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11..  ООссооббллииввооссттіі  ооррггааннііззааццііїї  

ооссввііттннььооггоо    

ппррооццеессуу  вв  УУннііввееррссииттееттіі  
 

 
 
 



  

11..  ««ЗЗддооббууввааччіі  ввиищщооїї  ооссввііттии  ззаа  ооссввііттннььоо--ккввааллііффііккааццііййннииммии  ррііввнняяммии  

ммооллооддшшооггоо  ссппееццііааллііссттаа  ттаа  ссппееццііааллііссттаа,,  яяккіі  ввссттууппааююттьь  ннаа  ннааввччаанннняя  вв  

22001166  ррооцціі  ннааввччааююттььссяя  ввііддппооввіідднноо  ддоо  ппееввнниихх  ооссввііттннььоо--ккввааллііффііккааццііййнниихх  

ххааррааккттееррииссттиикк,,  ооссввііттннььоо--ппррооффеессііййнниихх  ппррооггрраамм  ттаа  ннааввччааллььнниихх  ппллаанніівв,,  

яяккіі  єє  ччииннннииммии  ннаа  ддааттуу  ввссттууппуу..»»  

((ппууннкктт  22  ррооззддіілл  XXVV  ««ППррииккііннццееввіі  ттаа  ппееррееххіідднніі    

ппооллоожжеенннняя»»  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ввиищщуу  ооссввііттуу»»))  

  
22..  УУ  22001166//22001177  ннааввччааллььннооммуу  ррооцціі  ннааввччааллььнніі  ппллааннии  ддлляя  ппеерршшооггоо  

((ббааккааллааввррссььккооггоо))  ттаа  ддррууггооггоо  ((ммааггііссттееррссььккооггоо))  ррііввнніівв  ввиищщооїї  ооссввііттии  ((  22,,  33,,  
44  ттаа  66  ккууррссіівв))  ззааллиишшааююттььссяя  ббеезз  ззмміінн..  

  
  

33..  ННааввччааллььнніі  ппллааннии  11  ккууррссуу  ппеерршшооггоо  ((ббааккааллааввррссььккооггоо))  ттаа  ддррууггооггоо  
((ммааггііссттееррссььккооггоо))  ррііввнніівв  ввиищщооїї  ооссввііттии  ффооррммууююттььссяя  ввііддппооввіідднноо  ддоо  ввииммоогг  
ччииннннооггоо  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ввиищщуу  ооссввііттуу»»..  
 

 
 
 
 



44..  ВВррааххооввууююччии  ттее,,  щщоо    ннооррммии  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ввиищщуу  ооссввііттуу»»  

щщооддоо  ззммеенншшеенннняя  ооббссяяггуу  ооддннооггоо  ккррееддииттуу  ЄЄККТТСС  ддоо  3300  ггооддиинн,,  аа  

ммааккссииммааллььннооггоо  ннааввааннттаажжеенннняя  ннааууккооввоо--ппееддааггооггііччнниихх  ппррааццііввннииккіівв  

ддоо  660000  ггооддиинн,,  вв  УУннііввееррссииттееттіі  ппррооввееддеенніі  ннаассттууппнніі  ззааххооддии::  

  

  ннааввччааллььннее  ннааввааннттаажжеенннняя  ннааввччааллььнниихх  ппллаанніівв  ((22001155  рр..))  ппррииввееддеенноо  

ддоо  ннооррмм  ззааккооннуу;;  

  

  ззддііййссннююєєттььссяя  ппооссттііййнниийй  ммооннііттооррииннгг  ннааввччааллььнниихх  ппллаанніівв  щщооддоо  

ооббммеежжеенннняя  ккііллььккооссттіі  ннааввччааллььнниихх  ддииссцциипплліінн  ((ооббоовв’’яяззккооввиихх  ттаа  

ввииббііррккооввиихх))  ддоо  1166--ттии  ннаа  рріікк  ттаа,,  ввііддппооввіідднноо,,  ддоо  88  ннаа  ссееммеессттрр;;  

  

  вв  УУннііввееррссииттееттіі  ппррииййнняяттоо  рріішшеенннняя  щщооддоо  ппооссттууппооввооггоо  ззммеенншшеенннняя  

ннааввччааллььннооггоо  ннааввааннттаажжеенннняя  ннааууккооввоо--ппееддааггооггііччнниихх  ппррааццііввннииккіівв  зз  

990000  ддоо  660000  ггооддиинн,,  ббеезз  ввннеессеенннняя  ззмміінн  ддоо  шшттааттннооїї  ччииссееллььннооссттіі  

ккааффееддрр::  

22001155//22001166  ннааввччааллььнниийй  рріікк  ––  775500  ––  880000  ггооддиинн;;  

22001166//22001177  ннааввччааллььнниийй  рріікк  ––  665500  ––  775500  ггооддиинн;;  

22001177//22001188  ннааввччааллььнниийй  рріікк  ––  660000  ––  665500  ггооддиинн;;  

                                        22001188//22001199  ннааввччааллььнниийй  рріікк  ––  660000  ггооддиинн..  

  
 

 



5. З набуттям чинності нового Закону України «Про вищу освіту»   
почався новий етап реформування системи вищої освіти. 

 
Закон декларує: 

 самостійність, незалежність і відповідність керівництва Університету у 
прийнятті рішень стосовно: 

 розвитку академічних свобод; 

 організації освітнього процесу; 

 наукових досліджень; 

 внутрішнього управління; 

 економічної ті іншої діяльності. 
 

Закон надає право: 

 самостійно розробляти та реалізувати освітні програми; 

 самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього 
процесу. 

 
Законом введено повний підхід до стандартизації змісту освіти: 

 серед вимог до освітньої програми поряд з обсягом кредитів ЄКТС, 
введено перелік компетентностей випускника та нормативний зміст 
підготовки здобувачів вищої освіти сформульований у термінах 
результатів навчання. 



Нова парадигма вищої освіти 
 

 Принцип спирання на результати навчання та компетентності створює 
умови для забезпечення орієнтації освітній програм на особистість 
студента. 

 Акцент у навчанні зміщується з того, що «знає, хоче і може викладач» 
на те, що «потрібно студентові». 

 Перехід від традиційних способів вимірювання та відображення 
результатів навчання, які сфокусовані «на вході» (кількість 
кредитів/навчальних годин або перелік дидактичних одиниць, який 
повинен бути застосований) до методів, які орієнтовані «на вихід» 
(результати навчання та компетентності які повинні бути сформовані). 
 

Нові можливості Університету 
 

 позиціонування кожної освітньої програми на національному та 
світовому ринку праці; 

  враховування локальних потреб ринку праці, наукових традицій, 
методів та технологій навчання; 

 зняття обмежень в питаннях організації освітнього процесу. 



                        РРооззррооббллеенннняя  ооссввііттннііхх  ппррооггрраамм  ввиирріішшииттьь    

      ннаассттууппнніі  ппррооббллееммии::  
  ррееааллььнноо  ззааппррооввааддииттии  ккооммппееттееннттнноосснниийй  ппііддххіідд,,  аа  ччеерреезз  ннььооггоо      

ссттууддееннттооццееннттррииззмм  рріішшууччее  ввііддііййттии  ввіідд  ппррееддммееттннооццееннттррииззммуу;;  

  

  ззааббееззппееччииттии  ззррооззууммііллііссттьь  іі  ппооррііввнняяннііссттьь  ррееззууллььттааттіівв  ннааввччаанннняя,,  

ннааббууттиихх  ккооммппееттееннттннооссттеейй  іі  ккввааллііффііккаацціійй,,  ссттууппеенніівв  іі  вв  ттааккиийй  ссппооссіібб  

ссттввооррииттии  ннааддііййннуу  ооссннооввуу  ддлляя  єєввррооппееййссььккооїї  іі  ссввііттооввооїї  ііннттееггррааццііїї;;  

  

  ррооззввииннууттии  ккууллььттуурруу  ааккааддееммііччннооїї  ааввттооннооммііїї  іі  ттввооррччооссттіі  УУннііввееррссииттееттуу  

яякк  ззааппооррууккуу  ссттііййккооггоо  ссааммооррооззввииттккуу;;  

  

  ссппрриияяттии  ззааппрроовваадджжееннннюю  вв  ооссввііттннюю  ттееооррііюю  іі  ппррааккттииккуу  ссууччаасснниихх  

ппоонняяттьь,,  ккооннццееппцціійй,,  ппррииннццииппіівв  іі  ппііддххооддіівв;;  

  

  ддооссяяггттии  ггннууччккооссттіі,,  ооппееррааттииввннооссттіі  вв  ррееааггуувваанннніі  ннаа  ррііззннооммааннііттнніі  

ппооттррееббии  ззддооббууввааччіівв  іі  ккооррииссттууввааччіівв  ввиищщооїї  ооссввііттии;;  

  

  ппііддввиищщииттии  ввііддппооввііддааллььннііссттьь  ззаа  ссттввоорреенннняя  ввллаассннооїї  ввннууттрріішшннььооїї  

ссииссттееммии  ззааббееззппееччеенннняя  яяккооссттіі  ооссввііттннііхх  ппррооггрраамм  іі  ккввааллііффііккаацціійй  ттаа  їїхх  

ррееааллііззаацціійй,,  щщоо  ддооддааююттьь  ннааццііооннааллььннооїї  іі  ммііжжннааррооддннооїї  ррееппууттааццііїї  ввллаассннооїї  

ввиищщооїї  шшккооллии  УУннііввееррссииттееттуу..  
 



 
2. Освітня програма - нормативний 

документ Університету, основа розробки 
навчальних планів 

 

 

 

 



Підґрунтя розроблення освітніх програм 
 Затверджено новий перелік галузей знань і спеціальностей (Постанова 

КМУ 3266 від 29.04.2015): 

 до переліку включено 275 спеціальностей, що охоплюють 27 галузей 
знань; 
(недоліку Переліку-2010, занадто велика кількість напрямів та 
спеціальностей неузгодженість з науковими спеціальностями); 

 новий перелік структурно узгоджується з Міжнародною стандартною  
класифікацією освіти (МСКО); 

 Закон України «Про вищу освіту» передбачає нову ієрархію 
предметних областей освіти і науки. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 «Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим 
навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-
професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та 
післядипломної освіти.» 

(пункт 1 підпункт 20 Закон України «Про вищу освіту») 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 

Спеціальність 1 Спеціальність 2 
 

Спеціальність 3 
 

Спеціалізація 
 

Спеціалізація 
 

Спеціалізація 
 

 

 



 
 
 

 
 

 Стандарти освітньої діяльності та вищої освіти 

Сукупність вимог до забезпечення освітнього процесу, змісту та результатів 
освітньої діяльності вищих навчальних закладів визначаються відповідними 
стандартами. 

 
 
 
 
 
 
Сукупність мінімальних вимог до таких                                                            
видів забезпечення освітнього процесу: 

 кадрової; 

 навчально-методичного; 

 матеріально-технічного; 

 інформаційного. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сукупність вимог до змісту та результатів 
освітньої діяльності за кожним рівнем 
вищої освіти в межах кожної 
спеціальності; 

 використовується для визначення та 
оцінювання якості змісту та 
результатів освітньої діяльності 
Університету. 

 
 
 
 

Стандарт освітньої 

діяльності 

Стандарт вищої 
освіти 

 



 
 
 

 

 
З 1 вересня 2016 року підготовка першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти здійснюється за всіма 
спеціальностями Переліку -2015 (40 спеціальностей з 19 галузей знань).  

(Рішення Вченої ради Протокол № 11 від 25.12.2015) 
 
 
На виконання рішення Вченої ради Університету виконані наступні 

заходи: 

 розроблені Методичні рекомендації з розробки освітніх програм 
спеціальностей; 

 створені університетські науково-методичні комісії: 

 зі спеціальностей; 

 з природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 
(окремо з технічних та інших напрямів) 

 з гуманітарної, соціально-економічної підготовки. 
На сьогодні робота науково-методичних комісій організована в режимі 

консультацій та узгоджує окремі питання організації навчального процесу 
в нових умовах. 

Необхідно широко використовувати досвід роботи науково-
педагогічних працівників Університету (за останні три роки) під час 
розробки галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ) з використанням 
компетентного підходу. 

 



 
 
 

 
Види освітніх програм що пропонуються використовувати  

в освітньому процесі Університету 
 

 Виходячи з вимог Закону України «Про вищу освіту» та інших 
нормативних документів освітні програми мають наступну класифікацію: 
 

За рівнями освіти: 
 програма першого рівня – 

бакалаврська 

 програма другого рівня – 
магістерська 

 

За змістовими компонентами: 
 освітньо-професійна (ступінь 

бакалавра, ступінь магістра) 

 освітньо-наукова (ступінь магістра) 

 
За підсумками визначення якості  

освітньої програми: 
 акредитована (з правом видачі 

документу про вищу освіту 
державного зразка) 

 неакредитована (з правом видачі 
власних документів про вищу 
освіту за зразком та у порядку, що 
визначені Вченою радою 
університету, якщо програма 
ліцензована) 

 
За місцем реалізації програми: 

 
 на одному факультеті 

 міжфакультетська (яка 
реалізується паралельно на двох 
або кількох факультетах) 

 сумісна (яка реалізується 
Університетом у повному обсязі 
або частково з університетом-
партнером, зокрема іноземним) 

 



Організація роботи науково-методичних комісій 
 

 Процес створення освітньої програми організується на шляхом сумісної 
праці керівництва Університету, працівників навчального та методичного 
відділів, деканатів факультетів та науково-методичних комісій. 

 Відповідальність за повноту та своєчасність розробки освітньої програми 
покладається на голову науково-методичної комісії зі спеціальності, а 
освітньої програми зі спеціалізації – на завідувача відповідальної випускової 
кафедри. 

 Голова НМК зі спеціальності забезпечує повноту врахування та 
взаємозв’язок структурних компонентів програми, які розробляють комісії з 
гуманітарних та фундаментальних дисциплін. 

 Базою для визначення компетентностей та результатів навчання в нових 
освітніх програмах повинні бути освітні компоненти (навчальні дисципліни, 
практики) існуючих навчальних планів. 

 При необхідності можливо внесення відповідних змін після обговорення та 
узгодження з відповідними освітніми структурами Університету (факультет, 
кафедра). 

 Самовільне та безпідставне внесення змін до структури та змісту програми 
науково-педагогічними працівниками без рішення НМК – ЗАБОРОНЕНО!!! 

 
Методичні рекомендації пропонують перелік та зміст кроків для розробки 
освітніх програм. 

 
 



 
 

3. Методичні рекомендації 
щодо розробки нового 

покоління навчальних планів 



1. Нормативно-правова база яка реалізує зміст нового покоління 
навчальних планів 

 

 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

 Постанова КМУ № 1045 від 09.12.2015 р. «Про затвердження Порядку 
щорічного оцінювання фізичної підготовки населення України». 

 Наказ МОН № 47 від 26.01.2015 р. «Про особливості формування 
навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік». 

 Наказ МОН № 1151 від 06.11.2015р. «Про затвердження переліку 
галузей та спеціальностей». 

 Лист МОН № 1/9-120 від 11.03.2015р. «про організацію вивчення 
гуманітарних дисциплін». 

 Лист МОН № 1/9-126 від 13.03.2015р. «Щодо особливостей організації 
освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 
навчальному році». 

 Лист МОН № 1/9-459 від 25.09.2015р. «Щодо організації фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах». 

 Освітні програми НТУ «ХПІ» зі спеціальностей (спеціалізацій) 
(тимчасові до введення в дію стандартів вищої освіти) 

 Методичні  рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти 
(проект, 2016 р.) 

 



2. Вихідні дані для розробки навчальних планів 
 
 Навчальний час студента: 

- облік навчального часу студента в академічних годинах, 
- облік навчального часу студента в кредитах ЄКТС. 

 

 Навчальне навантаження студента: 
- структура навчального навантаження студента, 
- види навчальної роботи студента. 

 

 Облік трудомісткості навчальної роботи студента: 
- освітні компоненти та їх «вартість» в кредитах ЄКТС. 

 



2.1 Навчальний час студента 
 

а) облік навчального часу в академічних годинах. 
 Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць 

часу, відведених для опанування освітнього процесу на певному рівні вищої 
освіти та визначається академічними годинами (год.). 

 

 академічна година   – облікова одиниця для планування та обліку видів 
занять тривалістю 45 хвилин. Дві академічні години 
створюють так звану «пару». 
 

 навчальний день      – складова частина навчального часу студента 
тривалістю не більше 9 академічних годин (6 годин – 
навчальні заняття, 3 години – самостійна робота). 
 

 навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента, яка 
визначає кількість діб тижня, що використовуються для 
навчального процесу. Загальний обсяг годин 
навчального тижня – 45 годин. 
 

 навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що 
закінчується підсумковим контролем. Тривалість 
семестру 20 тижнів, загальним обсягом – 900 годин. 
 

 навчальний рік          – складова частина навчального часу студента, що 
включає два семестри і складає – 40 тижнів загальним 
обсягом – 1800 годин. 



б) облік навчального часу студента в кредитах ЄКТС. 
 
 «Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 
визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту 
становить 30 годин» 

(стаття 4 п.14 Закону України «Про вищу освіту») 
 

 Визначення облікових одиниць навчального часу студента а 
кредитах ЄКТС: 
 

 навчальний тиждень (45 годин) – 1,5 кредити; 
 

 навчальний семестр (900 годин) – 30 кредитів; 
 

 навчальний рік (1800 годин) – 60 кредитів. 
 

 освітня програма: 
- 4 роки навчання (7200 годин) – 240 кредитів 
- 3 роки навчання (5400 годин) – 180 кредитів 
- 2 роки навчання (3600 годин) – 120 кредитів 
- 1,5 роки навчання (2700 годин) – 90 кредитів. 

 



2.2 Навчальне навантаження студента 
 

а. структура навчального навантаження 
 

 теоретичне навчання 
- вивчення навчальних дисциплін; 
- практичне навчання (різні види професійних практик, підготовка 
за програмою офіцерів запасу за принципом добровільності). 
 

 поточна (семестрова) та підсумкова атестація (по завершенню 
навчання за відповідною освітньою програмою). 

 
  б. види навчальної роботи студента 
 

- аудиторна робота у вигляді традиційних форм: лекції, семінари, 
лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми), практичні 
заняття та інші; 

 
- самостійна робота: 

 робота по забезпеченню підготовки до аудиторних занять; 
 робота по виконанню індивідуальних завдань; 
 робота по забезпеченню підготовки до семестрового контролю; 
 науково-дослідна робота. 

 



2.3 Облік трудомісткості навчальної роботи студента 
 

 Облік трудомісткості навчальної роботи здійснюється за обсягом 
навчального матеріалу, який викладається та вимірюється в кредитах ЄКТС, 
необхідних для досягнення результатів навчання та набуття відповідних 
компетентностей. 

 
Умовна «вартість» окремих компонентів освітньої програми (навчальна 

дисципліна, практика та інші). 

 загальна трудомісткість теоретичного навчання не повинна 
перевищувати шістнадцять (16 одиниць) освітніх компонентів на 
навчальний рік; 
 обсяг освітнього компоненту повинен плануватися в обсязі не 
менше 3 кредитів ЄКТС (крім навчальних дисциплін: іноземна мова, 
фізичне виховання); 

 трудомісткість практики складає: 
 для першого (бакалаврського) рівня (4 навчальних тижня) – 6 

кредитів ЄКТС 
 для другого (магістерського) рівня (6 навчальних тижнів) – 9 кредитів 

ЄКТС 

 трудомісткість дипломного проектування визначається:  
 для першого (бакалаврського) рівня (4 навчальних тижня) – 6 

кредитів ЄКТС 
 для другого (магістерського) рівня (6 навчальних тижнів) – 9 кредитів 

ЄКТС 
  



3. Структура та зміст підготовки 
 

3.1 структура підготовки 
 

 загальна підготовка (ЗП) 
- навчальні дисципліни гуманітарної, природничо-наукової 

(фундаментальної) та екологічної підготовки, основ професійної безпеки 
та здоров’я людини, а також цивільного захисту; 

 

 професійна підготовка (ПП) має дві складові: 
- навчальні дисципліни, які забезпечують підготовку за спеціальністю (є 

обов’язковими для усіх спеціалізацій з відповідної спеціальності); 
 

- навчальні дисципліни, які забезпечують підготовку за спеціалізацією; 
 

 навчальні дисципліни вільного вибору студента: 
а) перший (бакалаврський) рівень  

- навчальні дисципліни гуманітарної підготовки в обсязі 12 кредитів ЄКТС; 
 
             б) другий (магістерський) рівень 

- навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, 
спеціальностей та спеціалізацій (за погодженням з керівництвом 
факультету та керівником проектної групи (гарантом освітньої 
програми). 



3.2 Зміст підготовки рівнів вищої освіти 
 

3.2.1 Загальна підготовка 
 

а. підготовка першого (бакалаврського) рівня 
 
 
 

 навчальні дисципліни гуманітарної підготовки 
- «Історія України» - 3 кредити ЄКТС 
-«Історія української культури» - 3 кредити ЄКТС 
- «Українська мова» - 3 кредити ЄКТС 
- «Філософія» - 3 кредити ЄКТС 
- «Іноземна мова» - 8 кредитів ЄКТС 
- «Основи економічної теорії» - 3/4 кредити ЄКТС 
- «Економіка підприємства» - 3/4 кредити ЄКТС 

 

Всього 26 кредитів ЄКТС для 
спеціальностей технічного 
спрямування; 
28 кредитів ЄКТС для 
спеціальностей економічного 
спрямування. 



 

 навчальні дисципліни фундаментальної підготовки 

для спеціальностей галузей знань: 01 Освіта, 03 Гуманітарні науки, 05 
Соціальні та поведінкові науки, 06 Журналістика, 07 Управління та 
адміністрації (перша група галузей знань) 

                Всього - 33 кредити ЄКТС 
 
Збільшення обсягів фундаментальної підготовки здійснюється введенням 
окремих дисциплін до складу Професійної підготовки. 

 
 
 

 навчальні дисципліни фундаментальної підготовки («Вища математика», 
«Фізика», «Хімія»): 

- для спеціальностей галузей знань: 11 Математики та статистика, 12 
Інформаційні технології, 15 Автоматизація та природокористування, 18 
Виробництво та технології, 13 Механічна інженерія, 14 Електрична інженерія, 17 
Електроніка та телекомунікації, 16 Хімічна та біоінженерія, 27 Транспорт, 26 
Цивільна безпека, 10 Природничі науки (друга група галузей знань) 

                     Всього - 36 кредитів ЄКТС 

 
 

Обсяг в кредитах ЄКТС для кожної навчальної дисципліни визначається сумісним 
рішенням голови комісії зі спеціальності та голови комісії з фундаментальних 
дисциплін. 



 
 
 

 навчальні дисципліни що реалізують діючи Закони України 
- «Екологія» - 3 кредити ЄКТС («Про охорону 

навколишнього середовища» та 
інші) 

- «Основи професійної безпеки та 
здоров’я людини” 

- 3 кредити ЄКТС («Про охорону 
праці», «Про охорону здоров’я» та 
інші ) 

- «Фізичне виховання» - 12 кредитів ЄКТС (постанова КМУ 
«Про затвердження Порядку 
проведення щорічного оцінювання 
фізичної підготовленості 
населення України») 
 

Всього - 18 кредитів ЄКТС 
 

Разом за загальну підготовку 77 - 80 кредитів ЄКТС 



б. підготовка другого (магістерського) рівня 
 

 навчальні дисципліни що реалізують діючи Закони України 
- «Цивільний захист»   3 кредити ЄКТС («Кодекс 

цивільного захисту України») 
- «Охорона праці в галузі»   3 кредити ЄКТС («Про 

охорону праці», «Про охорону 
здоров’я») 

Разом за загальну підготовку - 6 кредитів ЄКТС 

 
Структура трудомісткості Загальної підготовки 

Складові 

Рівні підготовки 

перший другий 

Термін навчання 

4 роки 3 роки 2 роки 1,5 роки 

 навчальні дисципліни 
гуманітарної підготовки 

26 кр. 
потребує 

узгодження 
- - 

 навчальні дисципліни 
фундаментальної підготовки 

33-36 кр. 
потребує 

узгодження 
- - 

 навчальні дисципліни що 
реалізують діючи Закони 
України 

18 кр. 
потребує 

узгодження 
6 кр. 6 кр. 

Всього 77-80 кр. 17-20 кр. 6 кр. 6 кр. 



3.2.2 Професійна підготовка 
 
а. підготовка першого (бакалаврського) рівня 

 навчальні дисципліни професійно-орієнтованої підготовки 
- «Історія науки і техніки» - 3 кредити ЄКТС (перша та друга 

групи галузей знань) 
- «Нарисна геометрія, інженерна та 
комп’ютерна графіка” 

- 5 кредитів ЄКТС (друга група 
галузей знань) 
 

Всього - 8 кредитів ЄКТС 
 

 навчальні дисципліни професійної підготовки 148-151 кредит ЄКТС 
- розподіл загальної кількості кредитів професійної підготовки між 
навчальними дисциплінами спеціальності та спеціалізації: 
 

 навчальні дисципліни спеціальності не менше 40% 
 
 навчальні дисципліни спеціалізації не більше 60% 
 

Всього 148-151 кредит ЄКТС 
 



б. підготовка другого (магістерського) рівня 

 навчальні дисципліни професійної підготовки 102 кредити ЄКТС  

(термін навчання 2 роки), 76 кредитів ЄКТС (термін навчання 1,5 роки) 

 

- розподіл загальної кількості кредитів професійної підготовки між 

навчальними дисциплінами спеціальності та спеціалізації незалежно 

від термінів навчання: 

 навчальні дисципліни спеціальності не менш 25 % 

 навчальні дисципліни спеціалізації не більш 75 % 

 науково-дослідна робота студентів 

 освітня програма 2 роки      – 9 кредитів ЄКТС 

 освітня програма 1,5 роки   – 6 кредитів ЄКТС 

         (по три кредити у кожному семестрі з обов’язковою підсумковою 

оцінкою в останньому семестрі не планувати)  

 

в. практика студентів 

- підготовка першого (бакалаврського) рівня – 6 кредитів ЄКТС 

- підготовка другого (магістерського) рівня: 

 освітня програма термін навчання 2 роки       – 15 кредитів ЄКТС 

 освітня програма термін навчання 1,5 роки    –   6 кредитів ЄКТС 

 



г. дипломне проектування 

 на виконання випускної роботи витрати навчального часу мають 

наступні визначення: 

- випускна робота першого (бакалаврського) рівня    – 6 кредитів ЄКТС  

                                                                                   ( 4 навчальних тижня) 

 

- випускна робота другого (магістерського) рівня:  

 освітня програма з терміном навчання 2 роки     – 12 кредитів ЄКТС 

                                                                               ( 8 навчальних тижнів) 

 

 освітня програма з терміном навчання 1,5 роки   – 6 кредитів ЄКТС  

                                                                                ( 4 навчальних тижня) 

 

д. атестація випускників Університету 

 

для організації роботи атестаційних комісій та підготовки студентів для всіх 
рівнів вищої освіти передбачається 3 кредити ЄКТС ( 2 навчальних тижня) 



3.2.3 Навчальні дисципліни вільного вибору студентів 

 

а. підготовка першого (бакалаврського) рівня 

 навчальні дисципліни соціально-поведінкової та гуманітарної підготовки 

– 12 кредитів ЄКТС (4 навчальних дисципліни по 3 кредити ЄКТС) для 

всіх спеціальностей та спеціалізацій. 

 

Перелік навчальних дисциплін розробляється відповідними кафедрами 

та повинні складати до 12 навчальних дисциплін, в том числі: 

«Правознавство», «Соціологія», «Політологія», «Психологія» 

Додаткові навчальні дисципліни подаються до НМК зі спеціальності 

головою комісії з гуманітарної підготовки. 

 

 навчальні дисципліни професійної підготовки, які визначають 

підготовку за спеціалізацією  



б. підготовка другого (магістерського) рівня 

 

 навчальні дисципліни інших рівнів вищої освіти, спеціальностей та 

спеціалізацій в межах освітньої програми, загальною кількістю кредитів: 

 

- освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма з терміном навчання 

2 роки – 12 кредитів ЄКТС (три навчальних дисципліни по 4 кредиту 

ЄКТС); 

 

- освітньо-професійна програма з терміном навчання 1,5 роки – 8 

кредитів ЄКТС (дві навчальних дисципліни по 4 кредити ЄКТС); 

 

 

  навчальні дисципліни професійної підготовки, які визначають 

підготовку за спеціалізацією. 

 



 
 
 

Порядок планування вивчення навчальних дисциплін вільного 
вибору студента 

 
Вивчення навчальних дисциплін вільного вибору студента починається: 

 

 перший (бакалаврський) рівень  - з третього навчального семестру, навчальні   

                                                         дисципліни соціально-поведінкової та 
                                                         гуманітарної підготовки;                                 
     

 другий (магістерський) рівень     - з дев’ятого навчального семестру, навчальні   

                                                        дисципліни інших рівнів вищої освіти,  
                                                        спеціальностей і спеціалізацій.  
 
Декани факультетів спільно з відповідними кафедрами ознайомлюють студентів 
з переліком вибіркових дисциплін та інформують їх з порядком запису в 
наступні терміни: 

 перший (бакалаврський) рівень  - до 01 березня поточного року, 

 другий (магістерський) рівень     - до 01 грудня поточного року. 

 
 

 



Типова структура трудомісткості підготовки рівнів вищої освіти 

 
 

Складові 
 

Рівні підготовки вищої освіти 

перший другий 

Терміни навчання 

4 роки 3 роки 2 роки 1,5 роки 

1. Загальна підготовка 11 – 80 
кр. 

(32-34%) 

17 – 20 кр. 
(9-11%) 

 

6 кр. 
(5%) 

 

6 кр. 
(7%) 

 

2. Професійна підготовка 
У тому числі: 
 

- науково-дослідна робота 
- практика 
- виконання випускної роботи 
- атестація 

148-151 
кр. 

(62-63%) 
 

6кр. 
6кр. 
3кр. 

 

148-151 
кр. 

(82-83%) 
 

6кр. 
6кр. 
3кр. 

 

102кр. 
(85%) 

 
9кр. 
15кр. 
12кр. 
3кр. 

76кр. 
(84%) 

 
6кр. 
6кр. 
6кр. 
3кр. 

3. Навчальні дисципліни 
вільного вибору студента, 
крім навчальних дисциплін 
підготовки за спеціалізацією 

 
12кр. 
(5%) 

 
12кр. 

 
12кр. 
(10%) 

 
8кр. (9%) 

 240кр. 180кр. 120кр. 90кр. 



4. Вимоги до навчального плану, його структури та змісту 

 

1. Навчальний план є нормативним документом Університету, який 

визначає зміст навчання та регламентує організацію навчального 

процесу зі спеціальності або спеціалізації. 

2. Навчальні плани складаються окремо для кожної спеціальності або 

спеціалізації відповідного рівня вищої освіти за кожною формою 

(денна,заочна) у тому числі навчання першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти зі скороченим терміном 3 роки, на основі ступені молодшого 

бакалавра, а також студентів іноземних громадян. 

3. Навчальний план складається на підставі освітньо-професійної 

(освітньо-наукової) програми, які діють як тимчасові до виходу 

стандартів вищої освіти. 

4. На перехідний період усі навчальні плани забезпечують підготовку зі 

спеціалізації спеціальностей які затверджені Актом переліку 

спеціальностей за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та 

ліцензійного обсягу НТУ «ХПІ» 

5. Навчальні плани ухвалюються вченими радами факультетів і 

затверджуються Ректором.  

Підпис Ректора скріплюється печаткою Університету.  

 



Структура навчального плану 

 

Під час розробки нового покоління навчальних Планів – 2016 необхідно 

використовувати методику яка відпрацьована в Університеті під час 

внесення змін (2015 р.), які пов’язані з перерахуванням трудомісткості 

освітніх елементів в академічних годинах, у зв’язку з встановленням 

обсягу одного кредиту ЄКТС – 30 годин. 

 

Основні структурні елементи навчального плану: 

 Загальні реквізити 

 Графік навчального процесу 

 План навчального процесу 

 

Нормативні документи які вплинули на структурні елементи навчального 

плану: 

 Закон України «Про вищу освіту» (ст.5) 

 Наказ МОН України №  1151 від 06.11.2005 «Про затвердження переліку 

галузей та спеціальностей». 

 



Зміни які необхідно внести під час оформлення  

структурних елементів навчальних планів 

 

 Загальні реквізити 

- рівні освіти 

 

               Було                                                              Стало 

  

 
 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» - залишається без змін 

- ієрархія предметних областей і науки 

                   Було                                                                   Стало  

  

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні 
 Бакалавр 

 Магістр 

 

Рівні вищої освіти 
 Перший (бакалаврський) рівень 

 Другий (магістерський) рівень 

 

 Галузь знань 

 Напрями 

 Спеціальність 

 Спеціалізація 

  Жорсткий державний контроль 

 Галузь знань 

 Спеціальність 

 Спеціалізація 

Спеціалізація – право Університету 
самостійно визначати без погодження з 
МОН України 

 
 



 Графік навчального процесу 

 

- графік навчального процесу підготовки першого  

(бакалаврського) рівня залишається без змін як структурно так і в 

позначені його елементів, 

 

- графік навчального процесу підготовки другого  

(магістерського) рівня, 

 

 збільшена кількість навчальних тижнів для проведення практики з 7 

до 8 тижнів; 

 виключено тиждень для проведення комплексного екзамену зі 

спеціальності; 

 решта елементів графіку та їх позначення залишаються без змін; 

 

- елементи графіку навчального процесу (зимові канікули, структура 

семестрового контролю) їх терміни та структура залишаються без змін; 

 

- графіком навчального процесу передбачаються два навчальних 

семестри по 20 навчальних тижнів. 

 



 План навчального процесу 

- складові навчального плану: 

                                   Було                                                            Стало  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   Жорстко унормована система                  Надано більш автономії 
   підготовки                                                        

                                                                                       

1. Нормативні навчальні 
дисципліни 
а. бакалавр 

 гуманітарні  та соціально-
економічні дисципліни; 

 природничо-наукові 
(фундаментальні) дисципліни; 

 професійно та практична 
підготовка. 

б. магістр 

 професійно-орієнтованої, 
гуманітарної і соціально-
економічної підготовки; 

 природничо-наукової,професійної 
та практичної підготовки; 

2. Вибіркові навчальні 
дисципліни 

 самостійного вибору навчального 
закладу 

 вільного вибору студента 
 

1. Загальна підготовка 
а. перший «бакалаврський» рівень 

 навчальні дисципліни 
гуманітарної підготовки; 

 навчальні дисципліни 
фундаментальної підготовки; 

 навчальні дисципліни, що 
реалізують діючі закони України. 

2. Професійна підготовка  

 навчальні дисципліни зі 
спеціальності 

 навчальні дисципліни зі 
спеціалізації (вибіркова частина – 
студент обирає спеціалізацію) 

3. Навчальні дисципліни вільного 
вибору студента 
 
 



      Під час розробки: 
 

1. Деканам факультетів: 

 

 Прийняття безпосередньої участі в організації розробки навчальних планів 

спеціальностей та спеціалізацій, які закріплені за кафедрами факультету. 

 Постійно брати участь в роботі науково-методичних комісій зі спеціальності та 

засіданнях випускових кафедр факультету з питань розробки навчальних планів 

та їх освітніх компонентів. 

 Під час участі в роботі науково-методичних комісій та роботі окремої випускової 

кафедри проявляти та вимагати від членів комісії та представників кафедр 

поваги один до одного, толерантності та педагогічної етики вищої школи. 

 Нести персональну відповідальність за своєчасну підготовку та затвердження 

навчальних планів, спеціальностей та спеціалізацій факультету. 

 
2. Головам науково-методичних комісій: 

 Організувати роботу методичних комісій з розробки навчальних Планів – 2016 

 До роботи залучити кращих співробітників кафедр з досвідом організації 

освітнього процесу (розробка навчальних планів попереднього покоління). 

 У роботі використовувати діючу нормативну базу МОН України, методичні 

рекомендації розроблені в Університеті. 

 Під час розробки структури та змісту навчальних планів використовувати діючі 

навчальні плани (зі змінами 30 годин обсяг одного кредити ЄКТС) стосовно 

змісту навчальних дисциплін та їх закріплення за кафедрами Університету. 



 При необхідності, з метою приведення змісту навчальної дисципліни до вимог 

по забезпеченню досягнення необхідних результатів навчання та 

компетентностей, вимагати від завідувачів відповідних кафедр про внесення 

змін до змісту та методики викладання. 

 У роботі комісій не допускати наступних негативних випадків: 

- самостійно визначати трудомісткість навчальних дисциплін в годинах та 

кредитах які викладаються іншими кафедрами Університету; 

- безпідставно перерозподіляти навчальні навантаження дисциплін з однієї 

кафедри по іншу. 

- Порушати педагогічну етику вищої школи. 

 Нести персональну відповідальність за своєчасну підготовку та затвердження 

навчальних планів спеціальності та спеціалізацій. 

 
1. Готовність навчальних планів 

- Першого (бакалаврського) рівня: 

1-2 курс до        30.03.2016 
3-4 курс до        20.04.2016 
 

- Другого (магістерського) рівня: 

               до        20.04.2016 
 
Примітка: 

 для своєчасного складання розкладу занять першого (бакалаврського) рівня 

навантаження 2-3 курсу на осінній семестр 2016/2017 року подати до 15.03.2016. 



Дякую за увагу!


