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Практична робота № 2 

 

ПОНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВА 

БАЗА, ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ  

 

МЕТА РОБОТИ:  

Закріпити знання стосовно загальних положень, нормативно-правових докуме-

нтів щодо організації навчального процесу.  

Сформувати поняття про процес навчання, його структуру, закони і закономір-

ності принципів процесу навчання у вищому навчальному закладі. 

Отримати уяву про мотиви навчання і способи активізації пізнавальної діяльності. 

 Час виконання роботи – 6 годин. 

 

Після виконання роботи студент повинен : 

 Знати:  

Сутність процесу навчання, його двобічний характер, рушійні сили та структуру. 

Характеристику закономірностей та принципів навчання. 

Сутність та індивідуальні риси видів навчання. 

 Вміти: 

Виділяти та розкривати функції навчання: освітню, виховну, розвиваючу. 

Аналізувати дії викладача та студента у рамках різних видів навчання. 

Співвідносити закономірність, принцип і правила навчання. 

 

1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

1.1 Ознайомитися з наданим теоретичним матеріалом. 

1.2 Відповісти на контрольні питання. 

1.3 Виконати завдання, наведені у додатку 1. 

1.4 Скласти звіт. 

 

2.  ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

2.1 Розглянути питання: «Система педагогічних наук» [2 с. 5-14; 5 с. 23-37] 

2.2 Розглянути питання теоретичної частини вказівок. 

2.3 Виконати завдання, наведені у додатку 1. 

2.4 Відповісти на контрольні тести (додаток2) 

 

 3. ОПИС РОБОЧОГО МІСЦЯ 

На робочому місці повинно бути: 

Методичний посібник i завдання. 

Необхідна література. 

4. ВМІСТ ЗВІТУ 

В процесі виконання роботи студент готує звіт по роботі, в який входить 

інформація у відповідності із завданням на роботу. Оформлення звіту прово-
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диться згідно вимогам до оформлення звітів з лабораторно-практичних робіт 

ТДАТУ. Звіт повинен містити: 

 - назву i мету роботи; 

 - основні положення теоретичної частини; 

 - виконані завдання, наведені у додатку 1; 

 - висновки. 

 

5. ПИТАНЯ ДЛЯ САМОПІДГОТОВКИ  

1. Яким документом визначається мова навчання? 

2. Наведіть визначення поняття «навчання». 

3. Наведіть визначення поняття «освіта». 

4. Наведіть визначення поняття «навчальний процес». 

5. Що таке зміст освіти і чим він визначається? 

6. З яких частин складається зміст освіти? 

7. Чим визначається нормативна частина освіти? 

8. Чим визначається вибіркова частина освіти? 

9. Якими нормативними документами визначається зміст, порядок і 

якість підготовки фахівців? 

10. Назвіть умови реальної теорії управління навчальним процесом. 

11. Перелічити принципи навчання у вищому навчальному закладі.  

12. Яка різниця між поняттями «закон» і «закономірність» процесу на-

вчання? 

13. Які існують сучасні системи навчання у ВНЗ? 

14. Що означає поняття «тест»? 

 

  

6. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

 

По закінченню  навчання спеціаліст повинний володіти цілим рядом  ви-

дів фахових умінь, які повинні формуватись у студентів у процесі практичної 

підготовки: 

 предметно-практичні – уміння виконувати дії щодо переміщення об’єктів 

у просторі, зміни їх форми тощо. Головну роль у регулюванні предметно-

практичних дій виконують перцептивні образи, що відображають просторові, 

фізичні та інші властивості предметів і забезпечують керування робочими ру-

хами відповідно до властивостей об’єкта та завдань діяльності; 

 предметно-розумові – уміння щодо виконання операцій з розумовими об-

разами предметів. Ці дії вимагають наявності розвиненої системи уявлень і зда-

тності до розумових дій (наприклад, аналіз, класифікація, узагальнення, порів-

няння тощо); 

 знаково-практичні – уміння щодо виконання операцій зі знаками та зна-

ковими системами, прикладами цих дій є письмо, одержання інформації від 

пристроїв тощо; 

 знаково-розумові – уміння щодо розумового виконання операцій із зна-

ками та знаковими системами. Наприклад, дії, що є необхідні для виконання 
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логічних та розрахункових операцій. Ці дії дозволяють вирішувати широке ко-

ло задач в узагальненому вигляді. 

Враховуючи стан розвитку аграрного сектору економіки, та базуючись на 

результати дослідження вчених у галузі практичної діяльності фахівців,  сфор-

мульовано основні загальні вимоги до практичної підготовки фахівців-

аграрників: 

 максимальне наближення практичної підготовки до виробництва; 

 готовність до постійного поглиблення своїх знань, удосконалення прак-

тичних навичок; 

 швидке адаптування до змін як внутрішнього так і зовнішнього середо-

вища у фаховій діяльності; 

 уміння провести аналіз і прогнозування з виробничої діяльності для за-

безпечення у подальшому підвищення ефективності при виконанні певних фу-

нкціональних дій; 

 готовність до роботи з новою технікою, до впровадження прогресивних 

технологій; 

 здатність до адаптування в умовах, що постійно змінюються у виробничій 

діяльності ; 

 готовність до зміни профілю діяльності, не пов’язаної з отриманою рані-

ше фаховою підготовкою; 

 зорієнтованість на інтеграційний характер діяльності; 

 універсалізація фахівця з широким спектром можливостей шляхом отри-

мання первинних знань і умінь та готовності до поглибленого вивчення певних 

сфер діяльності; 

 зорієнтованість на перспективи розвитку виробництва, науки, суспільст-

ва, враховування системи економічних відносин ; 

 сформованість потреби до самовдосконалення; 

 пріоритетність виробничо-організаторських функцій у загальній структу-

рі професійної діяльності спеціаліста; 

 володіння методами та формами організації праці, прищеплення сумлін-

ного відношення до виконання кожного завдання. 

СУЧАСНИЙ ІНЖЕНЕР – це спеціаліст, який повинен створювати та 

впроваджувати техніку нових поколінь, яка забезпечує прорив уперед на веду-

чих напрямках науки і виробництва. А це потребує широкого кола професійних 

знань. 

Ціль інженерної діяльності – визначення матеріальних умов і штучних 

засобів, що впливають на природу у необхідному для людини напрямку, зада-

вання вимог до цих умов і засобів, а також  визначення  способів і послідовнос-

ті їх забезпечення і виготовлення. 

Тому зміст навчання – одна з центральних проблем вищої школи. 

Н а в ч а н н я  – двобічний процес, який включає засвоєння учбового ма-

теріалу, тобто діяльність тих, хто навчається (навчання), та керівництво цією 

діяльністю (викладання).  

О с в і т а  – процес і результат засвоєння систематизованих знань і спо-

собів пізнавальної діяльності. 
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Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах здійсню-

ється на основі «Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах» [Додаток 1]. 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

Нормативні документи, що визначають зміст, порядок і якість підготов-

ки фахівців, - кваліфікаційна характеристика для визначеної спеціальності, на-

вчальний план, графік навчального процесу, типова навчальна програма дисци-

пліни, робоча навчальна програма дисципліни. Окрім названих документів ВНЗ 

самі розробляють наскрізні плани та програми безперервної світооглядової, ма-

тематичної, економічної, комп’ютерної та екологічної підготовки спеціалістів. 

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах базуєть-

ся на Законі Української РСР "Про освіту", державних стандартах освіти, інших 

актах законодавства України з питань освіти. 

Д е р ж а в н и й  с т а н д а р т  о с в і т и  — це сукупність норм, які визнача-

ють вимоги до освітнього (кваліфікаційного) рівня. 

Складові державного стандарту освіти: 

- освітня (кваліфікаційна) характеристика; 

- нормативна частина змісту освіти; 

- тести. 

О с в і т н я  х а р а к т е р и с т и к а  — це основні вимоги до якостей і знань 

особи, яка здобула певний освітній рівень. 

Кваліфікаційна характеристика — це основні вимоги до професійних якос-

тей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання професійних 

обов'язків. 

Т е с т  — це система формалізованих завдань, призначених для встанов-

лення відповідності освітнього (кваліфікаційного) рівня особи до вимог освіт-

ніх (кваліфікаційних) характеристик. 

Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами 

вищого навчального закладу (факультетами, кафедрами, відділеннями, предме-

тними або цикловими комісіями тощо). Основним нормативним документом, 

що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямку освіт-

ньої або кваліфікаційної підготовки, є навчальний план. 

Н а в ч а л ь н и й  п л а н  — це нормативний документ вищого навчального 

закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та струк-

турно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і ви-

біркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми 

проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми 

та засоби проведення поточного і підсумкового контролю. 

Навчальний план затверджується керівником вищого навчального закладу. 

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний 

рік складається робочий навчальний план. 

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандар-
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том освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов'язковим для навчального за-

кладу. 

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються вищим навчальним за-

кладом. 

Вибіркові навчальні дисципліни вводяться для задоволення освітніх і ква-

ліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій 

конкретного навчального закладу, регіональних потреб тощо. 

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до 

знань і вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни. 

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного ста-

ндарту освіти. 

Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється вищим навчаль-

ним закладом. 

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної 

програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та навчаль-

ного плану вищим навчальним закладом складається робоча навчальна програ-

ма дисципліни, яка є нормативним документом вищого навчального закладу. 

Робоча навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного зміс-

ту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх 

обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю. 

Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни:  

- тематичний план; 

- засоби для проведення поточного та підсумкового контролю;  

- перелік навчально-методичної літератури. 

Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом. 

Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі робочо-

го навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та части-

ну вибіркових навчальних дисциплін, вибраних студентом з обов'язковим ура-

хуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний 

план складається на кожний навчальний рік і затверджується в порядку, вста-

новленому вищим навчальним закладом. 

Вибіркові навчальні дисципліни, введені вищим навчальним закладом в 

освітньо-професійну програму підготовки і включені до індивідуального на-

вчального плану студента, є обов'язковими для вивчення. 

Вищий навчальний заклад надає студентам можливість користування на-

вчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною і 

науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами на-

вчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку. 

За відповідність рівня підготовки студента до вимог державних стандартів 

освіти відповідає керівник навчального структурного підрозділу (факультету, 

відділення, кафедри, предметної або циклової комісії тощо). 

За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент. 

За формами організації навчання є: індивідуальні заняття, коли викладач 

працює з одним студентом; заняття з малою групою (ланкою); групові заняття та 

масові заняття. 

Індивідуальні заняття застосовують у музичних навчальних індивідуа-
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льного підходу) i особливо у практичному навчанні (набуття умінь водіння авто-

мобіля). 

Заняття з малою групою проводяться в окремих випадках (окремі види 

лабораторних poбіт, заняття іноземного мовою, з аспірантами) i в спеціалізованих 

навчальних закладах (допоміжна школа, театральні та циркові училища). 

Групові заняття є основною формою організації навчання в загаль-

ноосвітніх та вищих навчальних закладах, під час проведення яких викладач 

працює з групою (класом), до складу якої входять 25-35 студентів. У такому 

складі в загальноосвітніх закладах проводяться переважна більшість занять, а у 

вищих навчальних закладах проводяться практичні і семінарські заняття, екскурсії 

тощо. 

Kpiм того, у вищих навчальних закладах значну частину навчальних за-

нять проводять за масовою формою організації навчання у вигляді лекцій коли 

викладач працює з аудиторією у складі від 50 до 200 студентів (2-8 навчальні 

групи). 

Схематично функціональну схему взаємодії студентів та викладача пред-

ставлено на рис. 1. 

Викладач відповідно до вимог нормативно-методичних документів (на-

вчальної програми, рекомендованого до використання підручника, рекоменда-

цій з методики проведення навчальної роботи і т. ін.) визначає зміст повідомлен-

ня і представляє його студентам за формою, яку він вважає найбільш доціль-

ною, а студенти його сприймають та засвоюють.  

Процес передачі інформації від викладача до студентів має назву - пря-

мий зв'язок. 
Зміст інформації, що передається прямим зв'язком, це повідомлення про 

об'єкт вивчення та настанови про організацію пізнавальної діяльності студентів. 

Завдання прямого зв'язку - забезпечення максимально точного і повного пред-

ставлення відомостей щодо об'єкта вивчення у формі доступній для сприйняття 

та усвідомлення студентами, організація закріплення усвідомлених відомостей та 

формування умінь з їх використання. 

Внаслідок навчальної діяльності студента під впливом інформації, яку він 

отримав каналами прямого зв'язку, у нього формуються певні знання та уміння - 

результати навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Функціональна схема навчання як процес управління  

пізнавальною діяльністю 

 

ВИКЛАДАЧ 
Прямий зв’язок СТУДЕНТ 2 

СТУДЕНТ 1 

СТУДЕНТ 3 

    Зовнішній звязок      Внутрішній звязок 

Зворотній звязок 
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Для того, щоб визначити, наскільки ефективно діє студент, необхідно 

знати наскільки результат навчальної роботи студента — сформовані знання та 

уміння - відповідають меті навчання. Процес оцінювання результату навча-

льної діяльності та повідомлення оцінки студенту та викладачу називається 

зворотним зв'язком. Здійснюючи зворотний зв'язок, відбувається порівняння 

отриманих знань та умінь з бажаними результатами, визначається і оцінюється 

ступінь їх відповідності і результат оцінювання повідомляється студенту та ви-

кладачу. Зворотний зв'язок, внаслідок якого оцінка стає відомою викладачу, на-

зивається зовнішнім, а, якщо оцінка повідомляється студенту, то це — внутріш-

ній зворотний зв'язок. Внутрішній та зовнішній зв'язки можуть існувати окремо 

або водночас. 

Процес управління пізнавальною діяльністю принаймні повинен від-

повідати основним положенням теорії управління, яка є загальною для взаємо-

дії між складними динамічними системами, якими безперечно є викладач (вчи-

тель) та студент (учень). 

Загальна теорія управління визначає, що для того, щоб управління було 

реальним, а не являло собою розпорядження, настанови та вказівки, що не мо-

же призвести до певних результатів, необхідно забезпечити певні умови: 

1. Існують керуючий орган та об'єкт керування. Керуючий орган та 

об'єкт керування відповідають ознакам складної динамічної системи. Складна 

динамічна система — це взаємозв'язана множина структурних елементів, що 

виконують певні функцій, взаємодіючи між собою. Складна динамічна система 

здатна змінювати свій стан. Якщо керуючий орган та об'єкт керування відпові-

дають вимогам складних динамічних систем, то замість термінів керуючий ор-

ган та об'єкт керування застосовуються відповідно керуюча система та керова-

на система. 

2. Керована система здатна переходити в той стан, який визначено за 

мету керування. 

3. Керуюча система має реальну можливість змінювати стан керованої 

системи відповідно тим рішенням, які вона приймає. Тобто керівний вплив на 

керовану систему повинен забезпечувати зміну її стану в тому напрямі, що ви-

значений керуючою системою. 

4. Керівний вплив має за мету досягнення певного кінцевого стану 

керованої системи. До початку керування була визначена мета керування у 

вигляді чітко визначених показників. Невизначеність мети робить керування 

недоречним (позбавленим змісту). 

5. Керуюча система має програму впливу, що передбачає основні перехід-

ні становища, через які повинна пройти керована система для досягнення мети 

керування. Програма впливу та проміжні становища керованої системи визнача-

ються її вихідним станом та метою керування. 

6. Для забезпечення оптимального вибору способу впливу на керовану 

систему керуючою системою чітко визначено не тільки кінцевий стан керованої 

системи, до якого вона повинна прийти, але й її проміжний стан, в якому вона 

знаходиться у кожний момент керування. 

7. Керуюча система здатна застосовувати більш ширший набір засобів 

впливу на керовану систему. В разі обмеження засобів впливу ефективність 
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керування зменшується, а за наявності тільки одного засобу впливу керування - 

практично відсутнє. 

8. Керуюча система має можливість надавати керівній системі необхідні 

матеріальні ресурси та створювати умови для виконання керівних рішень й 

настанов. Відсутність таких можливостей виключає можливість просуватися 

шляхом, визначеним керуючою системою. 

9. Керована система знаходиться під впливом не тільки керуючої систе-

ми, але і зовнішнього середовища, яке може бути як позитивним, так і негатив-

ним. Природно, що чим більш відомо та враховано вплив зовнішнього середо-

вища, тим вище якість керування. 

10. Визначеними критеріями керування в першу чергу, є ступінь досяг-

нення мети керування. 

Аналіз виконання умов реального управління в процесі на-

вчання дозволяє зробити наступні висновки:  

- Студент як керована динамічна система за певних умов має спромож-

ність досягти потрібного рівня підготовки. 

- Потрібно об'єктивно визначати стан попередньої підготовки і в разі її 

недостатності вносити до неї певні корективи тобто проводити довузівську підго-

товку або передбачати у навчальних курсах надання студентам  додаткової інфо-

рмації, що забезпечить досягнення їм запланованого рівня опанування навчально-

го матеріалу. 

- Розбіжність у рівні розвитку та підготовки окремих студентів вимагає 

організовувати навчальну діяльність за індивідуальною методикою (за змістом та 

послідовністю навчальних дій, часом, що витрачається на навчальну роботу), що 

враховує їх суб'єктивні особливості. 

- Потрібно чітко визначати мету навчання, 

- У разі визначення змісту структури та послідовності пізнавальних дій 

студента необхідно керуватися не суб'єктивним досвідом, а науково визначеною 

теорією процесу засвоєння знань. 

- Процес навчання повинен закінчуватися формуванням уміння застосо-

вувати засвоєні знання, а не тільки їх сприйняттям та усвідомленням. 

- Нерівнозначність науково-педагогічних працівників за рівнем наукової 

підготовки та педагогічної майстерності обумовлює необхідність надати можли-

вість студентам працювати з друкованими та електронними посібниками щодо 

змісту навчальної дисципліни і методичних настанов з організації пізнавальних 

дій. 

Процес навчання визначається дидактичними законами і закономірностя-

ми. 

Поняття "закон" у педагогічній літературі тлумачиться як внутрішній і не-

обхідний, всезагальний і суттєвий зв'язок предметів і явищ об'єктивної дійсності; 

як загальні необхідні і суттєві зв'язки між предметами і процесами. 

Розрізняють закони динамічні і статичні. 

 Динамічним законом є такий, за якого вихідний (початковий) стан об'єк-

та однозначно визначає ряд наступних його станів. Знаючи перший, можна пе-

редбачити інші. 

Статичним законом називається такий, при якому передбачається визна-
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чення можливості (імовірності) закладених тенденцій у зміні об'єкта або системи 

за певних заданих умов. У дидактиці переважають статичні закони і виявляються в 

більшості випадків як тенденції. 

Поняття "закономірність" у педагогічній літературі одні автори тлума-

чать як більш широке, ніж закон, тобто як визнання всезагальної упорядкованості 

природи і суспільства, в межах якої необхідно виділити закони - спеціальні і зага-

льні. 

Інші розуміють закономірність як недостатньо точно пізнаний закон, як 

упорядкованість явищ, відносну сталість стійких впливових чинників, системність 

зв'язків між об'єктами. 

"Поняття "закон" і "закономірність" виражають відношення одного поряд-

ку, але вони не є тотожними.  

Законом називають конкретний необхідний зв'язок між подіями, фактами, 

у ньому фіксується загальне для них.  

Якщо ж підкреслюється об'єктивно зумовлена послідовність явищ, то 

йдеться про закономірність. Поняття "закономірність" вживається також і в тих 

випадках, коли необхідно підкреслити, що те чи інше явище виникло не випад-

ково І.Я. Лернер вважає, що закономірності навчання можна розподілити на дві 

групи: 

1. Закономірності, притаманні процесу навчання за його сутністю, які неми-

нуче виявляються, як тільки він виникає в будь-якій формі; іншими словами - це 

закони, які притаманні навчанню завжди. 

2. Закономірності, що виявляються залежно від характеру діяльності того, хто 

навчає, і тих, хто навчається, засобів навчання, а, отже, залежить від виду змісту 

освіти і методів, 

Прикладом закономірностей першої групи можуть бути : виховний характер 

навчання ; цілеспрямований характер взаємодії педагога і студента. 

Прикладами закономірностей другої групи можуть бути: поняття будуть за-

своєні, якщо пізнавальна діяльність студентів цілеспрямовано організована; міц-

ність засвоєння усвідомленого змісту освіти є тим більшою, чим регулярніше ор-

ганізовано пряме і відкладене повторення і введення його в систему вже засвоє-

ного раніше 

- Із закономірностей випливає цілий ряд принципів навчання (дидак-

тичні принципи): 

- Науковості і доступності.  

- Систематичності і системності. 

- Зв'язку з життям, практикою.  

- Свідомості і активності навчання. 

- Наочності. 

- Ґрунтовність оволодіння знаннями, навичками, вміннями. 

-Фронтальність, колективність і індивідуалізація навчання в їх оп-

тимальних співвідношеннях. 
 

Опорну схему викладеного матеріалу надано на рис. 1 
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Рис. 1 - Опорна схема викладеного матеріалу  
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ДОДАТОК 1 

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ  

про організацію освітнього процесу  

в Таврійському державному агротехнологічному університеті  

Розглянуто і затверджено: вченою радою університету,  

Протокол № 9 від 26 травня 2015 року.  

1. Загальні положення  

1.1. Положення про організацію освітнього процесу в Таврійському дер-

жавному агротехнологічному університеті (далі − Положення) розроблено від-

повідно до Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу осві-

ту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", міжнародних договорів Укра-

їни, укладених в установленому законом порядку, Статуту Таврійського держа-

вного агротехнологічного університету (далі – Університет) та інших нормати-

вно-правових актів.  

1.2. Мовою викладання в Університеті є державна мова.  

1.3. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності 

Університет має право приймати рішення щодо викладання однієї чи декількох 

дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при 

цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною 

мовою.  

2. Освітній процес  

2.1. Освітній процес в Університеті − це інтелектуальна, творча діяльність 

у сфері вищої освіти і науки, що проводиться через систему науково-

методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, при-

множення і використання знань, умінь та інших компетенцій у осіб, які навча-

ються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.  

2.2. Мета освітнього процесу полягає у підготовці компетентних та висо-

кокваліфікованих фахівців для різних галузей економіки України.  

2.3. Освітній процес базується на таких принципах : − відкритості (освітній 

процес в Університеті здійснюється відкрито для усіх зацікавлених сторін); − до-

ступності (відповідність змісту, характеру і обсягу матеріалу, який вивчається, 

можливостям і рівню підготовки здобувача вищої освіти); − єдності і наступності 

освітнього процесу (забезпечення єдністю структури освіти та узгодженості сту-

пенів і етапів освітнього процесу); − безперервності (реалізація концепції «На-

вчання впродовж усього життя» через організацію самостійного навчання і са-

моосвіти здобувачів вищої освіти з метою забезпечення високої якості життя); − 

науковості (інтеграція навчання з наукою і практикою, професійна спрямованість 

освітнього процесу); − гнучкості і прогностичності (забезпечення варіативності, 

саморегуляції та безперервного оновлення змісту вищої освіти, його адаптацію 

до вимог суспільства); − гуманізму, демократизму та пріоритетності загально-

людських духовних цінностей (орієнтування на зміцнення єдності людини, на-

роду і держави); − національної спрямованості (забезпечення органічного зв'язку 

освіти з національною історією, культурою, традиціями); − міжнародної інтегра-

ції (забезпечення інтеграції системи вищої освіти України у Європейський прос-
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тір вищої освіти за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних тра-

дицій національної вищої школи); − незалежності від втручання будь-яких полі-

тичних партій, громадських та релігійних організацій (забезпечується вимогою 

Конституції України про недопустимість втручання у освітній процес закладу 

вищої освіти політичних партій, громадських і релігійних організацій).  

2.4. Освітній процес організовується з урахуванням наявного науково- 

педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази Універси-

тету, з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання 

та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, 

здатної до постійного оновлення наукових знань, академічної та професійної 

мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально- культурній сфе-

рі, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в 

умовах ринкової економіки.  

2.5. Основними завданнями освітнього процесу є: − провадження на висо-

кому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти 

відповідного ступеня за обраними спеціальностями; − продовження реалізації 

ступеневої освіти через створення інтегрованої неперервної системи відбору і 

підготовки студентів за схемою «загальноосвітній навчальний заклад (ліцей, гім-

назія) − коледж – Університет»; − провадження освітньої діяльності на основі 

індивідуальних університетських навчальних планів і програм, які відповідають 

запиту держави, громади та агропромислового комплексу; − залучення робото-

давців агропромислового виробництва до участі в підготовці та реалізації навча-

льних програм, спеціальностей та спеціалізацій, переорієнтація навчальних пла-

нів на збільшення кількості годин практичної підготовки; − інтеграція Універси-

тету з навчальними закладами різних типів, науковими установами та підприєм-

ствами, зокрема шляхом створення навчально-науково-виробничих комплексів, 

технопарків у сфері аграрного бізнесу, біотехнологій; − удосконалення практики 

розроблення та реалізації електронних навчальних курсів з використанням плат-

форми Мoodle та обладнання аудиторій для проведення дистанційних лекцій і 

телеконференцій; − забезпечення вільного багатоканального доступу до світових 

освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет в усіх приміщеннях Універ-

ситету; − забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності; − індивідуалізація та диференціація навчан-

ня обдарованої молоді, створення можливостей для реалізації пошуку студента-

ми індивідуальної освітньої траєкторії; − створення необхідних умов для реалі-

зації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; − збереження та 

примноження моральних, культурних, патріотичних, наукових цінностей і дося-

гнень суспільства; − поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 

культурного рівня громадян; − створення умов для здобуття якісної освіти інва-

лідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; − 

активне залучення до освітнього процесу і науково-дослідницької роботи вчених 

Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук Украї-

ни та галузевих академій, провідних фахівців організацій та установ.  

2.6. Зміст навчання визначається структурно-логічною схемою підготов-

ки, навчальними планами, робочими навчальними планами, програмами навча-

льних дисциплін, нормативними документами органів державного управління 
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вищою освітою та Університету і відображається у відповідних підручниках, 

навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також 

при проведенні навчальних занять та інших видів освітньої діяльності.  

2.7. Структурно-логічна схема підготовки – це наукове і методичне об-

ґрунтування процесу реалізації програми підготовки та основа для створення 

навчального та робочого навчального планів.  

Освітні програми  

2.8. Освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рі-

вні вищої освіти в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС), 

необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчан-

ня (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти. Освітня програма розробляється вищим навчальним закладом для 

кожної спеціальності та затверджується вченою радою університету.  

2.9. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 1) 

обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої осві-

ти; 2) перелік компетентностей випускника; 3) нормативний зміст підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; 4) 

форми атестації здобувачів вищої освіти; 5) вимоги до наявності системи внут-

рішнього забезпечення якості вищої освіти; 6) вимоги професійних стандартів (у 

разі їх наявності).  

2.10. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, навантаження од-

ного навчального року за денною формою навчання – 60 кредитів ЄКТС.  

2.11. Обсяг освітньої програми підготовки складає: – бакалавра – 240 

кредитів ЄКТС; – магістра – 90 кредитів ЄКТС;  

2.12. Тривалість навчання за освітніми програмами підготовки: – бакала-

врів: • за денною формою навчання − 3 роки 10 місяців, за скороченою програ-

мою – 1 рік 10 місяців; • за заочною формою навчання − може перевищувати 

термін навчання за денною формою не більш як на 25 %; – магістрів: • за ден-

ною формою навчання – 1 рік 6 місяців; • за заочною формою навчання − може 

перевищувати термін навчання за денною формою не більш, як на 25 %. – аспі-

рантів • за денною формою навчання – 3 роки; • за заочною формою навчання − 

4 роки. – докторантів – 3 роки  

Графік освітнього процесу  

2.13. Графік освітнього процесу за денною формою навчання розробля-

ється із врахуванням того, що навчальний рік в Університеті розпочинається 1 

вересня і включає осінній та весняний семестри, зимову та літню екзаменаційні 

сесії, практичне навчання, канікулярну відпустку.  

2.14. Графік освітнього процесу на 2015-2016 навчальний рік для студентів 

денної форми навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів, спеціа-

лістів і магістрів встановлюється тривалістю: – осіннього семестру − 15 тижнів; 

весняного семестру – не більше 18 тижнів; – зимової і літньої екзаменаційних 

сесій − 2 тижні (4 екзамени, на підготовку до кожного екзамену передбачається 

не менше ніж 3 дні); – тривалість семестрів і дата початку теоретичних (аудито-
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рних) занять можуть бути змінені у випадку проведення навчальних і виробни-

чих практик з відривом від занять; – канікулярної відпустки (крім випускового 

курсу) − 8-12 тижнів (у т.ч. 3- 4 тижні – під час зимових канікул).  

2.15. Тривалість екзаменаційних сесій за заочною формою навчання: – до 

30 календарних днів на рік – для студентів 1-2 курсів ОКР «бакалавр»; – до 40 

календарних днів на рік – для студентів 3-5 курсів ОКР «бакалавр» та студентів 

ОКР «спеціаліст» та «магістр» 1-2 року навчання.  

2.16. У графіку освітнього процесу може плануватися час на виконання 

курсових робіт (проектів). Кількість курсових робіт (проектів) не повинна пере-

вищувати 1 на семестр (рекомендовано виконання комплексних курсових робіт 

або проектів). Студентам 1-го курсу навчання курсові роботи (проекти) не пла-

нуються.  

2.17. Комплексна курсова робота (проект), що має міждисциплінарний ха-

рактер, може виділятися окремою позицією в навчальному плані (орієнтований 

обсяг − 3 кредити ЄКТС) та враховуватися в обсяг 16 дисциплін на навчальний 

рік.  

2.18. Вивчення усіх навчальних дисциплін завершується заліком або ек-

заменом. Сумарна кількість диференційних заліків, екзаменів та заліків (з ура-

хуванням практик та курсових робіт (проектів)) за семестр не може перевищу-

вати 8 (але не більш, як 4 екзамени на одну екзаменаційну сесію).  

2.19. Для проведення консультацій та організації підсумкової атестації 

випускників ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» у формі комплексного 

державного екзамену у графіку освітнього процесу призначається 2 тижні.  

2.20. Для підготовки випускної кваліфікаційної роботи бакалавра (диплом-

ної роботи (проекту) чи магістерської роботи, у графіку освітнього процесу має 

бути призначений для цього час не менше 5 тижнів. Для організації захисту випу-

скної кваліфікаційної роботи або дипломної роботи (проекту) призначається 2 ти-

жні.  

2.21. Державна атестація за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» мо-

же проводитися у формі комплексного державного екзамену або захист випус-

кної (дипломної) роботи (проекту) для студентів денної форми навчання - за 

вибором студента; для студенів заочної форми навчання – у формі комплексно-

го державного екзамену.  

Навчальний план  

2.22. На підставі структурно-логічної схеми, освітньо-професійної про-

грами за кожною спеціальністю в Університеті розробляється навчальний план, 

який містить відомості про галузь знань, спеціальність і спеціалізацію (за наяв-

ністю), освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікацію, нормативний термін на-

вчання, графік освітнього процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, 

блок обов’язкових навчальних дисциплін (навчальні курси, практики із вказа-

ними кредитами ЄКТС і навчальними годинами), дані про кількість і форми се-

местрового контролю, атестації в екзаменаційній комісії, загальний бюджет на-

вчального часу за весь нормативний термін навчання та  його поділ на аудитор-

ний навчальний час та час, відведений на самостійну навчальну роботу, а також 

поділ бюджету аудиторного навчального часу за окремими формами занять з 

кожної навчальної дисципліни та за весь термін навчання загалом.  
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2.23. Навчальний план розробляється на весь нормативний термін на-

вчання робочими групами, до складу яких входять декан факультету або його 

заступник (директор ННІ або його заступник), завідувачі, провідні фахівці ви-

пускових кафедр з урахування сучасних вимог. Розроблений навчальний план 

розглядається на засіданні випускової кафедри, вченій раді факультету (ННІ) і 

затверджується ректором Університету.  

2.24. Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навча-

льний рік складається робочий навчальний план, який схвалюється вченою ра-

дою Університету та затверджується ректором Університету.  

2.25. Навчальний план за заочною формою навчання містить перелік дисци-

плін, аналогічний навчальному плану за денною формою навчання, має меншу 

тривалість аудиторних занять за рахунок збільшення кількості самостійної роботи. 

Перелік дисциплін (за винятком дисципліни «Фізичне виховання» та практичного 

навчання), їх обсяг у кредитах ЄКТС, вид навчальних занять і форми підсумково-

го контролю повинні співпадати з планом денної форми навчання.  

2.26. Відсоток скорочення обсягу аудиторних занять (порівняно з навча-

льним планом денної форми навчання) повинен бути пропорційним для усіх 

дисциплін навчального плану.  

2.27. Аудиторне тижневе навантаження за денною формою навчання ста-

новить при підготовці: - бакалаврів − 26 - 30 год.; - спеціалістів – 24 год.; - магі-

стрів – 18 год.  

Розподіл дисциплін у навчальних планах  

2.28. У навчальних планах підготовки фахівців обсяги навчальних дисцип-

лін розподіляються так: − обов’язкові − 75 % загального обсягу навчального нава-

нтаження студента (їх перелік, обсяги та форми атестації визначаються стандар-

тами вищої освіти, вимогами МОН України у межах відповідного напряму (спеці-

альності) і включаються у навчальний план підготовки фахівців у повному обсязі); 

− за вибором студента − 25 % загального обсягу навчального навантаження студе-

нта (їх перелік, форми вивчення (аудиторна чи самостійна) та атестації визнача-

ються робочими групами, сформованими за наказом ректора Університету, реко-

мендуються вченими радами факультетів (ННІ), ухвалюються методичною радою 

Університету та затверджуються вченою радою Університету. Вони включаються 

до робочого навчального плану підготовки фахівців залежно від вибору студен-

тів). Такі дисципліни вивчаються студентами за освітніми програмами підготовки: 

- бакалаврів − упродовж 2-4 курсів; - магістрів − переважно впродовж 2 року на-

вчання;  

2.29. Обсяги навчальних дисципліни мають бути кратними цілому числу 

кредитів ЄКТС, мінімальний обсяг навчальної дисципліни − 3 кредити ЄКТС, 

максимальна кількість дисциплін на навчальний рік – не більше 16.  

2.30. Цикл гуманітарної підготовки складає загальний обсяг 29 кредитів, 

в т.ч. 17 кредитів для обов’язкових дисциплін та 12 кредитів для дисциплін за 

вибором студентів.  

2.31. Перелік обов’язкових гуманітарних дисциплін Університету: − для 

підготовки бакалаврів (17 кредитів ЄКТС): • українська мова за професійним 

спрямуванням (4 кредити ЕСТS); • історія та культура України (4 кредити 

ЕСТS); • іноземна мова (5 кредитів ЕСТS); • філософія (4 кредити ЕСТS).  
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2.32. Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» для освітньо- профе-

сійного рівня «бакалавр» проводиться у формі секційних занять за вибором 

студента – 2 години на тиждень. У загальне число кредитів не входить і форми 

підсумкового контролю немає.  

2.33. Навчальний план включає перелік дисциплін гуманітарного напряму 

з числа запропонованих кафедрами для вибору студентів (наприклад: політоло-

гія, культурологія, правознавство, соціологія, екологія, психологія, логіка; ети-

ка і естетика, релігієзнавство, основи конституційного права, економіка, історія 

науки і техніки, наукові комунікації, земельний кодекс України та інші). З чис-

ла запропонованих дисциплін включати до робочого навчального плану дисци-

пліни загальним обсягом 12 кредитів для бакалаврів.  

2.34. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки – загальний 

обсяг 40 кредитів, в т.ч. 28 кредитів для обов’язкових дисциплін та 12 кредитів 

для дисциплін за вибором студентів.  

2.35. Цикл професійної та практичної підготовки – загальний обсяг 167 кре-

дитів, в т.ч. 75% обов’язкових дисциплін та 25 % дисциплін за вибором студента.  

2.36. Навчальні дисципліни плануються, як правило, в обсязі 3 і більше 

кредитів ЕСТS.  

2.37. Навчальні практики з відривом від занять і окремою формою конт-

ролю плануються обсягом залежно від кількості тижнів (у розрахунку 1тиждень 

– 1 кредит ЕСТS)  

Порядок визначення вибіркових дисциплін студентами університету  

2.38. Наказом ректора Університету до початку кожного навчального ро-

ку декани факультетів призначаються головами робочих груп із розробки пере-

ліку вибіркових дисциплін за вибором студента для формування робочих на-

вчальних планів підготовки фахівців усіх рівнів вищої освіти.  

2.39. Робочі групи аналізують вхідну інформацію та забезпечення кафедр 

щодо можливості організації освітнього процесу високої якості.  

2.40. Вхідною інформацією для формування переліку вибіркових дисциплін 

є: – аналіз стратегічних планів розвитку економіки України; – інформація та пропо-

зиції від представників виробництва (підприємств, організацій та установ) щодо їх 

поточних та перспективних потреб; – відгуки випускників факультету щодо відпо-

відності навчального плану (спеціальності) потребам виробничої сфери.  

2.41. Основними критеріями забезпечення кафедри, що спроможна забезпе-

чити високу якість викладання вибіркової дисципліни, є: – кадрове забезпечення 

(науковий ступінь, вчене звання НПП, досвід викладання дисципліни, особистий 

рейтинг); – навчально-методичне забезпечення (навчально-методичний комплекс, 

електронний навчальний курс, підручники, навчальні посібники, методичні реко-

мендації); – матеріально-технічна база (лабораторне забезпечення, бази практично-

го навчання); – інформаційне забезпечення; – відгуки студентів про якість викла-

дання дисциплін на кафедрах; – результати успішності і якості знань із запропоно-

ваних на вибір дисциплін та перевірки залишкових знань студентів.  

2.42. На підставі аналізу зазначеної вище інформації робочі групи фор-

мують перелік вибіркових дисциплін (спеціалізації) та подають їх для розгляду 

на засіданні: – вченої ради факультету; – методичної ради Університету (разом 

з витягом із протоколу засідання вченої ради факультету та після схвалення − 
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на затвердження вченою радою Університету.  

2.43. Для формування контингенту студентів на наступний навчальний рік 

декани факультетів: – ознайомлюють у 1-му семестрі студентів 1-го курсу ОКР 

«бакалавр» та 1-го року навчання ОКР «магістр» до 10 листопада із затвердженими 

вченою радою Університету переліками вибіркових дисциплін (спеціалізаціями) за 

вибором студента; – організовують презентаційні лекції та консультації ведучих 

викладачів щодо важливості певної дисципліни (спеціалізації) для майбутнього фа-

хівця; – організовують процедуру вибору студентами дисциплін (спеціалізацій) за-

значених переліків (реєстрацію у списках); – студентам, які вибрали дисципліни 

(спеціалізації), навколо яких не згрупувалась необхідна кількість осіб, надають мо-

жливість здійснити повторний вибір дисциплін (спеціалізацій), для вивчення яких 

сформувалися повноцінні групи (за освітніми програмами підготовки бакалаврів – 

25-30 осіб, магістрів – не менше 15 осіб); – за результатами проведених заходів до 1 

грудня поточного року формують групи студентів для вивчення дисциплін (спеціа-

лізацій) на наступний навчальний рік; – проводять корегування робочих навчаль-

них планів підготовки фахівців відповідних років вступу та передають їх до навча-

льного відділу для формування навчального навантаження кафедр на наступний 

навчальний рік.  

Навчальна та робоча навчальна програма дисципліни  

2.44. Навчальна програма дисципліни, що входить до освітньої програми, 

визначає місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст, послідов-

ність і організацію форм вивчення, вимоги до знань і вмінь. Навчальні програм 

дисциплін, що викладаються в Університеті, розроблюються провідними нау-

ково-педагогічними працівниками (НПП) Університету та затверджуються в 

установленому порядку.  

2.45. На підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану 

на кожний навчальний рік складається робоча навчальна програма з дисциплі-

ни, яка містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідов-

ність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби по-

точного і підсумкового контролю.  

2.46. Робочі навчальні програми з дисциплін розробляються провідними 

НПП (професорами, доцентами) кафедри до початку навчального року (семест-

ру). Робочі навчальні програми розглядаються на засіданні кафедри, яка забез-

печує викладання дисципліни, схвалюються вченою радою факультету (ННІ), 

затверджуються деканом факультету (директором ННІ). Робочі навчальні про-

грами дисциплін оновлюються щорічно.  

2.47. Навчальні та робочі навчальні програми з дисциплін розробляються 

за формою встановленого зразка.  

2.48. Навчальні та робочі навчальні програми є частиною навчально- методи-

чного комплексу дисципліни (НМКД), який складається з таких компонентів: • Ро-

боча навчальна програма дисципліни; • Конспект лекцій з навчальної дисципліни; • 

Методичні вказівки (рекомендації) для проведення лабораторних, практичних та 

семінарських занять; • Тематика комплексних курсових робіт (проектів) та методи-

чні вказівки (рекомендації) щодо їх виконання (якщо передбачені програмою); • 

Програма навчальної практики дисципліни (якщо вона передбачена навчальним 

планом). • Засоби діагностики з навчальної дисципліни; • Методичні розробки з ор-
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ганізації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни; • Відомості щодо 

забезпечення студентів навчальною та методичною літературою; • Електронний 

варіант НМКД у бібліотеці університету; • Електронний навчальний курс з дисцип-

ліни на навчально- інформаційному порталі в університету; Навчально-методичний 

комплекс дисципліни зберігається на кафедрі. Декани факультетів (директори ННІ) 

забезпечують формування бази робочих навчальних програм дисциплін для усіх 

напрямів (спеціальностей) згідно з навчальними планами підготовки фахівців на 

наступний навчальний рік.  

Електронні навчальні курси дисциплін  

2.49. Електронний навчальний курс (ЕНК) дисципліни - це комплекс еле-

ктронних навчально-методичних матеріалів, створених для організації індиві-

дуального та групового навчання із використанням дистанційних технологій 

(ДТ), що базуються на Internet-технологіях, відповідно до графіку освітнього 

процесу вищого навчального закладу.  

2.50. Основними характеристиками ЕНК є: - структурованість навчально-

методичних матеріалів; - відповідність основним структурним елементам про-

цесу вивчення навчального курсу: лекції, практичні, семінарські, лабораторні 

роботи, самостійна робота, залік, іспит; - чіткий графік виконання студентами 

навчального плану; - налагоджена система інтерактивної взаємодії викладача і 

студента, студентів між собою, засобами ресурсів ЕНК та дистанційних техно-

логій протягом усього часу вивчення навчального курсу; - якісно виконані на-

вчальні матеріали, які дозволяють набути компетентностей, задекларованих у 

робочій програмі; наявність мультимедійних навчальних матеріалів; - система 

оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, яка включає форми та 

критерії оцінювання усіх видів навчальної діяльності; - система контролю та 

самоконтролю усіх видів навчальної діяльності студентів.  

2.51. ЕНК дисциплін розміщуються на навчальному-інформаційному 

порталі Університету − URL-адреса: http://nip.tsatu.edu.ua. Робота навчального 

порталу організована на основі використання платформи дистанційного на-

вчання Moodle (Modular, Object, Oriented, Distance, Learning Environment).  

2.52. Moodle – це система програмних засобів, дистрибутив яких розпо-

всюджується безкоштовно за принципами ліцензії Open Source. За допомогою 

цієї системи студент може дистанційно, через Інтернет, ознайомитися з навча-

льним матеріалом дисципліни, який представлений у вигляді різнотипних інфо-

рмаційних ресурсів, виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти 

електронне тестування.  

2.53. НПП самостійно створюють дистанційні ЕНК з дисциплін і прово-

дять навчання на відстані, надсилають повідомлення студентам, розподіляють, 

збирають та перевіряють завдання, ведуть електронні журнали обліку оцінок та 

відвідування, налаштовують різноманітні ресурси курсу тощо.  

2.54. Електронні навчальні курси можуть бути використані як засоби на-

вчання для студентів денної, заочної, дистанційної форм навчання та регіона-

льних вищих навчальних закладів на всіх етапах навчальної діяльності студен-

тів під час вивчення відповідних дисциплін.  

2.55. Доступ до електронних ресурсів навчального порталу Університету 

– персоніфікований. Логін та пароль доступу студенти та НПП отримують у 
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адміністратора сервера або заступника декана з навчальної роботи.  

2.56. Кожний студент та НПП має доступ до навчального порталу лише 

до тих ЕНК дисциплін, на яких він зареєстрований для участі у навчальному 

процесі. Реєстрацію студентів на ЕНК дисципліни здійснює НПП, який розро-

бив цей курс. Після закінчення навчання за програмою ЕНК дисципліни НПП 

відраховує студентів з числа його учасників.  

2.57. ЕНК дисциплін, які розробляються на платформі дистанційного навчан-

ня Moodle, складаються з електронних ресурсів двох типів: – ресурси, призначені 

для подання студентам змісту навчального матеріалу, наприклад: електронні конс-

пекти лекцій, мультимедійні презентації лекцій, методичні рекомендації, веб-касти 

або аудіо-касти тощо; – ресурси, призначені для закріплення вивченого матеріалу, 

формування вмінь та навичок, самооцінювання та оцінювання навчальних досяг-

нень студентів, наприклад: завдання, тестування, анкетування, форум, чат тощо.  

2.58. Сертифікація ЕНК здійснюється за допомогою проведення експер-

тизи, яка передбачає оцінювання ЕНК експертами з трьох позицій: структурно-

функціональної, змістовно-наукової та методичної. Комісію з сертифікації ЕНК 

очолює проректор з науково-педагогічної роботи, її склад затверджується від-

повідним наказом ректора Університету.  

2.59. Порядок проведення атестації ЕНК дисциплін передбачає: - призначен-

ня експертів для проведення експертизи ЕНК здійснюється на підставі рішення ко-

місії ТДАТУ із сертифікації ЕНК; - проведення експертизи відбувається згідно з 

даним Положенням, затвердженим наказом ректора університету; - висновки екс-

перта зі змісту розглядаються та затверджуються на засіданні відповідної кафедри 

університету, яка несе відповідальність за якість змісту електронного навчального 

курсу.  

3. Форми навчання  

3.1. Навчання в Університеті здійснюється за такими формами: − очна 

(денна); − заочна (дистанційна).  

3.2. Форми навчання можуть поєднуватися.  

3.3. Очна (денна) форма навчання є основною формою здобуття певного 

ступеня вищої освіти та кваліфікації з відривом від виробництва. Організація 

освітнього процесу за очною (денною) формою навчання здійснюється в Уні-

верситеті згідно з цим Положенням.  

3.4. Заочна (дистанційна) форма навчання є формою здобуття певного 

ступеня вищої освіти та кваліфікації без відриву від виробництва.  

3.5. Освітній процес за заочною (дистанційною) формою навчання органі-

зовується протягом календарного року – під час екзаменаційних сесій і в міжсе-

сійний період, з урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для 

осіб, які поєднують роботу з навчанням.  

3.6. Екзаменаційна сесія для студентів заочної (дистанційної) форми на-

вчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюються усі форми 

освітнього процесу, передбачені робочим навчальним планом: навчальні занят-

тя, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.  

3.7. Міжсесійний період для заочної (дистанційної) форми навчання – це час-

тина навчального року, протягом якої здійснюється робота студента щодо засвоєн-

ня навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом НПП згідно із за-
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твердженим графіком консультацій, у тому числі через інформаційну систему Інте-

рнет.  

3.8. З метою забезпечення студентів та НПП середовищем для отримання ін-

формаційно-методичного забезпечення дисципліни та інструментів для комунікації 

у процесі навчання використовується: навчально-інформаційний портал універси-

тету – http://nip.tsatu.edu.ua, який функціонує на базі платформи Moodle, на якому 

розміщуються ЕНК із відповідних дисциплін; електронна наукова бібліотека.  

3.9. Навчання окремих здобувачів вищої освіти, які вступили до Універ-

ситету до 2015 р., здійснюється за екстернатною формою. Організація освітньо-

го процесу за екстернатною формою здійснюється в Університеті згідно з від-

повідним Положенням у терміни, передбачені графіком навчального процесу 

для очної (денної) і заочної (дистанційної) форм навчання.  

3.10. З 2015 р. прийом до Університету на навчання за екстернатною фо-

рмою заборонений.  

4. Форми організації освітнього процесу  

4.1. Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами: − 

навчальні заняття; − самостійна робота; − практична підготовка; − контрольні 

заходи.  

4.2. Основними видами навчальних занять в Університеті є: − лекція; − 

лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; − консультація.  

4.3. Університет має право встановлювати інші форми освітнього процесу 

та види навчальних занять.  

Лекція  
4.4. Лекція − основний вид навчальних занять в Університеті, що призна-

чені для засвоєння теоретичного матеріалу. Лекція, як правило, є елементом 

курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кіль-

кох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою 

навчальною програмою дисципліни.  

4.5. Можливе читання окремих лекцій з проблем, які стосуються даної 

навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною програмою. Такі лекції 

проводяться провідними вченими або фахівцями для студентів та НПП Універ-

ситету в окремо відведений час.  

4.6. Лекційні заняття проводяться лекторами, як правило професорами і 

доцентами (старшими викладачами) Університету, а також провідними науков-

цями або фахівцями, запрошеними для читання лекцій. Як виняток, наказом ре-

ктора до читання лекцій може бути допущений викладач, який не має вченого 

ступеня та звання. Лекційні заняття проводяться у відповідно обладнаних при-

міщеннях − аудиторіях для однієї або більше студентських академічних груп.  

4.7. Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов'язаний перед поча-

тком відповідного семестру подати на кафедру складений ним конспект лекцій 

(авторський підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для прове-

дення підсумкового контролю, передбаченого робочим навчальним планом і 

робочою навчальною програмою дисципліни.  

4.8. Лектора, який вперше претендує на читання курсу лекцій, завідувач 

кафедри може зобов'язати проводити пробні лекції за участю НПП та наукових 

співробітників кафедри.  
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4.9. Лектор зобов'язаний дотримуватися робочої навчальної програми ди-

сципліни стосовно тем лекційних занять, але не обмежуватися в питаннях трак-

тування навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів.  

Лабораторне заняття  
4.10. Лабораторне заняття − вид навчального заняття, на якому студент 

під керівництвом НПП особисто проводить натурні або імітаційні експеримен-

ти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних поло-

жень конкретної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з 

лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимі-

рювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкрет-

ній предметній галузі.  

4.11.Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчаль-

них лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов на-

вчального процесу (хімічні реактиви, лабораторні прилади, установки, механіз-

ми тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умо-

вах реального професійного середовища (наприклад, у філіях кафедри, на виро-

бництві, в наукових лабораторіях тощо).  

4.12. Лабораторне заняття зі студентами академічної групи проводиться 

по підгрупах двома НПП.  

4.13. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчаль-

них занять не дозволяється.  

4.14. Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю під-

готовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконан-

ня завдань з теми заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної робо-

ти та його захист перед НПП.  

4.15. Виконання лабораторної роботи оцінюється НПП, який проводив це 

лабораторне заняття. Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку роботи 

науково-педагогічного працівника. Підсумкові оцінки, отримані студентом за 

виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової оці-

нки з навчальної дисципліни.  

Практичне заняття  

4.16. Практичне заняття − вид навчального заняття, на якому НПП органі-

зовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом 

індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.  

4.17. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабо-

раторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислюва-

льною технікою. Практичне заняття проводиться зі студентами академічної 

групи.  

4.18. Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попе-

редньо підготовленому методичному матеріалі − тестах для виявлення ступеня 

оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі за-

вдань різної складності для розв'язування або виконання їх студентами на за-

нятті. Зазначені методичні засоби готуються НПП, який проводить практичне 
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заняття, за погодженням з лектором навчальної дисципліни.  

4.19. Практичне заняття включає проведення поточного контролю знань, 

умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми НПП та її обгово-

рення за участю студентів, розв'язування або виконання завдань з їх обговорен-

ням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, 

отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні 

семестрової оцінки з навчальної дисципліни.  

Семінарське заняття  

4.20.Семінарське заняття − вид навчального заняття, на якому НПП орга-

нізовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готу-

ють тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).  

4.21.Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабі-

нетах зі студентами однієї академічної групи. Перелік тем семінарських занять 

визначається робочою навчальною програмою дисципліни.  

4.22.На кожному семінарському занятті НПП оцінює підготовлені студе-

нтами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відс-

тоювати свою позицію тощо.  

4.23. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у журнал 

обліку роботи науково-педагогічного працівника. Отримані студентом оцінки 

за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні семестрової оцінки 

з навчальної дисципліни.  

Індивідуальне заняття  

4.24.Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студента-

ми з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних твор-

чих здібностей.  

4.25.Індивідуальні навчальні заняття організовуються за окремим графі-

ком з урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть охоп-

лювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дис-

циплін, а в окремих випадках − повний обсяг навчальних занять для конкретно-

го ступеня вищої освіти (ОКР).  

4.26. Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи 

проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім держа-

вної атестації) визначаються індивідуальним навчальним планом студента.  

Консультація  
4.27. Консультація − вид навчального заняття, на якому студент отримує 

відповіді від НПП на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних 

положень чи аспектів їх практичного застосування.  

4.28. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

студентів, залежно від того, чи НПП консультує студентів з питань, пов'язаних 

із виконанням індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної ди-

сципліни.  

4.29. Обсяг часу, відведений НПП для проведення консультацій з конкре-

тної дисципліни, визначається робочим навчальним планом.  

……………………………..  
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ДОДАТОК 2 

 

ЗАВДАННЯ 

 
3. Розгадати кросворд  «ДИДАКТИКА» - ключове слово  

По горизонталі: 

1 -  принцип навчання; 

2 -  одна з складових змісту освіти; 

3 -  керування пізнавальною діяльністю студента здійснює … 

4 - процес і результат засвоєння систематизованих знань і способів пі-

знавальної діяльності; 

5 -  двобічний процес, який включає засвоєння учбового матеріалу, та 

керівництво цією діяльністю; 

6, 7, 8 – принципи навчання; 

9 - конкретний необхідний зв'язок між подіями, фактами; 

10 - принцип навчання. 

По вертикалі: 

1 - система формалізованих завдань, призначених для встановлення від-

повідності освітнього (кваліфікаційного) рівня особи до вимог освітніх (квалі-

фікаційних) характеристик; 

2 - принцип навчання. 

  
 

Рис. 2 - Кросворд «Дидактика» 

 

Дидактика – частина педагогіки, що складає теорію навчання. Вона обґрунто-

вує і розкриває зміст освіти, розробляє методи і організаційні форми навчання. 
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Відповісти на тестові питання 

 

1. Чим визначається мова навчання? 

 1 – Принципами навчання. 

 2 - Законодавством України «Про мови». 

 3 – Педагогічною технологією. 

 

2. Навчання – це… 

1 - Процес і результат засвоєння систематизованих знань і способів пізна-

вальної діяльності. 

          2 -   Метод викладання матеріалу.  

3 – Двобічний процес, який включає засвоєння учбового матеріалу, тобто 

діяльність тих, хто навчається (навчання), та керівництво цією діяльністю (ви-

кладання).  

 

3. Освіта – це… 

1 - Процес і результат засвоєння систематизованих знань і способів пізна-

вальної діяльності. 

 2 -  Принцип навчання. 

 3- Науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого 

навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів. 

 

4. Навчальний процес – це… 

1 - Система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реаліза-

цію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно 

до державних стандартів освіти. 

        2 - Процес і результат засвоєння систематизованих знань і способів пізна-

вальної діяльності. 

 3 -Сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього (кваліфікаційно-

го) рівня. 

 

5. Чим визначається зміст освіти? 

1 - Сукупністю норм, які визначають вимоги до освітнього (кваліфікацій-

ного) рівня. 

 2 - Науково обґрунтованою системою дидактично та методично оформ-

леного навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів. 

3 – Системою формалізованих завдань. 

 

6. З яких частин складається зміст освіти? 

1 – Стандартної і нестандартної 

 2 – Теоретичної і практичної. 

3 – Нормативної і вибіркової. 

 

7. До нормативних документів, що визначають зміст, порядок і якість підго-

товки належать: 
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1 - Кваліфікаційна характеристика для визначеної спеціальності, навчаль-

ний план, графік навчального процесу, типова навчальна програма дисципліни, 

робоча навчальна програма дисципліни. 

2 -  Конспект лекцій, методичні вказівки до практичних і лабораторних 

робіт, звіти, оформлені згідно до вимог. 

3 – Журнали обліку відвідування занять, розклад занять, екзаменаційні 

відомості.  

 

8. Які з перелічених груп принципів належать до принципів навчання? 

1 – Закономірність, динамічність, паралельність. 

2 -  Системність, систематичність, наочність. 

3 -  Традиційність, програмованість, масовість, вибірковість. 

 

9. Закон - це... 

1 - Конкретний необхідний зв'язок між подіями, фактами. 

   2-  Розробка методів і організаційних форм навчання. 

   3 - Об'єктивно зумовлена послідовність явищ. 

 

10. Закономірність – це… 

1 - Конкретний необхідний зв'язок між подіями, фактами. 

   2-  Розробка методів і організаційних форм навчання. 

   3 - Об'єктивно зумовлена послідовність явищ. 
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