кваліфікації 

фахівця освітнього рівня молодший спеціаліст (фаховий молодший бакалавр). До складання 

іспитів Крок М допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості із виконання 

навчального плану. Всі студенти, які одержали на тестовому екзамені Крок М результат «не 

склав», допускаються до складання державних випускних іспитів. Студенти, які одержали 

незадовільну оцінку на тестовому екзамені Крок М можуть повторно його скласти один раз, 

не раніше ніж через рік, впродовж трьох років. Студент, який не склав стандартизований 

тестовий іспит Крок М повторно, не допускається до подальших перескладань без 

проходження повторного навчання на випускному курсі. 

- ІІ етап – практично-орієнтований іспит – з виставленням однієї оцінки, яка 

визначається як середнє арифметичне з кожної дисципліни, з наступним виставленням 

загальної оцінки, з внесенням їх у залікову книжку та додатку до диплому, а саме: «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно» за національною шкалою та ЄКТС. 

Екзаменаційна комісія створюється щорічно за кожною освітньо-професійною 

програмою і діє протягом календарного року. До складу її входять Голова та члени 

Екзаменаційної комісії. Голова державної комісії призначається Наказом Департаменту 

охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації. Головою Екзаменаційної 

комісії призначають фахівця з відповідної галузі або провідного науковця відповідного 

напряму наукової діяльності.  
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Заступником голови Екзаменаційної комісії призначають директора Коледжу або 

заступника директора. 

До складу державної комісії входять заступник директора по підготовці фахівців, 

викладачі клінічних дисциплін. Екзаменаторами державної комісії є викладачі тих клінічних 

дисциплін, які виносяться на комплексний кваліфікаційний екзамен. Вони користуються 

правами членів ДКК. До складу екзаменаційної комісії можуть бути включені представники 

роботодавців і їх об'єднань. 

Персональний склад членів Екзаменаційної комісії затверджує наказом директор 

Коледжу не пізніш ніж за місяць до початку роботи Екзаменаційної комісії.  

Засідання Екзаменаційної комісії оформляють протоколами, де відображають оцінку, 

отриману здобувачем вищої освіти під час державної атестації, рішення Екзаменаційної 

комісії про присвоєння здобувачу вищої освіти відповідного ступеня та освітньо-

кваліфікаційного (освітньо-професійного) рівня за відповідною ОПП. 

Екзаменаційна комісія працює за графіком, розробленим навчальною частиною і 

затвердженим директором. Графік роботи Екзаменаційної комісії оприлюднюється не пізніше 

ніж за місяць до початку її діяльності. 

У випадку неявки здобувача освіти на Державну атестацію з поважних причин (раптове 

захворювання, нещасний випадок, смерть близьких родичів), підтверджених відповідними 

документами і перенесенням за рішенням голови ЕК екзамену на більш пізній термін графік 

роботи ЕК може бути подовжений. 

Результати комплексного кваліфікаційного екзамену оголошує Голова Екзаменаційної 

комісії у день їх складання. Засідання державної кваліфікаційної комісії протоколюються. У 

протокол заносяться: оцінки, одержані на державних екзаменах, особливі думки членів 

Екзаменаційної комісії; здобутий освітній рівень, рішення щодо видачі диплома – звичайного 

зразка або з відзнакою. Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з 

75% всіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з інших дисциплін - 

оцінки "добре" і склав державні екзамени з оцінками "відмінно", видається документ про 

освіту з відзнакою. 

Рішення екзаменаційної комісії щодо присвоєння кваліфікації є остаточним. 

Протокол підписує голова і члени Екзаменаційної комісії. Протоколи зберігаються в 

архіві Коледжу. За підсумками діяльності Екзаменаційної комісії Голова складає звіт, який 

затверджується на заключному засіданні. У звіті відображають рівень підготовки фахівців та 

характеристику знань, умінь і компетентностей випускників. Вказують недоліки, допущені у 

підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи Екзаменаційної комісії 

тощо. Звіт про роботу Екзаменаційної комісії після обговорення на заключному засіданні 

подається директору Коледжу. Результати роботи, пропозиції і рекомендації Екзаменаційної 

комісії обговорюють на засіданні педагогічної ради Коледжу. 

 

6. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГОПРОЦЕСУ 

 

6.1. Планування освітнього процесу здійснюється на основі навчальних планів і графіку 

освітнього процесу. З метою конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний 

рік, з урахуванням умов навчання на відповідному курсі (році навчання), складається робочий 

навчальний план. 

6.2. Навчальний план– це нормативний документ Коледжу, який містить відомості про: 
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спеціальність, спеціалізацію, освітній рівень, кваліфікацію, нормативний термін навчання, 

розділи теоретичної, практичної підготовки, обов'язкові та вибіркові компоненти освітньої про 

грами (із фіксацією їх обсягу у кредитах ЄКТС і кількості годин навчальних занять), кількість 

і форми семестрового контролю, підсумкову атестацію. 

Навчальний план є частиною документації освітньої програми затверджується 

Педагогічною радою Коледжу 

У структурі навчальних планів виділяють обов'язкову та вибіркову складові. 

Обов'язкова складова навчального плану не може перевищувати 75 % від обсягу (у 

кредитах ЄКТС) навчального плану та включає навчальні дисципліни, практики, що 

спрямовані на досягнення результатів навчання, які визначені освітньою програмою.  

Вибіркова складова начального плану, що призначена для забезпечення можливості 

здобувачу освіти поглибити професійні знання у межах обраної освітньої програми, має 

становити не менше 25 % від навчального навантаження для вищої освіти та не менше 10 % 

загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової 

передвищої освіти. У межах обсягу вибіркової складової особа, що навчається, має право 

обирати освітні компоненти самостійно. Такий вибір не обмежується навчальним планом 

програми, на якій особа навчається. За необхідності за рахунок вибіркової складової у 

навчальних планах можуть бути запроваджені спеціалізовані (профільовані) блоки (пакети) 

дисциплін, у тому числі ті, що спрямовані на здобуття відповідної професійної кваліфікації. 

При цьому здобувачі фахової передвищої освіти мають право обирати навчальні дисципліни, 

що пропонуються для здобувачів вищої освіти, за погодженням директора коледжу. 

Кількість навчальних дисциплін та практик на навчальний рік не перевищує 16. 

Кредитний вимір навчальних дисциплін кратний цілому числу кредитів. Зазвичай планується, 

що практика триває не більше одного семестру, а навчальна дисципліна – не більше двох 

семестрів.  

6.3. Графік навчального процесу– це нормативний документ Коледжу, який визначає 

календарні терміни теоретичного навчання та практичної підготовки, семестрового контролю 

(екзаменаційних сесій), атестації здобувачів освіти, канікули. 

Графік навчального процесу складається на навчальний рік і затверджується директором 

коледжу. 

6.4. Індивідуальний навчальний план– документ здобувача освіти, за яким здійснюється 

його навчання . 

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти (далі ІНП) є робочим документом, що 

містить інформацію про: перелік і послідовність вивчення навчальних дисциплін; обсяг 

навчального навантаження здобувача освіти з урахуванням усіх видів навчальної діяльності; 

систему оцінювання (підсумковий, семестровий контроль знань здобувача освіти та атестація 

випускника).  

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти формується за відповідною 

спеціальністю (спеціалізацією) і складається на кожний наступний навчальний рік наприкінці 

поточного року (за винятком першого курсу). Формування ІНП здійснюється на підставі 

навчального плану спеціальності (спеціалізації), затвердженого керівником закладу освіти, з 

метою індивідуалізації навчального процесу на основі структурно-логічної схеми підготовки 

фахівців. 

 При формуванні ІНП здобувача освіти на наступний навчальний рік враховується 

фактичне виконання ним індивідуальних навчальних планів поточного і попередніх 
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навчальних років. ІНП формується куратором за участю здобувача освіти і затверджується 

завідувачем відділення.  

Реалізація ІНП здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну 

навчання. Виконання індивідуального навчального плану здійснюється згідно із розкладом 

занять, екзаменаційних сесій або за індивідуальним графіком, що встановлюється здобувачу 

освіти завідувачем відділенням. За виконання ІНП персональну відповідальність несе 

здобувач освіти. 

6.5. Робочий навчальний план– це нормативний документ Коледжу на поточний 

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

семестрами. Робочий навчальний план є документом, за яким здійснюється планування 

освітньої діяльності, її методичне, організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення 

впродовж навчального року. Вихідними даними для розроблення робочого навчального 

планує навчальний план, графік навчального процесу, контингент здобувачів освіти. Робочий 

навчальний план розглядає педагогічна рада, підписує директор коледжу. 

6.6. Терміни та час проведення різних видів навчальної роботи регламентуються 

розкладами занять, графіками іспитів, графіками роботи екзаменаційних комісій, 

консультацій, захистів і практик, а також наказами на проведення практик. 

6.7. Графіки підведення підсумків заліків і складання іспитів оприлюднюють не пізніше, 

ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

 

7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

7.1. Учасниками освітнього процесу в Коледжі є: 

- здобувачі освіти (студенти); 

- слухачі; 

- педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники коледжу, які провадять освітню 

діяльність; 

- інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до освітнього процесу у 

порядку, що встановлюється закладом освіти (стейкхолдери). 

7.2. Здобувачі освіти мають право на: 

- якісні освітні послуги, навчання впродовж життя та академічну мобільність, у тому 

числі міжнародну, на визнання результатів навчання та кредитів, отриманих під час 

мобільності; 

- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір 

видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, 

навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання; безпечні і нешкідливі 

умови навчання, праці та побуту; 

- справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

- трудову діяльність у позанавчальний час; 

- безпечні та нешкідливі умови навчання; 

- 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, 
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спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти 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; 

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, дослідницької, 

науково-технічної та іншої діяльності; 

- збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом 

та/або під час мобілізації, на особливий період; 

- академічну відпустку або перерву в навчанні, а також на поновлення, переведення в 

інший заклад освіти у порядку, встановленому Положенням, затвердженим Міністерством 

освіти і науки України; 

- на час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі 

місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між 

закладами освіти та закладами охорони здоров’я, 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 

освітньою програмою; 

- інші необхідні умови для навчання, у тому числі для осіб з особливими освітніми 

потребами та із соціально вразливих верств населення; 

- додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, 

скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують 

роботу з навчанням (крім дуальної форми здобуття освіти та навчання на робочому місці (на 

виробництві); 

- здобувачі освіти мають також інші права, передбачені законодавством та установчими 

документами Коледжу. 

7.3. Здобувачі освіти Коледжу зобов’язані: 

- виконувати вимоги освітньо-професійної програми та навчального плану, 

дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, 

передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти; 

- 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; 

-  виконувати вимоги з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; 

- дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього 

розпорядку Коледжу, а також умов договору про надання освітніх послуг; 

7.4. Працевлаштування випускників Коледжу, які навчалися за регіональним 

замовленням, вирішуються в установленому законодавством порядку. 

7.5. Педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у Коледжі 

провадять навчальну, методичну, інноваційну та організаційну діяльність, пов’язану з 

наданням освітніх послуг. 

Науково-педагогічні працівники – це особи, які провадять освітню, методичну, 

інноваційну, наукову) та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг у 
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сфері вищої освіти. 

Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які 

пройшли спеціальну педагогічну підготовку для забезпечення проведення практичних занять 

– бакалавр, магістр спеціальності «Медсестринство». 

Основними посадами педагогічних працівників Коледжу є: директор, заступник 

директора, завідувач відділення, завідувач виробничої практики, методист, викладач, голова 

циклової комісії, завідувач кафедри. 

Педагогічні працівники Коледжу проходять атестацію у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки України.. 

Відповідно до результатів атестації визначається відповідність працівника займаній 

посаді, присвоюються категорії, педагогічні звання. 

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, 

порядок їх присвоєння визначаються постановою Кабінету Міністрів України. 

Права та обов’язки педагогічних працівників Коледжу визначаються посадовими 

інструкціями, відповідно до завдань, які вони виконують, і затверджуються директором 

Коледжу. 

Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи, не передбаченої 

трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, визначених 

законодавством. 

7.6. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на: 

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в 

педагогічну та науково-педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів 

навчання, що відповідають освітньо-професійній програмі; 

- педагогічну ініціативу; 

-розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх 

методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання; 

- користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, спортивною, 

побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних 

підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до законодавства; 

- підвищення кваліфікації та стажування, вільний вибір форм навчання, закладів освіти, 

установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників; 

- участь у громадському самоврядуванні та колегіальних органів управління закладу 

освіти; 

- індивідуальну освітню (дослідницьку, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами 

закладу освіти; 

- соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку. 

Педагогічні працівники мають також інші права, передбачені чинним законодавством, 

колективним та трудовим договором закладу освіти. 

7.7. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані: 

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну 

майстерність, забезпечувати безперервний професійний розвиток; 

- виконувати освітньо-професійну програму для досягнення здобувачами освіти 

передбачених нею результатів навчання; 

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового 

способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 
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- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами 

освіти в освітньому процесі та дослідницькій діяльності; дотримуватися педагогічної етики; 

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; 

- настановленням і особистим прикладом утверджувати 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; 

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до 

історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища; 

- 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 закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, 

іншим шкідливим звичкам; 

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку 

Коледжу, виконувати свої посадові обов’язки. 

Обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються чинним 

законодавством, відповідними договорами та установчими документами Коледжу. 

7.8. Дирекція Коледжу забезпечує педагогічним, науково-педагогічним та іншим 

працівникам коледжу: 

- належні та безпечні умови праці, побуту, відпочинку; 

- правовий, соціальний, професійний захист; 

- сприяння підвищенню кваліфікації та проходженню стажування у відповідних 

освітньо-наукових установах та закладах охорони здоров’я як в Україні, так і за її межами; 

- встановлення та диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно 

до кваліфікаційних категорій та законодавства. 

За досягнення високих результатів у праці 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. 

 

8. АКАДЕМІЧНІ ПРАВА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

8.1. Навчальний час здобувача освіти визначається кількістю облікових одиниць часу 

(обсягом кредитів ЄКТС), необхідних для здобуття  відповідного ступеня освіти, призначених 

для засвоєння освітньої програми на певному рівні вищої освіти та фахової передвищої освіти 

і включає аудиторне навчання, самостійну роботу, екзаменаційні сесії тощо. 

Обліковими одиницями навчального часу здобувача є кредит ЄКТС, академічна година, 

навчальний день, навчальний тиждень, навчальний семестр, навчальний рік, навчальний курс.  

Кредит ЄКТС − одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача, 

необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного 

кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Академічна година − це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість 

академічної години становить 40 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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годин. 

Навчальний день − це складова частина навчального часу здобувача освіти тривалістю 

не більше 9 академічних годин для денної форми навчання, для вечірньої форми - 4 години. 

Формами навчального дня є навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка як 

окремо за кожною формою, так і в поєднанні. 

Навчальний тиждень – складова частина навчального часу здобувача освіти тривалістю, 

не більше30 академічних годин для денної форми навчання, для вечірньої форми - 20 годин. 

Навчальний семестр − це складова частина навчального часу здобувача, що закінчується 

семестровим контролем. Тривалість семестру визначається графіком навчального процесу. 

Навчальний курс − це завершений період навчання здобувача освіти протягом 

навчального року. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 

Навчальний рік триває 12 місяців, поділяється на 2 семестри (осінній та весняний), 

розпочинається, як правило, 1 вересня і складається з навчальних днів, днів проведення 

підсумкового контролю, практики, екзаменаційних сесій і канікулярних днів.  

Тривалість навчального року складає 52 тижні, сумарна тривалість зимових та літніх 

канікул становить від 8 до 12 тижнів, їх конкретні терміни визначаються графіком освітнього 

процесу на кожний навчальний рік Для останнього року навчання літні канікули не 

плануються.  

Тривалість теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового 

контролю, екзаменаційних сесій впродовж навчального року (крім випускних курсів) - 40 

тижнів. 

Навчальні та виробничі практики можуть проводитись як до, так і після екзаменаційних 

сесій і обраховуються у кредитах та тижнях. 

Термін навчання нормативної і вибіркової частини змісту освітньо-професійної 

програми для вечірньої форми навчання визначається закладом освіти і може перевищувати 

нормативний термін навчання не більше ніж 20 відсотків (Постанова КМ України № 65 від 

20.01.1998 року). 

8.2. Академічна мобільність студентів– можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому навчальному 

закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами. 

Право на академічну мобільність мають такі учасники освітнього процесу: 

- здобувачі освіти Освітньою програмою, що спрямована на здобуття освітньої 

кваліфікацій вищої освіти бакалавр; 

- науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники; 

- інші учасники освітнього процесу. 

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних 

договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів,  

договорів  про  співробітництво  між Львівським медичним фаховим коледжем 

післядипломної освіти та певним закладом освіти (науковою установою) або його основним 

структурним підрозділом. 

Право на академічну мобільність може бути реалізоване також учасником освітнього 

процесу Коледжу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією та керівництвом закладу, 

на  основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. 

Академічна мобільність Коледжу реалізується з метою: 

- підвищення якості освіти; 
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- підвищення конкурентоздатності випускників коледжу на українському та 

міжнародному ринках освітніх послуг та праці; 

- збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей 

створення та поширення знань; 

- залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу 

на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між закладами-партнерами; 

- встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків; 

- гармонізація освітніх стандартів закладів-партнерів. 

Основними видами академічної мобільності є: 

- ступенева мобільність – навчання у навчальному закладі, відмінному від постійного 

місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що 

підтверджується документом; 

- кредитна мобільність – навчання у навчальному закладі, відмінному від постійного 

місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів ЄКТС та/або 

відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТС), що будуть 

визнані у навчальному закладі постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного 

учасника освітнього процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за 

програмами кредитної мобільності залишається незмінним. 

Загальний порядок реалізації програм академічної мобільності на території України та за 

кордоном регламентовано Постановою Кабінету Міністрів від 12.08.2015 № 579 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність». 

8.3. Вільний вибір навчальних дисциплін передбачає право здобувачів освіти на 

формування індивідуальної освітньої траєкторії.  

Здобувач освіти має можливість вибору: 

- із вибіркової складової навчального плану Освітньої програми, на якій студент 

навчається (спеціалізований блок дисциплін, що спрямований на поліпшення здатності до 

працевлаштування за обраним фахом; одночасний вибір певної кількості дисциплін із пакету; 

вибір однієї дисципліни із переліку); 

- із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми того самого 

освітнього рівня; 

- із вибіркової складової навчального плану іншої Освітньої програми іншого освітнього 

рівня. 

Здобувачу освіти може бути відмовлено в реалізації його вибору та запропоновано 

здійснити новий вибір, якщо: 

- кількість здобувачів освіти, які обрали навчальну дисципліну чи блок/пакет навчальних 

дисциплін, перевищує максимальну кількість, що заздалегідь встановлена Коледжем; 

- кількість здобувачів освіти, які обрали навчальну дисципліну чи блок/пакет навчальних 

дисциплін, є меншою за встановлені в Коледжі мінімуми (10 осіб); 

- кількість кредитів за обраними дисциплінами є меншою за необхідну для присвоєння 

академічної кваліфікації; 

- наслідком його вибору навчальної дисципліни є перевищення встановленого 

максимуму кількості навчальних дисциплін, які студент може опановувати одночасно. 

Відмова здобувача освіти виконувати сформований при реалізації ним права вільного 

вибору індивідуальний навчальний план є грубим порушенням навчальної дисципліни та 

http://kpi.ua/document-mobility
http://kpi.ua/document-mobility
http://kpi.ua/document-mobility
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підставою для відрахування студента з Коледжу за невиконання індивідуального навчального 

плану. 

Зміна обраних дисциплін (блоків, пакетів дисциплін) після початку навчального 

семестру, в якому вони викладаються, не допускається. 

Відповідальність за якість викладання та належне методичне забезпечення навчальних 

дисциплін, які пропонуються здобувачам освіти для реалізації ними права вільного вибору, 

покладено на Коледж. 

8.4. Права та обов’язки старости академічної групи. Староста академічної групи є 

представником студентів в адміністративній вертикалі управління навчально-виховним 

процесом. Він має повноваження директора коледжу доводити до групи управлінські рішення: 

навчальної частини, Педагогічної ради тощо. 

Староста групи представляє інтереси студентів на всіх рівнях структурних підрозділів); 

взаємодіє з куратором групи, заступником директора, завідувачем відділення, з органами 

студентського самоврядування коледжу) тощо. 

Староста призначається із числа осіб успішних у навчанні, користується авторитетом і 

повагою серед студентів групи, науково-педагогічних працівників та може позитивно 

впливати на колектив і володіє організаторськими здібностями. Староста призначається 

дирекцією коледжу за результатами зборів академічної групи на основі рішення більшості 

голосів шляхом прямого відкритого голосування. 

Староста має право: давати доручення студентам щодо організації навчально-виховного 

процесу, громадської роботи та виконання поставлених перед академічною групою доручень 

адміністрацією коледжу. 

Староста зобов’язаний: 

- своєчасно інформувати студентів про розпорядження дирекції коледжу, науково-

педагогічних працівників, які ведуть заняття, стосовно організації освітнього процесу та 

інших офіційних заходів; 

- брати участь в організації та проведенні заходів, пов’язаних з навчально-виховним 

процесом академічної групи; 

- готувати та проводити збори студентів академічної групи, на яких обговорюються стан 

навчання й дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу; 

- вести журнал обліку відвідувань академічної групи; 

- доводити до відома студентів інформацію щодо виконання вимог навчального плану, 

Правил внутрішнього розпорядку коледжу; 

- інформувати органи студентського самоврядування та адміністрацію коледжу про 

порушення прав студентів, можливі конфлікти з педагогічними працівниками та інші 

проблеми, що є важливими для студентів; 

- брати участь у зборах старост академічних груп; 

- фіксувати результати поточного та семестрового контролю в журналі академічної 

групи. 

Староста призначається на весь період навчання. Звільнення старости може 

здійснюватися за власним бажанням, з ініціативи адміністрації, органів студентського 

самоврядування або студентів даної академічної групи, якщо він не справляється з 

обов’язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером студентського колективу.  

8.5. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів 

освіти, надання академічної відпустки. 
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Переведення на наступний курс навчання здійснюється в межах відповідної ОП наказом 

директора. На наступний курс переводяться здобувачі освіти, які повністю виконали вимоги 

навчального плану певного курсу, успішно склали всі семестрові контролі та не мають 

фінансової заборгованості. У випадках тривалої хвороби в період семестрового контролю та 

канікул, за наявності відповідних документів, окремим здобувачам освіти може бути 

встановлений індивідуальний графік складання семестрового контролю. 

Підставою для відрахування здобувача освіти є: 

- завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою; 

- власне бажання; 

- переведення до іншого закладу освіти; 

- невиконання індивідуального навчального плану; 

- академічна неуспішність (в т.ч., за результатами семестрового контролю у випадку 

отримання оцінки «незадовільно» з трьох і більше навчальних дисциплін; у випадку 

отримання незадовільної оцінки з однієї дисципліни після трьох спроб складання 

підсумкового контролю; у випадку, якщо здобувач освіти не ліквідував академічну 

заборгованість у встановлений термін; як такого, що не пройшов Підсумкової атестації); 

- порушення умов договору про надання освітніх послуг, який є підставою для 

зарахування; 

-  порушення академічної доброчесності; 

-  стан здоров’я (за наявності відповідного висновку); 

- грубі порушення правил внутрішнього розпорядку Коледжу; 

- інші випадки, визначені законодавством. 

Відрахування здобувачів освіти проводиться рішенням Педагогічної ради за поданням 

заступника директора з навчальної роботи та затверджується наказом ректора. 

Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням із Службою у 

справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади та з обов'язковим інформуванням 

батьків (опікунів). 

Особа, відрахована із коледжу до завершення навчання, отримує академічну довідку, що 

містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін (предметів), отримані оцінки і 

здобуту кількість кредитів ЄКТС. Форма академічної довідки затверджується центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Здобувач освіти, який відрахований із коледжу до завершення навчання за відповідною 

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

ліцензованого обсягу закладу освіти. 

Реалізація права на перерву у навчанні. Здобувач освіти має право на перерву у навчанні 

через обставини, які унеможливлюють виконання освітньої, освітньо-професійної програми 

(за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку, 

за сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в 

установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх (у т. ч. іноземних держав) може 

бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи 

договорами між закладами вищої освіти. Таких осіб не відраховують зі складу здобувачів 

освіти. 

Після закінчення академічної відпустки особи, які перервали навчання, поновлюються на 

навчання без стягнення плати за перерву в навчанні. 

Види академічних відпусток: 

- академічна відпустка за станом здоров'я – це перерва у навчанні, право на яку 
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здобувач освіти отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій 

організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого 

відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими 

захворюваннями (понад місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги 

провести відновлювальне лікування під час навчання. Таку відпустку для студентів надають на 

підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я, де 

лікується студент; 

- академічна відпустка у зв'язку з участю у програмах академічної мобільності – це 

перерва у навчанні, яка надається здобувачу освіти, якщо навчання чи стажування в освітніх і 

наукових установах (у т. ч. іноземних держав) унеможливлює виконання індивідуального 

навчального плану; 

- академічна відпустка у зв'язку з військовою службою – це перерва у навчанні, право на 

яку здобувач освіти отримує у випадку його мобілізації, призову на строкову військову 

службу, вступу на військову службу за контрактом, відповідно до законодавства; 

- академічна відпустка за сімейними та іншими обставинами – це перерва у навчанні, 

яка надається здобувачу освіти на підставі власної мотивованої заяви. Рішення щодо її 

надання приймає директор коледжу; 

- відпустки із вагітності та пологів, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку та відпустка у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, надають в порядку та на 

підставах, що визначені Кодексом Законів про працю України. 

Надання академічної відпустки оформлюють відповідним наказом директора коледжу із 

зазначенням виду та підстави надання академічної відпустки, її термінів. Максимальна 

тривалість академічної відпустки за станом здоров'я, у зв'язку з участю у програмах 

академічної мобільності, за сімейними та іншими обставинами (крім відпусток із вагітності та 

пологів, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо дитина потребує 

домашнього догляду) – до одного року. За необхідності тривалість такої академічної відпустки 

може бути подовжена ще на рік. 

Поновлення на навчання осіб, відрахованих із закладів освіти або яким надано 

академічну відпустку, а також переведення здобувачів освіти здійснюються, як правило, під 

час канікул, наказом директора коледжу на підставі заяви здобувача освіти, яку він має подати 

не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру. У разі академічної відпустки за 

станом здоров'я до заяви додається висновок ЛКК. 

Здобувачі освіти, які не подали в установлений термін документи для допуску до 

навчання, відраховуються з Коледжу. 

Реалізація права на повторне навчання. Особа, відрахована з коледжу до завершення 

навчання за відповідною освітньою програмою, має право поновлення на навчання в межах 

ліцензованого обсягу Коледжу за цією ж освітньою програмою. 

Здобувачі освіти першого курсу правом на повторне навчання не користуються. 

Підставою для надання здобувачу освіти права на повторне навчання може бути 

невиконання до початку семестрового контролю індивідуального навчального плану 

поточного семестру, у тому числі із поважних причин, що підтверджені відповідними 

документами. Заяву про надання дозволу на повторне навчання здобувач освіти подає до 

початку семестрового контролю того семестру, план якого не виконано або виконано не в 

повному обсязі. Питання про надання здобувачу освіти права на повторне навчання вирішує 

директор коледжу з оформленням відповідного наказу. 
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Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не 

виконав. Здобувачі освіти, які навчалися за державним/регіональним замовленням та отримали 

право на повторне навчання через тривалі або часті захворювання, продовжують навчання за 

державним/регіональним замовленням, в усіх інших випадках повторне навчання можливе 

лише за кошти фізичних або юридичних осіб. 

Здобувачу освіти поновленому в Коледжі або переведеному з іншого закладу освіти, 

видається індивідуальний навчальний план здобувача освіти (залікова книжка) з 

проставленими перезарахованими оцінками. 

Результати навчання можуть бути перезараховані в межах обсягу навчальних дисциплін, 

вивчення яких передбачено освітньою програмою відповідного рівня освіти і спеціальності.  

Не перезараховуються результати попереднього навчання, які були опановані студентом 

під час навчання за неакредитованими освітніми програмами. 

Перезарахування здійснюється на підставі документа, засвідченого закладом освіти, в 

якому студент здійснював попереднє навчання, зі збереженням оцінки, отриманої за 

результатами попереднього навчання.  

Здобувачу освіти, якому надано повторний курс навчання, необхідно ліквідувати 

академічну різницю, якщо вона виникла в результаті змін у навчальному плані. Загалом обсяг 

додаткових кредитів, які здобувач освіти може отримати за навчальний рік (повторне 

вивчення дисциплін, ліквідація академічної різниці), не повинен перевищувати 10-12 кредитів 

ЄКТС за рік. Максимально допустимий обсяг академічної різниці при поновленні або 

переведенні студента на другий і наступні курси не може перевищувати 15 кредитів і 10 

кредитів ЄКТС - на останньому курсі чи році навчання. 

Ліквідація академічної розбіжності здобувачами освіти, проводиться згідно наказу 

директора за індивідуальним графіком. 

За весь період навчання студент може скористуватися правом на проходження 

повторного курсу навчання не більше двох разів. 

8.6. Документи про освіту. Документ про освіту видається особі, яка успішно виконала 

відповідну освітньо-професійну програму та пройшла атестацію. У дипломі зазначаються: 

найменування закладу освіти що видав цей документ, освітня кваліфікація, що складається з 

інформації про здобутий особою освітньо-професійний ступінь, спеціальність, спеціалізацію, 

освітньо-професійну програму; професійна кваліфікація (у разі присвоєння). 

Невід’ємною частиною диплома фахового молодшого бакалавра, бакалавра є додаток до 

диплома, що містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до 

диплома міститься інформація про результати навчання особи, що складається з інформації 

про назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. 

У разі здобуття фахової передвищої освіти за акредитованою освітньо-професійною 

програмою в дипломі фахового молодшого бакалавра зазначається найменування органу 

(органів) акредитації, а в додатку до диплома фахового молодшого бакалавра - інформація про 

видані ним (ними) відповідні акредитаційні сертифікати, рішення. 

Порядок виготовлення, видачі та обліку документів освіту, вимоги до їх форми та/або 

змісту затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Інформація про видані документи про освіту вноситься до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти. 

Документи про здобуття освіти для осіб, які навчалися за державним (регіональним) 

замовленням, виготовляються за рахунок коштів державного бюджету. Вартість виготовлення 



 

31 
 

документів про здобуття освіти для осіб, які навчалися за кошти фізичних або юридичних 

осіб, включається у вартість її здобуття. 

Гранична вартість документів про здобуття освіти, що виготовляються за рахунок коштів 

державного (місцевого) бюджету, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

8.7. Видача дублікатів документів про освіту. У разі втрати, знищення, пошкодження 

або при виявленні помилки в документі про освіту Коледж видає його дублікат, зміст якого 

відповідає раніше виданому документу про освіту за чинною на момент видачі формою. 

Виготовлення дублікатів відбувається за рахунок коштів особи, яка отримує дублікат. 

Виготовлення та видача дубліката документа про освіту здійснюються за наказом 

директора, який видається на підставі особистої заяви випускника - власника втраченого 

документу про освіту або уповноваженого ним представника з інформацією щодо 

найменування документа, назви навчального закладу й дати його закінчення, причини видачі 

дублікату, контактної інформації тощо та архівної довідки.  

До заяви про видачу дубліката мають бути додані:  

- копія документа, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки 

платника податків;  

- згода на збирання й обробку персональних даних; 

- довідка органу внутрішніх справ про втрату документа про освіту (за наявності);  

- копія втраченого, знищеного або пошкодженого документа про освіту (за наявності);  

- копія свідоцтва про шлюб або розлучення, про зміну імені, прізвища та по-батькові (за 

необхідності);  

- копія оголошення у друкованих засобах масової інформації за місцем проживання 

власника документа про освіту про визнання недійсним втраченого документа про освіту (із 

вказівкою назви, ким і кому виданий, номера й дати видачі);  

- транслітерація прізвища, імені і по-батькові власника документа про освіту 

англійською мовою.  

Інформація про видані в Коледжі дублікати документів про освіту реєструється у 

журналах видачі дипломів та вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

в порядку, що визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

 

9. РОБОЧИЙ ЧАС ВИКЛАДАЧА 

 

9.1. Робочий час педагогічних працівників визначається обсягом їхньої навчальної, 

методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, 

передбаченої трудовим договором та відображених в індивідуальному плані викладача.  

9.2. Перелік видів навчальної, методичної, інноваційної, організаційної роботи та іншої 

педагогічної встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та 

наказом директора 

9.3. Навчальне навантаження на одну ставку викладацького складу становить 720 годин 

на навчальний рік, за виробничої необхідності – не більше 1080 годин на навчальний рік. 

9.4. Обсяг навчальних занять, доручених для виконання конкретному викладачеві, 

виражений в академічних годинах, визначає навчальне навантаження викладача. Види 

навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача 

відповідно до його посади, встановлює директор, заступник директора з навчальної роботи за 

пропозиціями голів циклових комісій, завідувача кафедри. Мінімальний та максимальний 
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обсяг навчального навантаження на навчальний рік для викладачів встановлюється наказом по 

коледжу на кожний навчальний рік. 

9.5. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних 

занять, консультацій та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим 

планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених розкладом, визначається в порядку, 

встановленому коледжем. Викладач зобов'язаний дотримуватись встановленого йому графіка 

робочого часу.  

9.6. Заборонено відволікати викладачів від проведення навчальних занять і контрольних 

заходів, передбачених розкладом. У випадках виробничої необхідності викладач може бути 

залучений до проведення навчальних занять понад обов'язковий обсяг навчального 

навантаження, визначеного індивідуальним робочим планом, у межах свого робочого часу. 

Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача вносяться до його 

індивідуального плану роботи. 

9.7. На період відряджень, хвороби, перебування на підвищенні кваліфікації тощо 

викладач звільняється від виконання всіх видів робіт, передбачених індивідуальним робочим 

планом. Встановлене йому на цей період навчальне навантаження виконується іншими 

викладачами ЦК/ кафедри в межах 36-годинного робочого тижня та максимального 

навчального навантаження за рахунок зменшення їм обсягу методичної та організаційної 

роботи або шляхом залучення у визначеному порядку викладачів з погодинною оплатою 

праці. Після виходу викладача на роботу на період, що залишився до завершення навчального 

року, йому визначається відповідне навчальне навантаження та обсяг методичної та 

організаційної роботи в межах 36-годинного робочого тижня. 

9.8. Залучення педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим 

договором, може здійснюватися лише за їхньою згодою або у випадках, визначених 

законодавством. 

9.9. Основним документом, що визначає організацію роботи педагогічного працівника 

впродовж навчального року, є індивідуальний план роботи.  

9.10. Навчальну, наукову, методичну та організаційно-виховну роботу планують та вносять 

до відповідних розділів індивідуального плану роботи педагогічного працівника на навчальний 

рік із зазначенням конкретних підсумкових результатів. 

9.11. Індивідуальні плани складаються всіма штатними викладачами, розглядаються і 

затверджуються на засіданні циклової комісії/кафедри. 

9.12. Обов'язковим є підвищення кваліфікації (проходження стажування, участь у 

семінарах, майстер-класах, тренінгах, вебінарах) викладачів (рекомендовано 150 годин на 

п’ять років). Викладачі коледжу самостійно обирають форму та заклад підвищення 

кваліфікації. Порядок проходження підвищення кваліфікації, стажування визначається 

окремим положенням. 

9.13. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників Коледжу 

здійснюється щорічно. Система оцінювання включає кількісні та якісні показники всіх видів 

роботи педагогічних працівників. Основними показниками ефективності участі в освітньому 

процесі є: 

- якість проведення навчальних занять; 

- рівень прогресу студентів; 

- якість оцінювання успішності студентів; 

- рівень навчально-методичних розробок; 

- підвищення кваліфікації; 
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- участь у методичній роботі Коледжу; 

- участь у роботі з організації освітнього процесу; 

- участь у профорієнтаційній роботі; 

- участь в інших заходах/роботах/проектах, що спрямовані на підвищення рівня якості 

освіти в Коледжі, ефективності його діяльності тощо. 

При оцінюванні роботи викладачів ураховують результати моніторингових опитувань 

(здобувачів освіти, випускників, викладачів). 

9.14. Результати оцінювання діяльності педагогічних працівників є основною підставою 

для прийняття рішень про подовження перебування на посаді, заохочення, накладання 

дисциплінарних стягнень, дострокове припинення трудових відносин тощо. 

9.15. Звіт про виконання навчального навантаження педагогічними працівниками за 

навчальний рік подається голові циклової комісії по завершенні навчального року. 

 

10. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

10.1. Обов’язковою складовою якості та провадження освітньої діяльності є навчально-

методичне забезпечення, що передбачає наявність: 

- стандартів освіти за спеціальностями; 

- усіх затверджених в установленому порядку освітньо-професійних програм, 

навчальних планів, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти; 

- робочих програм, силабусів з усіх нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, у 

яких відображені структура дисципліни, заплановані програмні результати навчання, 

компетентності, яких повинні набути здобувачі освіти, порядок оцінювання результатів 

навчання, рекомендовану літературу (основну, допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті; 

- програм з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньої програми; 

- навчально-методичні комплекси дисциплін; 

- засоби діагностики для поточного, семестрового контролю та підсумкової атестації 

здобувачів освіти; 

- системи контролю якості освітнього процесу. 

10.2. До складу навчально-методичного комплексу з дисципліни входять: 

- робоча програма навчальної дисципліни; 

- курс лекцій навчальної дисципліни; 

- методичні вказівки до проведення практичних занять/ навчальної практики; 

- методичні вказівки до семінарських занять; 

- методичні вказівки до самостійної позааудиторної роботи з дисципліни; 

- завдання для поточного, семестрового контролю знань студентів; 

- контрольні роботи з навчальних  дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу; 

- комплексні контрольні роботи(ККР); 

- критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. 

10.3. Документи , які регламентують роботу відділення: 

- Положення про відділення; 

- Стандарти освіти; 

- освітньо-професійні програми; 
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- навчальні плани; 

- розклад занять; 

- журнали обліку роботи академічної групи; 

- навчальні картки студентів; 

- журнал реєстрації відомостей у спішності студентів; 

- журнал реєстрації  відпрацювання пропущених занять; 

- відомості обліку успішності; 

- зведені відомості успішності студентів; 

- накази, розпорядження, вказівки, рішення директора, що стосуються навчально-

методичної роботи тощо. 

10.4. Документація циклової комісії та кафедри: 

- навчально-методичні комплекси дисциплін; 

- план роботи на навчальний рік; 

- протоколи засідань; 

-  індивідуальні плани роботи викладачів.  

- матеріали проведення відкритих навчальних занять/заходів. 

- матеріали надбань педагогічного досвіду викладачів. 

- звіт про виконання навчальної роботи; 

- річний звіт викладачів. 

11. СУБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У КОЛЕДЖІ 

11.1. Управління Коледжем в межах повноважень, визначених законодавством України 

та Статутом Коледжу, здійснюють: 

- засновник(власник); 

- директор коледжу; 

- колегіальний орган управління Коледжу; 

- вищий колегіальний орган громадського самоврядування; 

- органи студентського самоврядування; 

- наглядова рада; 

- інші органи, визначені установчими документами Коледжу. 

11.2.Засновник (власник) закладу освіти– Львівська обласна рада: 

- затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них; 

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним 

(призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами 

закладу освіти; 

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав 

та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти; 

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та 

порядку, визначених законодавством; 

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти; 

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти; 

11.3. Засновник закладу освіти зобов’язаний: 
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- забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним 

закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних 

умов; 

- у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти 

можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти; 

- забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного 

середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми 

потребами. 

11.4. Безпосереднє управління діяльністю коледжем, освітнім процесом здійснює 

директор коледжу та разом із заступниками директора несуть основну відповідальність за 

якість освітньої діяльності в Коледжі, повноваження та обов'язки яких визначаються чинним 

законодавством України, Статутом Коледжу та посадовими обов'язками.  

11.5. Директор є представником Коледжу у відносинах з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності 

в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами коледжу. Директор 

може делегувати частину своїх повноважень заступникам директора та керівникам 

структурних підрозділів 

11.4. Педагогічна рада Коледжу є колегіальним органом управління Коледжу, склад якої 

щорічно затверджується наказом директора. Рішення педагогічної ради коледжу вводяться в 

дію наказом директора. 

11.6. Наглядова рада утворюється в Коледжі для здійснення нагляду за управлінням 

Коледжу та додержанням мети його створення. Наглядова рада Коледжу сприяє вирішенню 

перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, 

ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого 

самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської 

діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і 

конкурентоспроможності Коледжу. 

11.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу – є Загальні 

збори трудового колективу, включаючи виборних представників з числа студентів, які 

навчаються у Коледжі. 

Громадське самоврядування в Коледжі – це право учасників освітнього процесу як 

безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати 

питання  організації  та  забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав 

та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді 

(контролі) та в управлінні закладом у межах повноважень, визначених установчими 

документами закладу освіти 

11.7. Невід’ємною частиною громадського самоврядування Коледжу є студентське 

самоврядування - це право і можливість студентів Коледжу вирішувати питання навчання і 

побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Коледжем. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу, у тому числі 

неповнолітніх. Усі студенти Коледжу, які у ньому навчаються, мають рівні права щодо участі 

у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів. 

11.8. У своїй діяльності органи громадського самоврядування керуються законодавством, 

Статутом Коледжу. 
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11.7. Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу утворюються робочі органи - 

дирекція, адміністративна рада, методична рада, приймальна комісія, тощо. 

 

12. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОЛЕДЖІ 

12.1. Створення системи забезпечення якості освітнього діяльності в Коледжі 

регламентують норми Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 

вищу освіту»,  згідно яких розроблено та впроваджено внутрішню систему забезпечення 

якості освітнього діяльності. 

Внутрішнє забезпечення якості освіти – цілісна система об'єктивних та обґрунтованих 

діагностичних й оціночних процедур, сукупність організаційних, методичних і нормативних 

документів, що регламентують ефективне управління якістю. 

12.2. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності Коледжу 

передбачає: 

12.2.1.Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм. Критерії, за якими 

відбувається перегляд освітніх програм, формулюються, як у результаті зворотного зв’язку із 

зовнішніми та внутрішніми стейкхолдерами, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі та 

потреб суспільства. 

12.2.2. Щорічне оцінювання здобувачів освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників закладу шляхом: 

- використання прозорих, чітких, зрозумілих форм контрольних заходів та критеріїв 

оцінювання здобувачів освіти, що дають можливість встановити досягнення здобувачем 

освіти результатів навчання для окремого освітнього компонента та освітньої програми в 

цілому; 

- відповідності форм атестації здобувачів вищої освіти вимогам стандарту освіти; 

- чітких та зрозумілих правил проведення контрольних заходів, що є доступними для 

всіх учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, визначають 

порядок оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких 

послідовно дотримуються під час реалізації програм; 

- об’єктивності оцінювання науково-педагогічних, педагогічних працівників за 

індикаторами результативності відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності. 

12.2.3. Підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників  з  

метою забезпечення відповідності академічної та/або професійної кваліфікації викладачів, 

необхідної для реалізації цілей та програмних результатів навчання освітньої програми; 

кадрового потенціалу для наукової діяльності, розробки й впровадженню інноваційних 

розробок. 

12.2.4. Забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та 

послідовного дотримання нормативних документів Коледжу, що регулюють усі стадії 

підготовки здобувачів освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання 

результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо). 

12.2.5. Забезпечення вимог щодо компетентності педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників, застосовування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного 

професійного розвитку . 

12.2.6. Забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а 

також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів освіти за кожною 
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освітньо-професійною програмою: 

- безоплатного доступу викладачів і здобувачів освіти до відповідної інфраструктури та 

інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в 

межах освітньої програми; 

- створення безпечного для життя і здоров’я здобувачів освіти освітнього середовища, 

що дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси; 

- освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки 

здобувачів освіти. 

12.2.7. Забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови 

і процедури присвоєння ступеня освіти та кваліфікацій. На офіційному сайті Коледжу 

розміщується інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до вимог 

Закону України « «Про доступ до публічної інформації», інформацію про Освітні програми 

та їх компоненти, дані, що підтверджують компетентність педагогічних працівників, правила 

вступу, офіційні документи про організацію освітнього процесу, дані про акредитацію 

Освітніх програм. 

12.2.8. Дотримання академічної доброчесності працівниками закладу освіти та 

здобувачами освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату. 

12.2.9. Періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості освіти у 

порядку та в терміни, визначені законодавством. 

12.2.10. Залучення здобувачів освіти та роботодавців як повноправних партнерів до 

процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

12.2.11. Забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі. 

 

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Положення схвалюється рішенням Педагогічної ради коледжу та затверджується 

наказом директора і набуває чинності з моменту його затвердження. Пропозиції щодо 

внесення змін і доповнень до затвердженого Положення мають право вносити керівники всіх 

структурних підрозділів, педагогічні працівники, а також особи, які навчаються в коледжі. 

Положення оприлюднюється на сайті Коледжу та поширюється на всіх учасників 

освітнього процесу. 

Положення підлягає перегляду та доопрацюванню, відповідно до змін нормативної бази 

України в сфері освіти. 
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