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Положення про кредитно-модульну систему організації освітнього 

процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені 
Дмитра Моторного / Ломейко О.П., Кюрчев С.В., Назаренко І.П.,  
Карман С.В., Іванова І.Є., Галько С.В. – Мелітополь: ТДАТУ, 2020. 

 
Положення про кредитно-модульну систему організації освітнього 

процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені 
Дмитра Моторного розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту» та ґрунтується на принципах Європейської кредитно-
трансферної системи. 

Метою зазначеного Положення є визначення порядку організації 
освітнього процесу в університеті за кредитно-модульною формою навчання. 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Загальні поняття 

1.1. Положення про кредитно-модульну систему організації освітнього 

процесу в Таврійському державному агротехнологічному університеті імені 

Дмитра Моторного (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», вимог 

міжнародного стандарту ІSO 9001:2015, внутрішніх нормативних документів 

університету, а також рекомендацій і стандартів, визначених документами 

Болонського процесу, що визнані Україною. 

1.2. Метою впровадження КМСОНП у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного Університет  

(далі – Університету) є реалізація положень Болонської декларації, підвищення 

мотивації учасників освітнього процесу, підвищення якості підготовки фахівців 

і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників 

Університеті на ринку праці. 

1.3. Кредитно-модульна система організації освітнього процесу забезпечує 

порівняння результатів навчання здобувачів вищої освіти в у різних навчальних 

закладах; стимулює академічну мобільність студентів (перехід здобувачів 

вищої освіти з одного закладу вищої освіти до іншого, навчання за кордоном за 

програмою подвійного диплому, переведення на іншу спеціальність або форму 

навчання). 

1.4. Реалізація кредитно-модульної системи у Таврійському державному 

агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного переслідує такі цілі: 

– досягнення відповідності стандартам європейської системи освіти, яка 

виходить із знань, умінь та навичок, що є надбанням випускника; 

– забезпечення можливості навчання здобувача вищої освіти за 

індивідуальною траєкторією освітньої програми, що сформована на 

основі вимог працедавців та побажань студента, що сприяє його 

саморозвитку та підготовці до життя у демократичному суспільстві; 
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– Видання випускникам університету додатка до диплома, модель якого 

була розроблена Європейською комісією, Радою Європи та 

UNESCO/CEPES і який містить детальну інформацію про результати 

навчання випускника; 

– стимулювання викладачів і здобувачів вищої освіти до вдосконалення 

системи об’єктивної оцінки якості знань; 

– забезпечення «прозорості» системи вищої освіти та визнання кваліфікацій 

(дипломів, ступенів). 

 

2. Глосарій 

У цьому Положенні терміни та скорочення вживаються в такому значенні:  

2.1. Кредитно-модульна система організації навчального процесу  

(далі - КМСОНП) – це форма організації освітнього процесу, яка ґрунтується на 

поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць 

(залікових кредитів). Підготовка фахівця за такою системою здійснюється як 

послідовне засвоєння здобувачем вищої освіти змістових модулів відповідно до 

індивідуального навчального плану. 

2.2. Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження 

необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів. 

Кількість годин у кредиті для усіх здобувачів вищої освіти становить  

30 годин. Кредит враховує всі форми навчального навантаження студента: 

аудиторні заняття, самостійну роботу, підсумкові модульні контролі, екзамен 

тощо. Для денної форми навчання загальна кількість кредитів за навчальний рік 

становить 60. 

2.3. Модуль – це задокументована завершена частина освітньої програми 

(навчальної дисципліни, практики, курсової роботи або проекту), що 

реалізується відповідними формами освітнього процесу; 

2.4. Змістовий модуль – це система навчальних елементів, що поєднана за 

ознакою відповідності певному навчальному об’єктові. Одному змістовому 

модулю можуть відповідати окрема навчальна дисципліна, відносно самостійна 
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сукупність окремих модулів навчальної дисципліни, практика, курсова робота 

(проект) або інший вид навчальної діяльності, передбачений навчальним 

планом. Змістовий модуль містить окремі модулі (теми) аудиторної і 

самостійної роботи студента та підсумковий модульний контроль. 

2.5. Договір про навчання між здобувачем вищої освіти і закладом 

вищої освіти – документ, який визначає спеціальність, ступень вищої освіти, 

джерело і порядок фінансування, порядок розрахунків та інші умови навчання. 

2.6. Академічна довідка оцінювання знань (додаток до диплома) – 

документ, який засвідчує навчальні досягнення здобувача вищої освіти. 

Додаток до диплома містить опис засвоєних змістових модулів із позначенням 

обсягів підготовки в академічних годинах і кредитах. Результати оцінювання 

успішності здобувача вищої освіти подаються за національною шкалою та 

міжнародною шкалою ECTS. 

2.7. Індивідуальний навчальний план - документ, що визначає 

послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів 

освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії 

та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності 

необхідних для цього ресурсів. 

 
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА КРЕДИТНО-

МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 
 

1. Основою для реалізації КМСОНП є стандарти вищої освіти зі 

спеціальностей, освітня програма та нормативно-правова база Університету. 

2. Формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти 

здійснюється на підставі переліку змістових модулів (блоків змістових модулів 

освітніх компонент), що сформовані на основі освітньої програми підготовки і 

структурно-логічної схеми підготовки фахівців. 

3. Індивідуальний навчальний план повинен містити до 75% кредитів 

обов’язкових дисциплін та не менше 25% обсягу кредитів з дисциплін за 

вибором студента. 
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4. Реалізація індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти 

здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного терміну навчання. 

Нормативний термін навчання визначається освітньою програмою. 

5. При розробці індивідуальних навчальних планів для першого 

(бакалаврського) ступеня вищої освіти обсяг навчання повинен становити 240 

кредитів (для повного терміну навчання), а скороченого у відповідності до 

вимог стандартну вищої освіти відповідної спеціальності. 

6. При розробці індивідуальних навчальних планів для другого 

(магістерського) ступеня вищої освіти обсяг навчання повинен становити 90 

кредитів (при терміні навчання 1 рік 6 місяців) та 120 кредитів (при терміні 

навчання 1 рік 10 місяців). 

7. Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти включає 

обов’язкові змістові модулі, що можуть поєднуватися у певні освітні 

компоненти. Обов’язкові змістові модулі необхідні для виконання вимог 

стандарту вищої освіти з відповідної спеціальності. 

8. Вибіркові змістові модулі визначаються здобувачем вищої освіти в 

рамках його індивідуальної траєкторії і можуть включати такі освітні 

компоненти: навчальні дисципліни і майнори за вибором студента, курсові 

роботи і проекти за вибраною тематикою, участь в олімпіадах, конференціях, 

конкурсах, закордонна практика, дуальна форма навчання, програма подвійного 

диплому, робітничі професії тощо. 

9. При формуванні індивідуального навчального плану студента на 

наступний навчальний рік враховується виконання плану за попередні роки та 

потреби здобувача вищої освіти. 

10. Призначення кредитів обов’язковим і вибірковим змістовим модулям 

проводиться з урахуванням часу, який в середньому витрачає здобувач вищої 

освіти на засвоєння модулю за всіма формами навчальної діяльності. Кредити 

призначаються у цілих числах таким чином, щоб при денній формі навчання 

сума кредитів за обов’язковими і вибірковими змістовими модулями за 
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навчальний рік дорівнювала 60 кредитів ECTS, як правило, рівномірно по 30 

кредитів ECTS за семестр. 

11. Зарахування змістових модулів (освітніх компонент), включених в 

індивідуальний навчальний план, здійснюється за результатами певної форми 

контролю. 

12. Знання здобувачів вищої освіти оцінюється як з теоретичної, так і з 

практичної підготовки відповідно до «Положення про оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти ТДАТУ за вимогами кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу». 

 
ІІІ. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

 
Формами навчальної діяльності є лекції, лабораторні, практичні, 

семінарські, індивідуальні заняття, всі види практик та консультацій, виконання 

кваліфікаційних і курсових робіт, самостійна робота, включаючи науково-

дослідну роботу, доповіді на конференціях, участь в олімпіадах тощо, всі 

форми і види контролю успішності студентів (окрім державної атестації) та 

інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів, 

передбачені індивідуальним навчальним планом.  

 
IV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 
Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП передбачає 

використання всіх документів, регламентованих чинною нормативною базою 

щодо вищої освіти та відповідних Положень Університету. 

 

V. КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Контроль успішності здобувача вищої освіти здійснюється з 

використанням методів і засобів, що визначаються Положенням про 

організацію освітнього процесу в ТДАТУ. За результатами підсумкової 
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атестації зі змістового модулю (освітньої компоненти) результати оцінювання 

перераховуються в шкалу оцінювання ECTS та національну шкалу за системою. 

 

  Таблиця 1. 

Шкала рейтингу 
ТДАТУ 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
Екзамен або 

диференційований залік залік 

90–100 А відмінно 

зараховано 
82-89 В добре 75-81 С 
67-74 D задовільно 60-66 E 

35–59 FХ 
2 (незадовільно) 

(з можливістю повторного 
перескладання) не зараховано 

0–34 F 2 (незадовільно) (з обов’язковим 
повторним вивченням курсу) 

 

2. Результати оцінювання успішності студента за кожним змістовим 

модулем реєструється за національною шкалою і шкалою ECTS в 

екзаменаційних відомостях та вносяться в додаток до диплому.  

3. Атестація здобувачів вищої освіти проводиться на підставі відповідного 

Положення університету. 
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