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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ ректора університету  

від 14.04.2015 року  № 107-ОД 

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Екстернат є особливою формою навчання осіб (екстернів), які мають ві-

дповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень, для здобуття  ними певного 

рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і скла-

дання в університеті заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового 

контролю, передбачених навчальним планом. 

1.2. Екстернат організовується з напрямків підготовки визначених Міністер-

ством освіти і науки України. 

1.3. Тривалість екстернату для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного 

рівня не регламентується нормативною тривалістю навчання, а визначається мож-

ливостями екстерна засвоїти необхідний обсяг змісту освіти; для тих, хто здобу-

ває першу вищу освіту, індивідуальні плани складаються виходячи з нормативно-

го терміну реалізації навчального плану, але не менше програми одного семестру. 

1.4. Обсяг, структура і якість знань, умінь та навичок екстерна мають відпо-

відати вимогам державного стандарту освіти, встановленого для відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня. 

1.5. Лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття в  екстернаті не 

застосовуються, але екстернам може бути надана можливість відвідувати заняття 

та виконувати інші види навчальної роботи під керівництвом викладачів. 

1.6. Екстерну, який виконав всі  вимоги навчального плану, захистив  дип-

ломний проект (роботу), склав державні екзамени, рішенням державної екзамена-

ційної (кваліфікаційної) комісії присвоюється відповідний освітньо-

кваліфікаційний рівень та видається державний документ про освіту. 

1.7. Навчання в екстернаті здійснюється на основі договорів між  

ТДАТУ та підприємствами, установами, організаціями, громадянами. 

1.8. Пільги, визначені чинним законодавством для студентів, які навчаються 

у ТДАТУ, на екстернів не поширюються. 

 

2. ПОРЯДОК ВСТУПУ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА 

ЗАРАХУВАННЯ ДО ЕКСТЕРНАТУ 

2.1 Прийом до екстернату у Таврійський державний агротехнологічного 

університет здійснюється у відповідності з Правилами прийому до Таврійського 

державного агротехнологічного університету що розроблені, затверджені та пого-

джені відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 

році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції Укра-

їни 13 листопада 2012 року за № 1902/22214 на підставі листа Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України №1/11-4983 від 06.03.2013.  

2.2 До екстернату приймаються громадяни України, а також особи без гро-

мадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають 

повну загальну середню освіту, середню професійну освіту, а також особи з неза-

кінченою або закінченою вищою освітою без обмеження віку. 
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Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних 

підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої 

освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо 

інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких на-

дана Верховною Радою України. 

Прийом до екстернату здійснюється за конкурсом. 

2.3 Перелік напрямів, за якими ведеться підготовка екстернів в Таврійсько-

му державному агротехнологічному університеті наступний: 

6.100102 – Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва; 

6.100101 – Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому 

комплексі; 

6.090101 – Агрономія; 

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування. 

Кількість зарахованих екстернів з кожного напряму підготовки не повинна 

перевищувати п’яти відсотків від контингенту студентів денної форми навчання.  

2.4 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання до екстернату проводиться відповідно до Правил прийо-

му до університету в такі строки: 

Початок прийому документі: 

– для осіб, які вступають на навчання на основі повної загальної серед-

ньої освіти :       - 01 липня 2013 року. 

Закінчення прийому документів: 

– для осіб, які не складають вступні випробування (беруть участь в кон-

курсі на підставі сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти) 

       - 31 липня 2013 року; 

– для осіб, які мають складати вступні випробування в університеті (ві-

дповідно до п. 7 Правил прийому до Таврійського державного агротехнологічного 

університету)     - 20 липня 2013 р.; 

Термін проведення вступних випробувань  - 21 - 31 липня 2013 р; 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням ре-

комендованих до зарахування : перший  - 01 серпня 2013 р. 

другий  - 05 серпня 2013 р. 

третій  - 08 серпня 2013 р. 

Термін зарахування вступників (за кошти фізичних або юридичних осіб піс-

ля зарахування на місця державного замовлення) - до 25 серпня 2013 р. 

2.5 Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

для вступу на екстернатну форму проводиться у відповідності з п. 7 Правил при-

йому до університету. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє 

особисто: 

 документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього; 

 сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти); 



4 

 

 академічну довідку в оригіналі (для осіб, що мають незакінчену вищу 

освіту); 

– медичну довідку за формою 086-о; 

– документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина 

України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), свідоцтво 

про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший до-

кумент, який засвідчує особу і громадянство. 

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа держа-

вного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на 

основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

До заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає:  

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього, на особистий вибір - оригінали або копії;  

– сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти), на особистий ви-

бір оригінали або копії; 

– академічну довідку в оригіналі та сертифікат про державну акредитацію 

навчального закладу, який видав академічну довідку (для осіб, що всту-

пають до екстернату на підставі незакінченої вищої освіти); 

– копію документа, що посвідчує особу та громадянство; 

– медичну довідку за формою 086-о або її копію; 

– шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см. 

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано осо-

бливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки, установ-

леними законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оці-

нювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2012, або 2011, 

або 2010, або 2009, або 2008 рік.  

Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступають до екстернату на підставі повної загальної середньої 

освіти, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступ-

них екзаменів в університеті відповідно до п.п. 5.6-5.9 Правил прийому. 

2.6 Конкурсний відбір до екстернату проводиться в межах встановленої 

квоти (п’ять відсотків від контингенту студентів денної форми навчання). Чисе-

льне значення кількості виділених місць для зарахування затверджується рішен-

ням Приймальної комісії. Вступні випробування та конкурсний відбір відбуваєть-

ся відповідно до розділів 5 та 6 Правил прийому до Таврійського державного аг-

ротехнологічного університету. 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до екстернату на підставі пов-

ної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання 

балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала 

документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додатко-

вих балів, передбачених чинними Правилами прийому до університету. 
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Особи, що вступають до екстернату на підставі освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст», вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня «ба-

калавр», «спеціаліст», «магістр») або незакінченої вищої освіти, беруть участь у 

конкурсі на підставі фахових вступних випробувань. Фахові вступні випробуван-

ня для даної категорії вступників оцінюються за шкалою від 0 до 600 балів. Кон-

курсний бал обчислюється шляхом додавання балів отриманих на фаховому всту-

пному випробуванні та середнього бала документа (додатка до документа) про 

освіту. 

Особи, які мають підстави для особливих умов вступу (особи пільгових ка-

тегорій, особи, що мають право на першочергове зарахування та особи які досяг-

ли визначних успіхів у вивченні профільних предметів) зараховуються відповідно 

до розділів 10-12 Правил прийому до університету. Окрім наведених в п.12 Пра-

вил прийому підстав для першочергового зарахування за інших рівних умов пере-

ваги при зарахуванні до екстернату надаються особам, що працюють за фахом. 

2.7 Рекомендація до зарахування та наступне зарахування абітурієнтів від-

бувається згідно розділів 13-20 Правил прийому до університету.  

Після прийняття рішення про рекомендування до зарахування вступники до 

екстернату зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригі-

нали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до ньо-

го, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших 

документів, передбачених Правилами прийому до вищих навчальних закладів, до 

Приймальної комісії університету. 

При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-

професійними програмами за напрямами підготовки (в одному або різних вищих 

навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а 

також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються 

у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або 

за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку 

навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програма-

ми за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у 

вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом дові-

дки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. До-

відка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому збері-

гаються оригінали вищезазначених документів. 

У випадку вступу в один навчальний заклад на один напрям (спеціальність) 

для зарахування вступник надає до Приймальної комісії університету оригінали 

наведених вище документів. 

Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригіна-

ли документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, 

медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших 

документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до вищих навча-
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льних закладів (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахуван-

ня на навчання. 

2.8 Усі питання, пов’язані з прийомом до екстернату, вирішуються прийма-

льною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах 

її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором універси-

тету. 

 

3. Організація екстернату 

3.1. Зарахованим до екстернату видається залікова книжка встановленого 

зразка, на титульному листі якої робиться позначка "Екстерн". 

На кожного екстерна в деканаті факультету оформляється навчальна картка 

екстерна, в яку заносяться дані про виконання екстерном навчального плану. 

3.2. Навчання екстерна здійснюється за індивідуальним навчальним  пла-

ном, складеним на основі  навчального плану з дотриманням наступності та стру-

ктурно-логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін, що визначають 

зміст освіти відповідного напрямку підготовки. 

3.3. Форма індивідуального навчального плану екстерна повинна відповіда-

ти формі № Н-8.06 затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України № 384 від 29.03.2012 р. (додаток 1). Індивідуальний навчальний 

план екстерна оформляється в двох примірниках: один для деканату, другий для 

екстерна. Погоджується з начальником навчального відділу, деканом факультету і 

затверджується проректором з науково-педагогічної роботи. 

Індивідуальний навчальний план екстерна складається на кожний навчаль-

ний рік протягом першого місяця навчального року. 

3.4. Для визначення змісту та обсягу кожної дисципліни, що входить до ін-

дивідуального навчального плану екстерна, складається індивідуальний план ви-

вчення дисципліни за погодженням з відповідними кафедрами і затверджується 

деканом факультету (додаток 2). 

 

4. Атестація екстерна 

4.1. Атестація екстернів включає заліки, екзамени та інші форми семестро-

вого контролю і державну атестацію, які передбачені навчальним планом. 

4.2. Екстерни складають заліки та екзамени з навчальних дисциплін  в  обся-

зі навчальних програм, затверджених для даного напрямку підготовки відповідно-

го освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Екстерн може складати екзамен з навчальної дисципліни в цілому або з 

окремих її навчальних курсів, але не менше обсягу, передбаченого для одного се-

местру. 

4.3. Перезарахування результатів раніше складених екстерном заліків та ек-

заменів проводиться у відповідності до Положення про порядок перезарахування 

навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у ТДАТУ (затверджене 

методичною радою університету Протокол №1 від 28.09.2012р.) 

4.4. Заліки і екзамени екстерни складають, як правило, в період екзамена-

ційної сесії. 

4.5. Екстернові, допущеному до складання заліку чи екзамену, деканом фа-

культету видається атестаційний лист встановленої форми (додаток 3). 
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Атестаційні листи реєструються в окремій книзі із зазначенням номера та 

дати  видачі, прізвища екстерна і назви навчальної дисципліни, з якої проводиться 

контрольний захід. 

Атестаційний лист екстерна  після складання ним заліку чи екзамену збері-

гається в його особовій справі. 

4.6. Екзамени і заліки екстерни складають комісії у складі трьох осіб, приз-

наченій завідувачем відповідної кафедри. 

Контрольні завдання для проведення заліків та екзаменів мають передбача-

ти перевірку рівня оволодіння екстерном практичними вміннями та навичками (у 

т.ч. й виконання ним окремих лабораторних робіт), необхідними для засвоєння 

навчальної дисципліни, з якої він атестується. 

Екзаменаційна (залікова) оцінка заноситься до атестаційного листа і заліко-

вої книжки екстерна. 

4.7. У разі отримання екстерном під час екзамену чи заліку незадовільної 

оцінки (не зараховано) дозволяється одноразове повторне  складання екзамену 

(заліку) у термін, визначений деканом факультету в межах навчального року. 

4.8. Отримання екстерном незадовільної оцінки (не зараховано) чи його не-

явка на екзамен (залік) у визначений термін з однієї чи кількох  навчальних дис-

циплін не позбавляє екстерна права навчання в екстернаті протягом навчального 

року. 

4.9. При  виконанні екстерном курсового чи дипломного проекту (роботи) 

для надання йому наукової і методичної допомоги може бути призначений науко-

вий керівник (консультант) із числа професорсько-викладацького складу універ-

ситету. 

Рецензенти курсових та дипломних проектів (робіт) призначаються завіду-

вачем відповідної кафедри. 

4.10. Екстерни, які працюють за фахом, що відповідає напряму підготовки в 

університеті, звільняються від проходження навчальної та виробничої практики. 

В інших  випадках екстерни  проходять виробничу практику за програмою 

університету. База практики обирається екстерном або визначається  кафедрою та 

підписується відповідний договір. 

Підсумки виконання програми практики та оцінювання її результатів про-

водяться відповідними кафедрами університету. 

4.11. Екстерни звільняються від контрольних заходів з дисципліни фізично-

го виховання. 

4.12. Державні  екзамени та захист дипломних проектів (робіт) проводяться 

на загальних підставах державними екзаменаційними (кваліфікаційними) комісі-

ями у терміни, визначені навчальними планами  відповідно до Положення про ор-

ганізацію навчального процесу у вищих  навчальних закладах, затвердженого на-

казом Міністерства  освіти України від 2 червня  1993  року №161. 

4.13. Екстерни, які  після завершення навчального року мають більше двох 

незадовільних оцінок (не зараховано), відраховуються з екстернату і отримують 

академічну довідку встановленого зразка. В інших випадках відрахування екстер-

на здійснюється згідно з чинним законодавством, передбаченим для студентів. 

Екстерни можуть бути зарахованими до екстернату в університеті повторно 

на умовах, передбачених Правилами прийому ТДАТУ. 
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5. Права і обов'язки екстернів 

5.1. Екстерн має право користуватися бібліотечними фондами, навчальними 

програмами та методичними матеріалами університету, навчально-лабораторним 

обладнанням, технічними засобами, отримувати консультації. 

5.2. Екстерн зобов'язаний своєчасно та якісно виконувати всі вимоги індиві-

дуального навчального плану, дотримуватися Статуту і Правил внутрішнього ро-

зпорядку університету. 

5.3. Екстерн, за умови успішного виконання ним індивідуального  навчаль-

ного плану, може бути переведений у число студентів на загальних підставах. 

 

6. Звітна документація 

6.1. Дані щодо осіб, які навчаються за ектернатною формами навчання на-

водиться у звіті за формою 2-3 НК, який складається за заочною формою навчан-

ня (згідно п.2.11 Інструкції щодо заповнення форми 2-3 НК, затвердженою нака-

зом Держкомстату України №483 від 17.08.2004р.). 

6.2. Кількість осіб, які отримали вищу освіту відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня через екстернат у звітному навчальному році,  відобража-

ється у статистичному звіті за формою 2-3  НК «Звіт вищого навчального закладу 

на початок навчального року» в графі «Випущено...». 

Кількість екстернів у загальній чисельності випуску зазначається у вигляді 

примітки до даної форми. 

 

УЗГОДЖЕНО: 

Начальник юридичного відділу ТДАТУ   Д.Ю. Мезенцев 

 

« »    2013 р. 
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Додаток 1 

Міністерство освіти і науки України 

Таврійський державний агротехнологічний університет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

______________________  
  (дата, підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
 

ЕКСТЕРНА ______________________________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ _________________________ 

 

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ _________________________________________ 
             (шифр і назва)

 

 

на 20__ - 20__ навчальний рік 

 

 
 

 

ПОГОДЖЕННЯ 
 

 

Посада 
Прізвище, ім’я, по бать-

кові 
Підпис Дата 

Начальник навчально-

го відділу 

   

Декан факультету    

 

 



10 

 

Продовження додатку 1 

 

 

              Екстерн                                         __________________ 

                                                               
(підпис) 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва навчальної ди-

сципліни 

С
ем

ес
тр

и
 Кількість годин для денної 

форми навчання  Форма семес-

трового конт-

ролю 

Строки 

складання 

заліків та 

екзаменів 

Кафедра 

всього 

у тому числі аудитор-

них    

лекцій лабор. практ. 
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Додаток 2 

Індивідуальний план з дисципліни 

Екстерна _________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

факультету _______________________________________________________ 

напряму підготовки ________________________________________________ 

з дисципліни ______________________________________________________ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Форми опрацю-

вання 

Відмітка 

виконання 

Змістовий модуль 1 

1.  Тема 1  

Консультування 

з ведучим ви-

кладачем, асис-

тентом, лабора-

нтом 

Виконав 

(дата, під-

пис) 

2.  Тема 2  

Самостійне 

опрацювання, 

результати ви-

конаного за-

вдання 

 

3.  Тема 3    

Змістовий модуль 2 

4.  Тема 1    

5.  Тема 2    

6.  Тема 3    

Загальний обсяг дисципліни ____ кредитів ______ годин 

 

Екстерн _______________________________________ (П.І.Б.) 
(підпис) 

Ведучий викладач ______________________________ (П.І.Б.) 
(підпис) 

Зав. кафедрою __________________________________ (П.І.Б.) 
(підпис) 

Декан факультету __________________________________ (П.І.Б.) 
(підпис) 
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Додаток 3 

Атестаційний лист екстерна 

 _________________________________________________________________  
(назва вищого навчального закладу) 

 Напрямок підготовки (спеціальність) _____________________________  
                                       (шифр і назва) 

 _________________________________________________________________  

 Екстерн _________________________________________________________  
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 Навчальна дисципліна ____________________________________________  
(назва) 

 Форма контролю __________________________________________________  
                        (екзамен, залік, захист курсового проекту (роботи), 

_________________________________________________________________  
звіту про виробничу практику та ін.) 

 Кафедра __________________________________________________________ 
(повна назва) 

 _________________________________________________________________  

 Декан факультету __________________________________________________ 
(прізвище, ініціали, підпис) 

     Дата _____________________________ 

     Реєстраційний номер ______________  

 

Результати контрольного заходу 

 

 Записуються поставлені екстерну запитання (тема курсового проекту  або 

роботи) та дається стисла характеристика відповідей ____________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________  

 

 Оцінка _________________  

 

 Члени екзаменаційної комісії:  

 1. ______________________________________________________________  
(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада та підпис)  

 2. ______________________________________________________________  

 3. ______________________________________________________________  

 

 Дата проведення  контрольного заходу ________________________  

 

 Завідувач кафедри ______________________________________  
(прізвище та ініціали, підпис) 


