га
Горбовин

та ініціаіи)
Р-

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВОЛИНСЬКОМУ
ІНСТИТУТ! ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

І.
О рганізація

ЗАГАЛЬНІ П О Л О Ж ЕН Н Я

освітнього

процесу

у

В олинськом у

інституті

економіки

та

менеджменту (далі - Інститут) базується на Законі України "П ро вищ у освіту", стандартах
освітньої діяльності, стандартах вищ ої освіти, інш их норм ативно освітніх докум ентах та
Положенню про організацію освітнього процесу у В олинськом у інституті економіки та
менеджменту (далі - П олож енню ).
С тандарт осв ітн ь ої діял ьн ості - цс сукупність мінімальних ви м ог до кадрового,
навчально-методичного,

матеріально-технічного

та

інф орм аційного

забезпечення

освітнього процесу вищ ого навчального закладу і наукової установи.
Стандарти освітньої діяльності розробляю ться для кож ного рівня вищ ої освіти в
межах кожної спеціальності з урахуванням необхідності створення ум ов для осіб з
особливими освітніми

потребами та с обов'язковим и д о виконання

всіма вищими

навчальними закладами незалеж но від форми власності та підпорядкування.
Стандарти освітньої діяльності розробляю ться та затвердж ую ться центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодж енням

* Н аціональним

агентством із забезпечення якості вищ ої освіти.
Стандарт ви щ ої освіти - це сукупність вим ог де- змісту та результатів освітньої
діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ ;а кож ним рівнем вищ ої освіти в
межах кожної спеціальності.
Стандарти вищ ої освіти розробляю ться для кож ного рівня вищ ої освіти в межах
кожної спеціальності відповідно ю Н аціональної рамкн кваліф ікацій і використовую ться
для визначення та оціню вання якості зміст> та результатів освітн ьої діяльності вищих
навчальних закладів.
І

2. О РГА Н ІЗА Ц ІЯ О С В ІТ Н Ь О Г О ПРОЦЕСУ
О світній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері ви щ ої освіти і науки, що
провадиться у вищому навчальному закладі через систему науково-м етодичних і педагогічних
заходів та спрям ована на передачу, засвоєння, прим нож ення і використання знань, умінь та
інших компетентностей у осіб, які навчаю ться, а також на ф орм ування гармонійно розвиненої
особистості.
О рганізація освітнього процесу здійсню ється навчально-м етодичним відділом інституту,
випусковими

кафедрами. О сновним

нормативним

докум ентом ,

що

визначає організацію

освітнього процесу щ одо підготовки здобувачів вищ ої освіти всіх напрямів та спеціальностей, є
навчальний план.
Зміст

навчання

-

це

науково-обгрунтована

си стем а

дидактично

та

методично

оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліф ікаційних рівнів.
Зміст навчання визначається освітньо-проф есійною освітньо-проф есійною програмою
підготовки, структурно-логічною схем ою підготовки, навчальними програмами дисциплін,
іншими нормативними актами органів держ авного управління освітою та вищ ого навчального
закладу і відображ ається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних
матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів
навчальної діяльності.
О с в іт и

(освітньо-проф есійна)

програма

-

систем а

освітніх

компонентів

на

відповідному рівні вищ ої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти
осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою , перелік навчальних дисциплін і
логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів Є К ТС , необхідних для виконання цієї
програми, а також очікувані результати навчання (ком петентності), якими повинен оволодіти
здобувач відповідного ступеня вищ ої освіти:
Стандарт вищ ої освіти визначає такі вимоги до освітн ьої програми:
1) обсяг кредитів Є К ТС , необхідний для здобуття відповідного ступеня вищ ої освіти;
2 ) перелік компетентностей випускника:
3)

нормативний

зм іст

підготовки

здобувачів

вищ ої освіти,

сформульований

у

термінах результатів навчання;
4 ) форми атестації здобувачів вищ ої освіти;
5) вимоги до наявності системи внутріш нього забезпечення якості вищ ої освіти:
6 ) вимоги проф есійних стандартів (у разі їх наявності).
С труктурно-лої ічна схем а підготовки - це наукове і м етодичне обґрунтування процесу
реалізації освітньо-проф есійної програми підготовки.

Навчальний план
Вищий навчальний заклад на підставі освітньо-проф есійної програми за кожною
спеціальністю розробляє

навчальний

план, який

визначає перелік та обсяг навчальних

дисциплін у кредитах Є К ТС, послідовність вивчення дисциплін, форм и проведення навчальних
занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю ,
форми держ авної атестації.
Робочий навчальний план
Для

конкретизації

планування

навчального

процесу

на

кож ний

навчальний

рік

складається робочий навчальний план, що затвердж ується керівником вищ ого навчального
закладу.
П роірам а н авчальн ої дисципліни
Програма навчальної дисципліни визначає місце і значення навчальної дисципліни, її
загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. П рограма норм ативної навчальної дисципліни є
складовою стандарт)' вищ ої освіти.
Програма вибіркової навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним закладом.
Робоча прої рама н авчальн ої дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним докум ентом вищ ого навчального
закладу

і

містить

виклад

конкретного

змісту

навчальн ої

дисципліни,

послідовність,

організаційні форми її вивчення га їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового
контролів. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на
засіданні кафедри і затвердж ується завідувачем кафедри.
Індивідуальний навчальний план студента
Навчання студента здійсню ється за індивідуальним навчальним планом.
Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі робочого навчального
плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та частину вибіркових навчальних
дисциплін, вибраних
підготовки.

студентом

Індивідуальний

з обов'язковим

навчальний

план

урахуванням

складається

на

структурно-логічної схеми
кож ний

навчальний

рік

і

затверджується в порядку, встановленом у вищим навчальним закладом . Вибіркові навчальні
дисципліни, введені вищим навчальним закладом в освітньо-проф есійну програму підготовки і
включені до індивідуального навчального плану студента, є обов'язковим и для вивчення. Вибір
навчальних дисциплін здійсню ється у межах, передбачених відповідною освітньою програмою
та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної
кількості кредитів Є К ТС , передбачених для даного рівня вищ ої освіти. При цьому здобувачі
певного рівня вищ ої освіти маю ть право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються д ія
інших рівнів вищ ої освіти, за погодж енням з завідувачем кафедри та перш им проректором.
Виший навчальний заклад надає студентам м ож ливість користування навчальними
З

приміщ еннями, бібліотекам и, навчальною , навчально-м етодичною і науковою літературою,
обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на ум овах, визначених правилами
внутрішнього розпорядку.
За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент.
Графік освітнього процесу - нормативний докум ент навчального закладу, що визначає
послідовність

виконання

навчального

плану

студентами

Інституту

всіх

форм

навчання

впродовж навчального року з урахуванням перенесень робочих та вихідних днів, погоджується і
затверджується в порядку і в терм іни, встановлені інститутом.

3 . Ф О РМ И НАВЧАН Н Я
Навчання в інституті здійсню ється за такими формами:
1) очна (денна);
2 ) заочна.
Форми навчання мож уть поєднуватися.
Очна (д ен н а) форма навчання є основною ф орм ою здобуття певного рівня освіти або
кваліфікації з відривом від виробництва.
Організація навчального процесу на очній (денній) формі навчання здійсню ється згідно з
стандартами вищ ої освіти і даним Полож енням.
Заочна форми навчання є ф орм ою здобуття певного рівня освіти або кваліфікації без
відриву від виробництва.
О рганізація навчального процесу на заочній формі навчання здійсню ється вищим
навчальним закладом згідно з стандартами вищ ої освіти і даним П оложенням з урахуванням
передбачених дію чим законодавством пільг для осіб, які поєдную ть роботу з навчанням.

4. Ф О РМ И О РГА Н ІЗА Ц ІЇ О С В ІТ Н Ь О Г О П РО Ц ЕС У
Освітній процес в Інституті здійсню ється за таким и форм ам и:
1) навчальні заняття;
2 ) сам остійна робота;
3) практична підготовка;
4 ) контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять в Інституті є:
1) лекція;
2 ) лабораторне, практичне, сем інарське, індивідуальне заняття;
3 ) консультація.
Інститут має право встановлю вати інші форми освітнього процесу та види навчальних
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занять.
Лекція
Лекція - основна форм а проведення навчальних занять у вищ ом у навчальному закладі,
призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.
Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплю є основний теоретичний
матеріал окрем ої або кількох гем навчальної дисципліни. Т ем ати ка курсу лекцій визначається
робочою навчальною програмою.
М ожливе

читання

окремих

лекцій

з

проблем,

які

стосую ться

даної навчальної

дисципліни, але не охоплені навчальною програмою.
Іакі лекції проводяться провідними вченими або спеціалістам и для студентів та
працівників вищих навчальних закладів в окремо відведений час.
Л екції проводяться лекторами

- професорами

і доцентам и

(викладачами) вищого

навчального закладу, а також провідними науковцями або спеціалістам и, запрошеними для
читання лекцій.
Л екції проводяться у відповідно обладнаних прим іщ еннях - аудиторіях для однієї або
більше академічних груп студентів.
Лектор, якому д оручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед початком відповідного
семестру подати на кафедру складений ним конспект лекцій (авторський підручник, навчальний
посібник), контрольні

завдання

д ія

проведення

підсум кового

контролю ,

передбаченого

навчальним планом і програм ою д ія д ан о ї навчальної дисципліни.
Лектор, який вперш е претендує на читання курсу лекцій, мож е бути зобов'язаний
завідувачем кафедри до проведення пробних лекцій з участю викладачів кафедри.
Л ектор

зобов’язаний

дотрим уватися

програми

навчальної

дисципліни

щодо

тем

лекційних занять, але не обм еж ується в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і
засобах доведення його до студентів.
Л абораторне заняття
Лабораторне заняття - форм а навчального заняття, при яком у студент під керівництвом
викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерим енти чи досліди з метою
практичного підтвердження окремих теоретичних полож ень д ан о ї навчальної дисципліни,
набуває

практичних

обчислю вальною

навичок

технікою ,

роботи

з

вимірю вальною

лабораторним
апаратурою ,

устаткуванням ,
м етодикою

обладнанням,

експериментальних

досліджень у конкретній предметній галузі.
Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з
використанням устаткування, пристосованого до ум ов навчального процесу (лабораторні
макети, установки тощ о). В окрем их випадках лабораторні заняття мож уть проводитися в
умовах реального професійного. Л абораторне заняття проводиться з студентам и, кількість яких
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не перевищує половини академ ічної групи.
Перелік

тем

лабораторних

занять

визначається

робочою

навчальною

програмою

дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять, як правило, не
дозволяється.
Лабораторне заняття вклю чає проведення поточного контролю підготовленості студентів
до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення
індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем.
Виконання лабораторної роботи оціню ється викладачем.
Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку виконання лабораторних робіт.
Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при
виставленні сем естрової підсум кової оцінки з д а н о ї навчальної дисципліни.
Практичне заняття
Практичне заняття - форм а навчального заняття, при якій викладач організує детальний
розгляд студентами окрем их теоретичних полож ень навчальної дисципліни та формує вміння і
навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно
сформульованих завдань.
Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащ ених
необхідними технічними засобами навчання, обчислю вальною технікою . Практичне заняття
проводиться з студентам и, кількість яких не перевищ ує половини академ ічної групи.
Перелік

тем

практичних

занять

визначається

робочою

навчальною

програмою

дисципліни. Проведення практичного заняття грунтується н а попередньо підготовленому
методичному матеріалі - тестах для виявлення ступеня оволодіння студентам и необхідними
теоретичними полож енням и, наборі завдань різної складності для розв'язування їх студентами
на занятті.
Вказані

м етодичні

засоби

готую ться

викладачем,

яком у

доручено

проведення

практичних занять, за погодж енням з лектором даної навчальної дисципліни.
Практичне заняття вклю чає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок
студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів,
розв'язування завдань з їх обговоренням , розв'язування контрольних завдань. їх перевірку,
оцінювання.
Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховую ться при виставленні
підсумкової оцінки з д ан о ї навчальної дисципліни.
Семінарське заня гін
Семінарське заняття - форм а навчального заняття, при якій викладач організує дискусію
навколо попередньо визначених тем. до котрих студенти готую ть тези виступів на підставі
індивідуально виконаних завдань (рефератів).
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Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією
академічною групою.
Перелік

тем

сем інарських

занять

визначається

робочою

навчальною

програмою

дисципліни.
Па кожному сем інарськом у занятті викладач оціню є підготовлені студентами реферати,
їх виступи, активність у дискусії, уміння формулю вати і відстою вати свою позицію тощо.
Підсумкові оцінки за кожне сем інарське заняття вносяться у відповідний журнал.
О тримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховую ться при виставленні
підсумкової оцінки з д ан о ї навчальної дисципліни.
Індивідуальне заняття
Індивідуальне

навчальне

заняття . проводиться

з

окрем им и

студентами

з

метою

підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.
Індивідуальні навчальні заняття організую ться за окрем им графіком з урахуванням
індивідуального навчального плану студента і мож уть охоплю вати частину або повний обсяг
занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в окрем их випадках - повний обсяг
навчальних занять для конкретного освітнього або кваліф ікаційного рівня.
Види індивідуальних навчальних занять. їх обсяг, форми та м етоди проведення, форми
та методи поточного і підсумкового контролю (крім д ерж авн ої атестації) визначаються
індивідуальним навчальним планом студента.
Консультація
Консультація - ф орма навчального заняття, при якій студені отрим ує відповіді від
викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних полож ень чи аспектів їх
п ракти ч ного застосу ван н я.
Консультація мож е бути індивідуальною або проводитися для групи студентів, залежно
від того, чи викладач консультує студентів з питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних
завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.
О бсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з конкретної дисципліни,
визначається навчальним планом.
Індивідуал ьн і завдан ня
Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункової, графічні, курсові,
дипломні роботи тощ о) видаю ться студентам в терм іни, передбачені вищим навчальним
закладом. Індивідуальні завдання виконую ться студентом сам остійно при консультуванні
викладачем.
Допускаю ться випадки виконання ком плексної тем атики кількома студентами.
Курсові роботи виконую ться з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань,
одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення
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конкретного ф ахового завдання.
Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно
пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху.
Порядок затвердж ення тематики курсових робіт і їх виконання визначається вищим
навчальним закладом.
Керівництво курсовими роботами здійсню ється, як правило, найбільш кваліфікованими
викладачами.
Захист курсової роботи проводиться перед ком ісією у складі двох- трьох викладачів
кафедри за участю керівника курсового роботи.
Результати захисту курсової роботи оціню ю ться за чотирибальною ш калою ("відмінно”,
"добре", "задовільно", "незадовільно"). Курсові роботи зберігаю ться на кафедрі протягом
одного року, потім списую ться в установленому порядку.
Д ипломні роботи виконую ться на заверш альном у етапі навчання студентів у вищому
навчальному закладі і передбачаю ть:
- систем атизацію ,

закріплення,

розш ирення

теоретичних

і

практичних

знань

зі

спеціальності та застосування їх гірн виріш енні конкретних наукових, технічних, економічних
виробничих й інших завдань;
- розвиток навичок сам остійної роботи

і оволодіння

м етодикою дослідження

та

експерименту, пов’язаних з тем ою роботи.
Студенту налається право обрати тему диплом ного роботи, визначену випускаючими
кафедрами, або запропонувати свою з обгрунтуванням доцільності її розробки.
Керівниками диплом них робіт призначаю ться професори і доценти (викладачі) вищого
навчального закладу* висококваліфіковані спеціалісти виробництва.
Д ипломні роботи зберігаю ться в Інституті протягом п'яти років, потім списуються в
установленому порядку.
С ам остійна робота студента
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у
час. вільний від обов'язкових навчальних занять.
Навчальний час. відведений для сам остійної роботи с т у д е н т а реглам ентується робочим
навчальним планом і повинен становити не менш е І/3 та не більш е 2/3 загального обсягу
навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.
Зміст

сам остійної

роботи

студента

над

конкретною

дисципліною

визначається

навчальною програмою дисципліни, методичними м атеріалам и, завданнями та вказівками
викладача.
С амостійна робота студента забезпечується систем ою навчально- методичних засобів,
передбачених для

вивчення

конкретної навчальної дисципліни:
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підручник, навчальні та

методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо.
М етодичні матеріали для сам остійної роботи студентів повинні передбачати можливість
проведення

сам оконтролю

з

боку

студента.

Для

сам остійної

роботи

студенту

також

рекомендується відповідна наукова та ф ахова монограф ічна і періодична література.
Самостійна робота студента над засвоєнням

навчального

матеріалу з конкретної

дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищ ого навчального закладу, навчальних кабінетах,
комп'ютерних класах (лабораторіях), а також в домаш ніх умовах.
У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного
графіка, що гарантує м ож ливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних
засобів. Г рафік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.
При організації сам остійної роботи студентів з використанням складного обладнання чи
устаткування, складних систем доступу до інф орм ації (наприклад, комп'ю терних баз даних,
систем автом атизованого проектування тощ о) передбачається м ож ливість отримання необхідної
консультації або допом оги з боку фахівця.
Н авчальний м атеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом
для засвоєння студентом в процесі сам остійної роботи, виноситься на підсумковий контроль
поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.
Практична підготовка студентів
Практична підготовка осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, здійснюється
шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з
укладеними вищ ими навчальними закладами договорами або у його структурних підрозділах,
що забезпечую ть практичну

підготовку. Керівники

підприємств, установ та організацій

зобов'язані забезпечити створення належних умов для проходж ення практики на виробництві,
дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до
законодавства.
Проходження практики студентом здійсню ється відповідно д о законодавства.
Практична підготовка студентів вищ их навчальних закладів є обов'язковим компонентом
освітньо-професійної програми для здобуття кваліф ікаційного рівня і має на меті набуття
студентом професійних навичок та вмінь.
Практична підготовка проводиться в умовах проф есійної діяльності під організаційнометодичним керівництвом викладача вищ ого навчального закладу та спеціаліста з даного фаху.
Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаю ться навчальним
планом.
Контрольні заходи
Оціню вання

навчальних

досягнень

студентів

проводиться за поточним та підсум ковим контролями.
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за

усім а

видами

навчальних

робіт

Для оціню вання навчальних досягнень студента упродовж семестру застосовується
внутрішня

100-бальна шкала. Після вивчення навчальної дисципліни

в цілому, захист)'

курсового проекту (роботи) (найчастіш е - після закінчення сем естру), звіту з практик, захист)'
дипломного проекту (роботи), м агістерської роботи їх результати переводяться у національну 4х бальну ш калу га окрем о конвертуються у ш калу ЕС Т 8 шляхом ранжування навчальних
досягнень студентів.
Поточне навчання
О цінка за поточне навчання тобто Поточний контроль систематичності та активності
роботи студентів над вивченням дисциплін -ви зн ачається як сума бшіів за оцінювання
відповідних форм контролю до яких належать: присутність на лекціях з наявністю конспект)'
лекцій, оціню вання рівня підготовленості до практичних занять, м одульний контроль, оцінка за
виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.
Завданням

поточного

контролю є

перевірка розуміння та

засвоєння

навчального

матеріалу, умінь сам остійно опрацьовувати навчальний матеріал норм ативного т а поглибленого
рівнів, здатності осм ислити зм іст теми чи розділу дисципліни, вироблених навичок проведення
розрахункових робіт, ум інь публічно та письмово представити результати сам остійної роботи.
Поточний контроль рівня знань здійсню ється протягом сем естру і загальна кількість
балів за поточну роботу не мож е перевищ увати 60 балів.
О б'єкти поточного контролю :
- систематичність та активність роботи на сем інарських (практичних) заняттях;
- якість виконання завдань для сам остійного опрацю вання;
-я к іс т ь виконання м одульних (контрольних) завдань.
Форми здійснення поточного контролю є:
- усні опитування на лекціях та практичних заняттях за контрольними програмними
питаннями поточної та попередніх тем:
- мікроконтрольні роботи, які проводяться на початку практичного заняття:
- екснрес-тестування за клю човими аспектами тем курсу, яке може здійсню ватися на
початку, в процесі або ж наприкінці практичного заняття;
оцінювання рівня виконання письмових дом аш ніх завдань;
- перевірка практичних навичок розв'язання ситуацій, набутих студентами в процесі
вивчення дисципліни;
-оціню вання ступеню активності студентів та якості їхвиступів та коментарів при
проведенні дискусій на сем інарських заняттях.
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О ціню ванню поточного навчання підлягає:
- присутність студента на лекції або у випадку його відсутності з поважних причин
наявність повного конспекту з пропущ еної теми. Н аявність лекційн ого матеріалу оціню ється від
0.25 до 2 балів відповідно до поданої схеми;
-

оціню вання

знань

студентів

на

практичних

або

семінарських

заняттях

(мікроконтрольні, тестове опиту вання, усне опитування) з об о в'язко ви м виставленням оцінки
на заняттях. О цінка виставляється у відповідності до традиційної ш кали оціню вання знань
студентів і фіксується у Ж урналі ведення обліку знань студентів за семестр. М ікроконтрольні
проводяться на початку заняття

протягом 20хв.. наступна частина практичного заняття

проводиться відповідно до плану робочої програми. В процесі опитування студентів викладач
здійснює перевірку контрольних робіт. На кінець практичного (сем інарського) заняття викладач
виставляє оцінки за заняття і оголош ує їх студентам. У випадку, коли студент усно відповідав
на занятті і писав м ікроконтрольну, за погодж енням викладача, оцінка мож е бути виставлена
вища по балу (на вибір або за мікроконтрольну, або за усне опитування). Оціню вання знань
студентів за практичне (сем інарське) заняття виставляється за схем ою розробленою для даної
дисципліни.
Поточний контроль полягає в оціню ванні рівня підготовленості студентів до виконання
конкретних робіт, повноти та якості засвоєння студентам и навчального матеріалу за темами,
змістовими модулями навчальної дисципліни та виконання індивідуальних завдань відповідно
до робочої програми навчальної дисципліни і здійсню ється викладачам и упродовж семестру.
Поточний

контроль

за

виконанням

курсової,

диплом ної,

магістерської

роботи

здійснюється їх керівником відповідно до завдання та графіку виконання.
Поточний контроль практик здійсню ється керівником практики відповідно до робочої
програми практики та графіку її виконання.
Форми і зм іст поточного контролю , розподіл балів між окрем им и заходами контролю та
завданнями в меж ах одного заходу визначаю ться кафедрою , за якою закріплений відповідний
вид навчальних робіт (навчальна дисципліна, курсова робота, практика, диплом на, магістерська
робота, вклю чаю ться до робочої програми (м етодичних вказівок) і доводяться до відома
студентів на початку сем естру, в якому виконується цей вид навчальних робіт.
Кількість отриманих балів з кож ного виду навчальних робіт за різними формами
поточного контролю виставляється студентам в журнал академ ічної групи після кожного
контрольного заходу, але не рідш е одного разу за місяць. Внесення даних поточної успіш ності в
жу рнал заверш ується д о початку екзам енаційної сесії.
Повторне складання контрольних заходів поточного контролю на вищу кількість балів
може проводитися, як виняток, до початку сесії тільки за наявності поваж них причин і з дозволу
завідувача кафедри.
II

С еместровий контроль
Ф орма і терм іни сем естрового контролю визначаю ться робочим навчальним планом
напряму підготовки (спеціальності) і вклю чаю ть семестровий екзам ен, диференційований залік
або залік з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального м атеріалу, передбаченого її
робочою програмою.
Семестровий контроль у формі заліку (диф еренційованого та недиференційованого)
проводиться за результатами поточного контролю і не передбачає о б о в 'язко в о ї присутності
студентів. Семестровий контроль у формі екзам ену проводиться за розкладом екзаменаційної
сесії з обов'язковою присутністю студентів.
Семестровий контроль може проводитися в усній або у письмовій ф орм ах, а також
шляхом тестування з використанням технічних засобів. М ож ливо поєднання різних форм
контролю. Ф орма проведення сем естрового контролю зазначається у робочому навчальному
плані.
П ідсумковий контроль
Підсумковий

контроль

полягає

в оціню ванні

рівня

відповідно до освітньо-кваліф ікаційної характеристики

досягнення

фахівця

компетентностей

та вклю чає семестровий

контроль і держ авну атестацію студента.
Підсумковий контроль знань студентів у відповідності д о навчального плану може бути
у вигляді екзам ену або у вигляді заліку.
Завданням екзам ену є перевірка розуміння студентом програм ного матеріалу в цілому,
логіки та взаєм озв'язків між окрем им и розділам нездатності творчо використовувати накопичені
знання.
О бов'язковою

ум овою

підсумкового

контролю

є

те.

що

у

випадку

завершення

дисципліни ф орм ою контролю “екзам ен” -екзамен повинен бути проведений. Складання
екзамену у вигляді автом атичного виставлення оцінки

за поточне навчання як стимул

регулярного і ритм ічного навчання - не допускається.
Допуском до екзам ену є накопичена сум а балів за поточне навчання. М інімальна
кількість батів, яка є допуском до екзам ену становить 36 балів. О ціню вання знань студентів на
підсумковому контролі здійсню ється у меж ах від 0 до 40 балів. С тудент на екзамені повинен
отримати мінімум 24 бати.
Ш ката оціню вання студентів на екзам ені
за ш катою КМСОНІ1
А
В
п
РХ

за націонатьною ш катою
В ідмінно
Д обре
Зачовільно
Н Езадовільно

за ш катою ВІЕМ
36-40
31-35
24-30
0-23

Розподіл балів між екзам енаційним и питаннями, тестовим опитуванням , розв'язуванням
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задач на підсумковому контролі (екзам ені) здійсню ється у відповідності до робочої програми та
покладається на розгляд викладача.
Семестровий

залік,

семестровий

диф еренційований

залік

-

форма

підсумкового

контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни
на підставі виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру.
З

навчальних

дисциплін,

що

виносяться

на

залік,

оціню вання

знань

студентів

здійснюється тільки за результатам и поточного контролю . При цьом у завдання поточного
контролю оціню ється в діапазоні від 0 до 100 балів. С ем естровий залік виставляється за умови,
що студент успіш но виконав усі завдання, передбачені навчальною програмою дисципліни для
поточного контролю і набрав при цьому не менш е 60 балів. У відомості га індивідуальному
навчальному

плані

студента

в графі “оціню ван ня

за

національною

ш калою "

робиться

запис:“зараховано“ . “ не зараховано".
З навчальних дисциплін, що виносяться на диф еренційований залік, оціню вання знань
студентів здійсню ється за результатами поточного контролю у відповідності до поданої схеми.
У відомості

контролю

знань та

індивідуальному

навчальному

плані студента

в графі

“оцінювання за національною шкалою*’ робиться запис: “ відм інно’*, “добре", “задовільно",
“ незадовільно".
Загальна оцінка знань студентів визначається ш ляхом сум ування балів за поточне
навчання і підсумковий контроль. О ціню вання здійсню ється за поданою ш калою.
Ш кала оціню вання навчальних досягнень студентів
за шкапою КМСОНП

значення оцінки

за шкалою ВІЕМ

А
В
С
ІЗ
Е

Відмінно-відмінне виконання
Дуже добре-внще середнього рівня
Добре-загалом хороша робота
Задовільно- не погано
Достатньо
відповідає
мінімальним
критеріям
Незадовільно з можливістю повторного
перескладання
Незадовільно
з
обов'язковим
повторним курсом

90-100
82-89
75-81
67-74
60-66

РХ
Р

35-59
1-35

Екзаменаційна сесія проводиться у терм іни, визначені робочим навчальним планом і
затвердженим графіком навчального процесу, за окремим розкладом . Розклад екзаменаційної
сесії

готується

навчально-м етодичним

відділом,

відповідного

напряму

підготовки

(спеціальності), затвердж ується першим проректором і доводиться до відома викладачів й
студентів не пізніш е, як за м ісяць до початку сесії.
Тривалість підготовки до кож ного екзамену повинна становити не менш е 2-х днів. Перед
кожним екзаменом об о в'язко в о проводиться консультація. Час і місце проведення екзамену
дозволяється зміню вати тільки за погодженням з навчально-м етодичним відділом Інституту.
ІЗ

С тудент мож е одерж ати позитивну оцінку з сем естрового контролю , якщ о він виконав
усі види робіт, передбачені робочою програмою , та накопичив не м енш е 60 % балів, відведених
для їх оціню вання.
Студенти, які одерж али під час сем естрового контролю більш е трьох незадовільних
оцінок, відраховую ться з Інституту. С тудентам, які отрим ати дві або одну незадовільну оцінку,
дозволяється ліквідувати академ ічну заборгованість до початку наступного семестру.
П овторне складання екзам ену допускається тільки у разі одерж ання незадовільної оцінки
і не більш е двох разів з кож ної навчальної дисципліни: один раз виклатачу, другий - комісії, яка
створюється розпорядж енням д екан а навчально-м етодичного відділу.
Студенти, які не з'явилися на екзамен без поваж них причин, вважаю ться такими, що
одержати незадовільну оцінку. П ерескладання екзам енів з м етою підвищ ення оцінки не
допускається.
Захист курсової роботи, звіту з навчальної, виробничої, переддиплом ної практик
здійсню ється за о б о в 'язк о в о ї присутності студента.
Д ерж авна атестацій
Д ерж авна атестація студента полягає у встановленні факт ичної відповідності рівня його
підготовки вимогам освітньо-кваліф ікаційної характеристики ф ахівця і проводиться Держ авною
екзаменаційною

комісією

(Д ЕК )

після

заверш ення

навчання

за

певним

освітньо-

квал іфікаційним рі виєм .
Д ерж авна екзам енаційна комісія перевіряє науково-теоретичну т а практичну підготовку
випускника, виріш ує питання про присвоєння йому відповідного освітньо-кваліфікаційного
рівня, видачі держ авного докум ента про вишу освіту (кваліф ікацію ), опрацьовує пропозиції
щодо поліпшення
якості освітньо-проф есійної підготовки фахівців.
Робота Д Е К проводиться у терм іни, передбачені навчальним и планами. Розклад роботи
ДЕК. узгоджений з головою комісії, затвердж ується перш им проректором і доводиться до
загального відома не пізніш е, як за м ісяць до початку складання держ авних екзаменів або
захисту диплом них і магістерських робіт.
Д о складання держ авних екзам енів та до захисту' диплом них і магістерських робіт
допускаю ться студенти, які виконали всі вимоги навчатьного плану.
Перед початком держ авних екзам енів або захисту дип лом н их робіт в Д ЕК подаються
такі документи:
- списки студентів, допущ ених до захисту;
- подання голові Д Е К щ одо захисту дип лом н ої чи м агістерської роботи:
- рецензія на диплом ний роботу фахівця відповідної кваліф ікації.
Держ авний екзамен проводиться як комплексна перевірка компетенгностей професійно14

практичної підготовки студентів з навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом.
Тривалість держ авного екзам ену не повинна перевищ увати 6 академ ічних годин за день. Форми
і зміст завдань, розподіл балів між ними визначається випусковою кафедрою та доводяться до
відома студентів на початку сем естру, в якому відбувається даний конт рольний захід.
Рішення Д ЕК приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною
більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. ГІри однаковій кількості голосів
голос голови є виріш альним. Ріш ення Д Е К оголош ується у день держ авного екзамену (захисту)
після оформлення протоколів засідання.
Студент, який одерж ав незадовільну оцінку з держ авного екзам ену чи захисту диплом ної
роботи, відраховується з Інституту та видається академ ічна довідка. У разі визнання захисту
магістерської. дип лом н ої роботи незадовільним. Д ерж авна екзам енаційна комісія встановлює,
чи може студент подати на повторний захист ту сам у роботу з доопрацю ванням, чи він
зобов'язаний опрацю вати нову тему, визначену випусковою кафедрою .
Студенту, який не склав держ авного екзамену або не захистив диплом ну, магістерську
роботу допускається до повторного складання держ авних екзам енів чи захист)' дипломної,
магістерської роботи упродовж трьох років після закінчення вищ ого навчального закладу.

5. НАВЧАЛЬНИ Й Ч А С С Т У Д Е Н Т А , О БЛ ІК О ВІ О Д И Н И Ц І Н А В Ч А Л Ь Н О ГО ЧАСУ

СТУДЕНТІВ
Н авчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведених для
здійснення програми підготовки на даном у освітньом у або кваліф ікаційном у рівні.
О бліковими одиницям и навчального часу студента є академ ічна година, навчальні день,
тиждень, семестр, курс. рік. О блік навчального часу мож е здій сню вати сь у кредитах. Кредит
Європейської кредитної трансф ерно-накопичувальної системи (далі - кредит ЄКТС) - одиниця
вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищ ої освіти, необхідного для
досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. О бсяг одного кредиту ЄКТС
становить ЗО годин.
Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість
академічної години становить, як правило, 40 хвилин.
Дві академічні години утворю ю ть пару академ ічних годин (надалі "пара").
Навчальний день - складова частина навчального часу студента тривалістю не більш е 9
академічних годин.
Навчальний тиж день - складова частина навчального часу студента тривалістю не
більше 30 академічних годин.
Навчальний сем е стр - складова частина навчального часу студента, щ о закінчується
підсумковим семестровим контролем.
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Тривалість семестру визначається навчальним планом.
Навчальний курс - заверш ений період навчання студента протягом навчального року.
Тривалість перебування студента на навчальному курсі вклю чає час навчальних семестрів,
підсумкового контролю та канікул. С ум арна тривалість канікул протягом навчального курсу,
крім останнього, становить не менш е 8 тижнів.
Початок

і

закінчення

навчання

студента

на

конкретному

курсі

оформляються

відповідними (перевідним и) наказами.
Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів
складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю , екзаменаційних сесій,
вихідних, святкових і канікулярних днів. Н авантаження одного навчального року за денною
формою навчання становить, як правило. 60 кредитів ЄКТС;
Навчальні дн і та їх тривалість визначаю ться річним графіком освітнього процесу з
врахуванням перенесення вихідних та робочих днів.
Розклад занять
Навчальні заняття в Інституті триваю ть дві академічні години з перервами між ними і
проводяться за розкладом.
Розклад має забезпечити

виконання

навчального

плану

в

повному обсязі

щодо

навчальних занять.
Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях та контрольних
заходах, встановлених розкладом , крім випадків, передбачених чинним законодавством.
Вільне

відвідування

студентам и

лекційних

занять

за

індивідуальним

графіком

допускається лиш е для студентів третього й наступного курсів у порядку, встановленому
Інститутом. Відвідування інш их видів навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим
для студентів.
Дозвіл на вільне відвідування лекцій по конкретних навчальних дисциплінах (на кожний
семестр окремо) надає перш ий проректор при згоді завідувача випускової кафедри. Дозвіл на
вільне відвідування занять студент, який має на це право, мож е оф орм ити у будь-який час
протягом семестру за наявності представлених докум ентів. П ротягом семестру студент (не
менше ніж один раз на тиж день) у встановлені консультаційні дні складає індивідуальні
завдання згідно зі встановленим з викладачем-лектором графіком. Викладач оціню є рівень
знань студента і ставить відмітку у графік виконання завдань.
6.

РО БО Ч И Й Ч АС В И К Л А Д А Ч А

Робочий час науково-педагогічного працівника вклю чає час виконання ним навчальної,
методичної, наукової, організаційної дослідницької, консультативної, експертної роботи та
інших трудових обов'язків. Норми часу навчальної роботи у вищ их навчальних закладах
державної та ком унальної форми власності визначаю ться центральним органом виконавчої
16

влади у сфері освіти і науки за погодж енням із заінтересованим и держ авним и органами. Норми
часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаю ться вищ им навчальним закладом.
Рекомендований перелік видів навчальної, м етодичної, наукової та організаційної роботи
для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників встановлю ється центральним
органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників до роботи, не
передбаченої трудовим договором , може здійсню ватися лиш е за їхн ьою згодою або у випадках,
передбачених законодавством.
Обсяг

навчальних

занять,

доручених

для

проведення

конкретному

викладачеві,

виражених в облікових (академ ічних) годинах, визначає навчальне навантаження викладача.
Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача
відповідно до його посади встановлю ю ться кафедрою .
Графік

робочого

часу

науково-педагогічного

працівника

визначається

розкладом

аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та
іншими видами робіт, передбаченими його індивідуальним робочим планом. Час виконання
робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку,
встановленому Інститутом , з урахуванням особливостей спеціальності та форми навчання.
Зміни в обов’язковому навчальному навантаж енні та в інш их видах трудових обов'язків
науково- педагогічного працівника вносяться в його індивідуальний робочий план.

7. П О РЯ ДО К ЗА ТВ Е РД Ж Е Н Н Я ТА ВН ЕС ЕН Н Я З МІ Н Д О ПО ЛО Ж ЕН НЯ
І Іоложення про організацію освітнього процесу у В олинськом у інституті економіки та
менеджменту затвердж ується Вченою радою Волинському інституту економ іки та менеджменту
в д ію наказом керівника Інституту.
Внесення зм ін до П олож ення здійсню ється на підставі ріш ення В ченої ради Волинського
інституту економіки та менеджменту.

Схвалено Вченою радою В олинського
і н с т и т у т у економіки та м енедж менту
Протокол № І від 27.08. 2015 р

О .М . С тепаню к

Перший проректор
Завідувач навчалию -м етодичн
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