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Вказівки 

щодо розробки навчальних планів та робочих навчальних планів 

для підготовки фахівців за ступенями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» 

(денна форма навчання) 

в Таврійському державному агротехнологічному університеті 

1. Розробити проекти навчальних і робочих навчальних планів у відповідності до 

вимог чинного законодавства і надати проректору з НПР не пізніше 10 лютого 

2017 року. 

2. Затвердити у проректора з НПР до 27.02.2017 навчальні та робочі навчальні 

плани із напрямів підготовки і спеціальностей для ступенів вищої освіти 

«Бакалавр» (в т.ч. інтегральні плани за скороченим терміном навчання) та 

«Магістр». 

3. Оформлення навчальних і робочих навчальних планів і план-графіків має бути 

виконане у відповідності до форми затвердженої методичної радою університету 

(Додаток 1 – «форма робочого навчального плану.xls»). 

4. Основою для розробки навчальних планів для ступеня вищої освіти «бакалавр» 

(повний термін навчання 2017-2021р. і зі скороченим терміном навчання 2017-

2019р.), ступеня вищої освіти «магістр» (2017-2019р.) є державні стандарти (при 

наявності) та вимоги роботодавців за підсумками проведених круглів столів. 

Листи Міністерства освіти і науки України, які регламентували обов’язкові 

дисципліни носять рекомендаційний характер. 

5. Основою для розробки робочих навчальних планів є графік навчального процесу 

на 2017-2018 н.р. та навчальні плани, для кожного курсу та відповідного напряму 

підготовки або спеціальності, затверджені на період зарахування студентів. 

6. Шифр та назва напряму (спеціальності) на навчальних і робочих навчальних 

планах повинні відповідати: 

 для нових навчальних планів і робочих навчальних планів (ступень вищої 

освіти «бакалавр» 1-2 курс і 1-2 скорочений курс навчання, 1-2 курс ступень 

вищої освіти «магістр») згідно Переліку спеціальностей галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 

№ 266 

 для навчальних і робочих навчальних планів 3-4 курсів з ОКР «бакалавр» 

згідно чинній ліцензії та Переліку напрямів (спеціальностей) затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. №1719, із 

змінами. 

7. Назва професійної кваліфікації на титульній сторінці навчального плану повинна 

відповідати кваліфікації з переліку Державного класифікатора професій  

(2010 рік). 

8. Загальний термін навчання: 

 за ступенем вищої освіти «бакалавр» - 4 роки (194 тижня за 4 роки: 

52+52+52+44) на базі загальноосвітньої підготовки або 2 роки на базі ОКР 

«молодший спеціаліст» (96 тижнів за 2 роки: 52+44); 

 за ступенем вищої освіти «магістр» - 2 роки (78 тижнів за 2 роки: 52+26); 
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9. Графік навчального процесу укладається виходячи з наступних позицій: 

9.1. У 2017-2018 навчальному році навчання в університеті розпочнеться  

з 4 вересня і включатиме: 2 семестри (осінній та весняний), теоретичне навчання 

упродовж яких завершується екзаменаційними сесіями (зимовою та літньою), а 

також практики. Сукупна тривалість семестрів, екзаменаційних сесій і практик 

впродовж навчального року (курсу) не може бути меншою за 40 тижнів, крім 

останнього курсу. 

9.2. Перший семестр встановити 15 тижнів та запланувати на 16-17 тижні 

екзаменаційну сесію. Підвищення рейтингу організувати на 17 тижні. 

9.3. На теоретичне навчання у другому семестрі рекомендується запланувати не 

більше 18 тижнів. 

9.4. Тривалість канікул на навчальний рік (крім випускного) – не менше 8 

тижнів, але не більш як 12 тижнів (у т.ч. обов’язково 4 тижні під час зимових 

канікул на 18-21 тижнях). 

9.5. Тривалість екзаменаційної сесії (денна форма навчання), як правило, складає 

2-3 тижні. 

9.6. Кількість дисциплін на навчальний рік становить не більше 16, не більше 8 

дисциплін в семестр, враховуючи навчальні і виробничі практики, а також 

комплексні курсові проекти (роботи). Дисципліна «Фізичне виховання» не 

враховується у загальну кількість дисциплін, бо є позакредитною. 

9.7. Рекомендовано скоротити до мінімуму кількість навчальних дисциплін в 

навчальних планах (5-6 в семестрі) за рахунок поєднання декількох споріднених 

дисциплін (без зменшення загальної кількості аудиторних годин). 

9.8. В навчальних планах передбачити виконання виключно комплексного 

курсового проекту (роботи), але не більше одного у семестрі. 

9.9. В екзаменаційній сесії кількість екзаменів не повинна перевищувати 4. 

9.10. Рекомендується при плануванні практичної підготовки (навчальні і 

виробничі практики) врахувати рекомендації відповідальних за вищу освіту 

структур ЄС, згідно з якими обсяг кредитів, виділених на виробничу практику 

(практику на посаді) має складати близько не менше 30% від загальної кількості 

кредитів за програмою підготовки. 

9.11. Закордонна практика студентів встановлюється для студентів старших 

курсів з поміткою (додатково за вибором студентів). 

9.12. Для проведення кожної форми атестації здобувачів вищої освіти 

(комплексний державний кваліфікаційний екзамен або захист дипломної 

(магістерської) роботи чи проекту) в графіку навчального процесу виділяється 1-

2 тижня (у розрахунку до кількості студентів-випускників: не більше 12 осіб для 

захисту, та не більше 10 осіб для екзамену на одну комісію в день). 

9.13. Для підготовки до атестації здобувачів (дипломування або консультаційні 

заняття) передбачити 3-4 тижні в графіку навчального процесу. Позначати ці 

тижні буквою «Д» або «ПДЕ» з відповідним поясненням «дипломування» або 

«підготовка до державного екзамену». 

10. При розробці навчальних планів для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

обсяг навчання становить 240 кредитів (для повного терміну навчання) та 120 

кредитів (для скороченого терміну навчання з урахуванням 120 кредитів 
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перезарахування дисциплін з інтегрованих планів ОКР «молодший спеціаліст» та 

академічної різниці), для ОКР «магістр» - 90 кредитів. Навантаження студента 

денної форми навчання за один навчальний рік планувати по 60 кредитів ECTS, 

як правило, по 30 кредитів ECTS за семестр. 

11. Кількість годин у кредиті в робочих навчальних планах для усіх ОКР і курсів 

становить 30 годин. 

12. Тривалість тижневого аудиторного навантаження студента не повинна 

перевищувати для освітньо-кваліфікаційного рівнів: 

 бакалавра –  в межах 26-30 годин; 

 магістра – в межах 26-30 годин. 

 

Додаткові вимоги до навчального плану ОКР «бакалавр» 

13. До навчального циклу включити 3 цикли підготовки в таких обсягах кредитів: 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки – загальний обсяг 41 

кредит, в т.ч. 32 кредити для обов’язкових дисциплін з усіх спеціальностей та 9 

кредитів для дисциплін з 3 блоків за вибором вченої ради факультету. 

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки – загальний обсяг 

обов’язкових дисциплін 40 кредитів. 

Цикл професійної та практичної підготовки – загальний обсяг 155 кредитів, в 

тому числі 95 кредитів) обов’язкових дисциплін та не менше 60 кредитів для 

дисциплін за вибором студентів із запропонованих блоків професійних дисциплін 

(спеціалізацій). 

Атестація здобувачів вищої освіти – 4 кредити, у тому числі 2 кредити на 

підготовку до КДКЕ або на дипломування та 2 кредити на атестацію здобувачів 

вищої освіти (захист або КДКЕ у відповідності до Положення про атестацію 

здобувачів вищої освіти в ТДАТУ, 2015р.). 

14. Рекомендовано завершувати екзаменом вивчення всіх обов’язкових дисциплін. 

15. З усіх інших дисциплін навчального плану встановити форму контролю – 

диференційний залік, крім фізичного виховання. 

16. Навчальні дисципліни і практики планується, як правило, в обсязі 3 і більше 

кредитів ЕСТS. 

17. Встановити перелік обов’язкових дисциплін гуманітарної та соціально-

економічної підготовки для усіх спеціальностей ОКР «Бакалавр» в обсязі 41 

кредити (1230 годин), в т.ч. 

1. Українська мова за професійним спрямуванням – 4 кредити ЕСТS; 

2. Іноземна мова – 24 кредити ЕСТS (по 4 кредити на семестр протягом 1-3 

курсів для бакалаврів на базі повної загальної освіти). Тижневе аудиторне 

навантаження в обсязі 4 годин. 

3. Філософія – 4 кредити ЕСТS. 

4. Дисципліна культурологічного блоку – 3 кредити ЕСТS. 

5. Дисципліна соціально-правового блоку – 3 кредити ЕСТS. 

6. Дисципліна суспільно-політичного блоку – 3 кредити ЕСТS. 

18. Для включення до навчального плану рекомендується перелік дисциплін з 

кожного блоку: 
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 культурологічний блок (Історія та культура України, етнографія України, 

культура наукової мови, етика та естетика, релігієзнавство тощо) 

 соціально-правовий блок (правознавство, трудове право, господарське 

право, соціологія тощо) 

 суспільно-політичний блок (наприклад, політологія, психологія, історія 

науки і техніки, конфліктологія тощо) 

19. Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» для освітньо-професійного рівня 

«бакалавр» в обсязі 3 кредитів (у кількості 4 годин на тиждень, в тому числі 2 

години аудиторних занять та 2 години у формі секційних занять за вибором 

студентів. У загальне число кредитів не входить і має форми підсумкового 

контролю - залік. 

20. Врахувати та погодити пропозиції кафедри ОП та БЖ щодо вивчення дисциплін 

«Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці». 

21. Врахувати та погодити пропозиції кафедр вищої математики та фізики та екології 

та ОНС щодо включення дисциплін до циклу професійної та практичної 

підготовки. 

22. Рекомендується згідно вимог ЕCTS, що навчальний час, відведений для СРС 

повинен становити має бути в межах 50-70% загального обсягу навчального часу, 

відведеного для вивчення даної навчальної дисципліни. При чому 60-70% для 

гуманітарних і соціально-економічних дисциплін та 50-60% для дисциплін 

професійного і практичного спрямування. 

 

Додаткові вимоги до навчального плану ОКР «магістр» 

23. Навчальний план повинен містити до 75% обов’язкових дисциплін та не менше 

25% (25 кредитів) професійних дисциплін за вибором студента. 

24. Вибіркові дисципліни професійного спрямування необхідно об’єднати у блоки 

дисциплін за спеціалізаціями (з однаковою кількістю дисциплін загальним 

обсягом 25 кредитів кожний блок), які можуть обрати студенти. 

25. Навчальний час, відведений для СРС повинен становити (згідно вимог ЕCTS) 

повинен становити в межах 50-70% загального обсягу навчального часу, 

відведеного для вивчення даної навчальної дисципліни. 

26. Рекомендовано завершувати екзаменом вивчення всіх дисциплін циклу 

професійної і практичної підготовки. 

27. Встановити до переліку обов’язкових дисциплін гуманітарної підготовки для 

ОКР «магістр» необхідно включити: 

 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної 

власності (4 кредити); 

 Ділова іноземна мова (5 кредитів). 

28. Врахувати та погодити пропозиції кафедри ОП та БЖ щодо вивчення дисциплін 

«Охорона праці в галузі» і «Цивільний захист». 

 

Проректор з НПР      Ломейко О.П. 


