






1. Загальні положення 

 

 Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про 

фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про освіту», Статутом 

ДПТНЗ «Дніпровського центру професійно-технічної   освіти».  

1.1 Структурним підрозділом ДПТНЗ «Дніпровського центру професійно-

технічної   освіти» (надалі  - Центр)  є Відділення інститутиційної (очної 

(денної), заочної)  форми навчання (надалі - Відділення) з підготовки фахових 

молодших бакалаврів по спеціальностям:  274 Автомобільний транспорт, 192 

Будівництво та цивільна інженерія, 133 Галузеве машинобудування, 131 

Прикладна механіка, 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 141 Теплоенергетика. 

1.2 Структурний підрозділ створюється за рішенням педагогічної ради Центру 

за умови, якщо за освітньо-професійним ступенем фахового навчається не 

менше 150 здобувачів освіти .   

Керівництво Структурним підрозділом здійснює завідувач, який призначається 

на посаду директором Центру з числа педагогічних працівників, які мають 

повну вишу освіту i досвід науково-педагогічної роботи. 

1.3 Структурний підрозділ є невід’ємною частиною Центру, не має майнового 

балансу і не є розпорядником коштів.  

1.4 Структурний підрозділ не має прав юридичної особи і підпорядковується 

директору Центру.  

1.5 У своїй діяльності структурний підрозділ керується законодавчими та 

нормативними актами, а саме: Конституцією України, законами України «Про 

фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», «Про освіту», Статутом 

ДПТНЗ «Дніпровського центру професійно-технічної   освіти»,  постановами 

Кабінету Міністрів України, нормами та принципами міжнародного права, 

чинними в Україні, рішеннями педагогічної ради Центру, наказами та 

розпорядженнями директора, інструкціями з діловодства, а також цим 

Положенням.  

1.6 У своїй роботі Структурний підрозділ слідує річним та перспективним 

планам розвитку Центру. 

2. Мета,  з авдання та напрямки діяльності  

2.1 Метою освітнього процесу є реалізація особистісного потенціалу 

здобувача освіти, розвитку його наукових, творчих (креативних) та 

інноваційних здібностей, задоволення потреб економіки та суспільства в 

компетентних фахівцях, конкурентоздатних на національному та міжнародному 

ринках праці. А також: 

створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього 

процесу;  

провадження освітньої діяльності, яка забезпечує формування у 

здобувачів освіти компетентностей та досягнення ними результатів навчання, 

передбачених стандартами освіти та відповідними освітніми програмами; 

забезпечення якості освіти; 



підготовка здобувачів освіти до професійної фахової діяльності 

відповідно до здобутої освіти; 

органічне поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного 

навчання, наукової, творчої (мистецької) та інноваційної діяльності; 

реалізація підходів орієнтованого навчання; 

індивідуалізація та диференціація навчання, створення можливостей для 

формування індивідуальної освітньої траєкторії та академічної мобільності 

здобувачів освіти; 

формування особистості, цінностей та переконань здобувачів освіти, 

реалізація їх здібностей та обдарувань, підготовка до національного спротиву; 

набуття здобувачами освіти досвіду вирішення проблем з використанням 

навчальних, інформаційних, наукових та культурно-мистецьких ресурсів; 

забезпечення академічної доброчесності в закладі фахової передвищої 

освіти; 

створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми 

потребами. 

 

2.2 Основними завданнями діяльності структурного підрозділу є: 

 Підготовка фахових молодших бакалаврів відповідно до вимог Державних 

стандартів освіти; 

 Організація навчання здобувачів освіти за обраними ними спеціальностями 

274 Автомобільний транспорт, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 133 

Галузеве машинобудування, 131 Прикладна механіка, 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 141 

Теплоенергетика.  

 Забезпечення високої якості підготовки фахівців 

 вищезазначених спеціальностей; 

 Підвищення рівня якості освітніх послуг до європейських стандартів; 

 Створення умов наукового розвитку обдарованих студентів, виявлення в них 

індивідуальних здібностей; 

 Виховання у здобувачів освіти моральних цінностей, громадянської позиції 

та відповідальності, соціальної активності, здорового способу життя; 

 

2.3 Основними напрямками діяльності структурного підрозділу є: 

 Забезпечення в освітньому процесі Державних стандартів освіти; 

 Виконання навчальних планів з підготовки за освітньо-професійним 

ступенем фаховий молодший бакалавр; 

 Організація, здійснення та методичне забезпечення навчально - виховного 

процесу; 

 Інтенсифікація навчального процесу, впровадження в навчальний процес 

новітніх освітніх технологій; 

 Імплементація новітніх і інноваційних підходів у здійсненні навчального 

процесу; 

 Удосконалення бібліотеко-інформаційного забезпечення учасників 

навчально-виховного процесу 

 Ефективне використання комп’ютерних та мультимедійних засобів для 

навчання, впровадження інтерактивних методів в навчанні,  

проектноорієнтованих освітніх програм; 

 Розробка плану заходів роботи Центру, який спрямований на покращення 



якості освітнього процесу; 

 Інтеграція навчального процесу через призму майбутньої професійної 

діяльності здобувачів освіти шляхом організації практик, провадження 

відкритих занять, круглих столів, воркшопів, семінарів, інтерактивних та 

пізнавально-практичних лекцій за участю практикуючих фахівців в 

машинобудування, будівництва, автотранспорту, електроенергетики, 

теплоенергетики та телекомунікацій; 

 Впровадження індикаторів оцінювання якості наданих освітніх послуг для 

проведення моніторингу ефективності діяльності навчального закладу. 

 

3. Функції відділення 

 
               У відповідності із поставленими завданнями відділення виконує такі 

функції: 

   3.1 Здійснює планування й організацію освітнього процесу здобувачів 

фахової передвищої освіти на основі державних стандартів, навчальних планів, 

а також діючих нормативно-правових документів у галузі освітньої діяльності. 

3.2 Розробляє нормативну, інформаційну та організаційну документацію 

з реалізації освітнього процесу на відділенні. 

3.3 Оформляє документи здобувачам фахової передвищої освіти, які 

щойно вступили, готує документи до екзаменаційних сесій, державних 

екзаменів, аналізує ïx підсумки. 

3.4 Координує та контролює діяльність викладачів відділення з якості 

навчання та виховання здобувачів фахової передвищої освіти, методичного 

забезпечення процесу навчання у відповідності до нормативно-правових вимог. 

3.5 Контролює виконання графіку освітнього процесу та дотримання 

розкладу навчальних занять, проведення консультацій з навчальних дисциплін, 

проведення екзаменаційних сесій на відділенні. 

3.6 Організовує моніторинг успішності здобувачів фахової передвищої 

освіти. Розробляє проєкти таких наказів: на переведення здобувачів фахової 

передвищої освіти на наступний курс; на відрахування з різних причин, на 

перездачу сесій aбo окремих дисциплін, відновлення на навчання тощо. 

Займається підготовкою документації для  здобувачів фахової передвищої 

освіти, переведених з інших BH3; розробляє індивідуальні графіки перездач 

дисциплін, якщо виявлена певна розбіжність в навчальних планах різних 

навчальних закладів. 

 4. Права і повноваження 

 4.1 Відокремлений структурний підрозділ має такі права і 

повноваження: 

  Здійснення повного циклу навчальної, методичної, наукової та виховної 

роботи за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр 

спеціальностей 274 Автомобільний транспорт, 192 Будівництво та цивільна 

інженерія, 133 Галузеве машинобудування, 131 Прикладна механіка, 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 172 Телекомунікації та 



радіотехніка, 141 Теплоенергетика.  

  Контроль за виконанням робочих навчальних планів відповідно до 

вищевказаних спеціальностей; 

  Підготовка документів і клопотань про заохочення студентів за успіхи у 

навчанні, громадському житті відділення, участь у спортивномасовій роботі, 

внесення пропозицій адміністрації Центру, щодо накладання стягнень чи 

відрахування студентів Структурного підрозділу; 

  Пропозиції щодо представлення кураторів груп до морального та (або) 

матеріального заохочення, внесення пропозицій адміністрації Центру щодо 

накладання стягнень на працівників Структурного підрозділу; 

  Організація та контроль проведення навчальних практик; 

  Забезпечення діловодства та документообігу відділення; 

  Дотримання заходів з безпеки життя і здоров'я здобувачів освіти під час 

навчальних занять та позааудиторної роботи. 

5. Управління 

5.1 Керівництво Структурного підрозділу здійснює завідуючий, який 

призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора Центру. 

5.2 Завідуючий Структурного підрозділу здійснює свою роботу під 

керівництвом директора та заступників директора (у частині виконання 

закріпленого за ними напрямку діяльності) та здійснює керівництво 

навчальною, методичною та виховною роботою відділення на основі посадової 

інструкції, Статуту Центру, а також обов’язків, покладених на нього 

директором Центру, передбачених посадовою інструкцією.  

5.3 На завідуючого структурним підрозділом покладається: 

 Організація та безпосередній контроль за навчально-виховною роботою у 

студентських групах структурного підрозділу; 

 Виконання планів роботи структурного підрозділу, планів роботи кураторів 

груп та іншої навчальної документації; 

 Ведення обліку та аналіз успішності здобувачів освіти; 

 Контроль за дисципліною студентів відділення, дотриманням правил 

внутрішнього розпорядку Центру; 

 Контроль за роботою кураторів академічних груп; 

 Сприяння участі здобувачів освіти у Молодіжній раді та Науковому 

товаристві здобувачів освіти Центру; 

 Проведенню виховної та культурної роботи серед здобувачів освіти 

відділення; 

 Контроль за соціально-побутовими умовами навчальних приміщень; 

 Комунікація з батьками здобувачів освіти відділення; 

 Подання рекомендацій з поліпшення навчального процесу; 

6. Здобувачі освіти 

6.1 До числа здобувачів освіти Структурного підрозділу зараховуються особи 

відповідно до правил прийому. 



6.2 Здобувачі освіти приймають участь у діяльності Структурного підрозділу та 

мають права, передбачені чинним законодавством, статутом Структурного 

підрозділу, цим положенням. 

6.3 Здобувачі освіти можуть бути членами у Молодіжній раді, Науковому 

товаристві студентів, клубах та предметних гуртках, що діють у Центрі. 

6.4 Здобувачі освіти зобов'язані у встановлені строки виконувати навчальні 

плани й програми та дотримуватись вимог Положення про організацію 

навчального процесу. 

6.5 За невиконання навчальних планів, за порушення Правил внутрішнього 

розпорядку Центру на здобувачів освіти можуть бути накладені адміністративні 

стягнення, зокрема здобувачі освіти можуть бути відраховані з Центру. 

7. Куратори груп 

7.1 Основною організаційною одиницею освітнього процесу в Центрі є 

академічна група, робота з якою є найважливішим напрямом у системі 

навчально-виховної діяльності Структурного підрозділу та Центру. 

Організаційно- методичне керування роботою групи здійснює куратор. 

7.2 У своїй діяльності куратор керується наказами Міністерства освіти і науки 

України, Статутом Центру, наказами та розпорядженнями директора Центру, 

концепцією розвитку Центру, правилами внутрішнього розпорядку Центру. 

7.3 Куратор здійснює свою діяльність у взаємодії із завідуючим структурного 

підрозділу, заступником директора з виховної роботи. 

7.4 Призначення кураторів груп здійснюється наказом директора на основі 

подання завідуючого Структурного підрозділу. 

7.5 Загальна координація діяльності кураторів в групах проводиться 

завідуючим Структурного підрозділу та заступником директора з навчально-

методичної роботи. 

7.6 Робота кураторів передбачає: 

 Зустрічі куратора з академічною групою для проведення планових та 

позапланових заходів, контролю за станом успішності та відвідання занять 

здобувачами освіти; 

 Зустрічі куратора з викладачами, що проводять заняття в академічній групі, 

для одержання інформації про успішність та дисциплінованість здобувачів 

освіти; 

 Звіти кураторів заслуховуються на нарадах, які проводить завідуючий 

відділенням, засіданнях Вченої ради Центру. 

8. Документація відділення 
Діючі державні стандарти. 

Робочі навчальні плани, графік освітнього процесу, затверджені 

директором Центру. 

Журнали навчальних занять (по кількості навчальних груп), журнали  

факультативних занять. 

Накази по відділенню. 



Локальні акти, які регламентують діяльність відділення. 

Розклади групових занять, консультацій, екзаменів, затверджені 

директором Центру. 

Відомості обліку годин навчальної роботи викладачів на кожну групу. 

Зведені відомості, екзаменаційні відомості, залікові відомості. 

Тестові завдання для проведення зрізів знань здобувачів освіти, 

результати проміжного контролю. 

Плани роботи відділення на навчальний рік, затверджені заступником 

директора з навчальної роботи. 

Звіти про роботу відділення. 

Книга pyxy контингенту здобувачів освіти (алфавітна), журнал 

реєстрації академічних довідок, журнал видачі студентських квитків, залікових 

книжок. 

9. Форми здобуття фахової передвищої освіти 

9.1 Формами здобуття фахової передвищої освіти є: 

1) інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); 

2) індивідуальна (екстернатна, на робочому місці (на виробництві)); 

3) дуальна. 

9.2 Очна (денна, вечірня) форма здобуття фахової передвищої освіти - це 

спосіб організації навчання студентів (здобувачів освіти), що передбачає їх 

безпосередню участь в освітньому процесі, проведення, як правило, навчальних 

занять та практичної підготовки не менше 30 тижнів упродовж повного 

навчального року. Здобуття фахової передвищої освіти на основі базової 

середньої освіти проводиться лише за денною формою. У встановленому 

законодавством порядку студенти (здобувачі освіти) денної форми здобуття 

освіти мають право відповідно до законодавства на стипендіальне забезпечення, 

пільги на проїзд у транспорті, поселення в гуртожитку, відстрочку від 

військової служби тощо. 

9.3 Вечірня форма здобуття фахової передвищої освіти передбачає 

проведення навчальних занять, як правило, після 18 години в робочі дні, а також 

проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання 

заліків та екзаменів, атестацію здобувачів в обсязі додаткових оплачуваних 

відпусток, передбаченому законодавством про відпустки для осіб, які 

поєднують роботу з навчанням.  

9.3 Заочна форма здобуття фахової передвищої освіти - це спосіб 

організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти 

під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньо-професійною 

програмою у міжсесійний період.  

Заочна форма здобуття фахової передвищої освіти передбачає проведення 

настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та 

екзаменів, атестацію здобувачів в обсязі додаткових оплачуваних відпусток, 

передбачених законодавством про відпустки для осіб, які поєднують роботу з 

навчанням. Тривалість періоду між навчальними заняттями та контрольними 

заходами, як правило, не може бути меншою, ніж один місяць. 

9.4 Дистанційна форма здобуття фахової передвищої освіти - це 

індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за 

опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього 



процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 

9.5 Мережева форма здобуття фахової передвищої освіти - це спосіб 

організації навчання здобувачів освіти, який передбачає взаємодію суб’єктів 

освітньої діяльності на договірних засадах. 

Відповідальність за зміст, якість та реалізацію освітньо-професійних 

програм за мережевою формою здобуття фахової передвищої освіти несе один 

з таких суб’єктів відповідно до договору. Цей суб’єкт забезпечує ліцензування 

спеціальності із зазначенням місць провадження освітньої діяльності в інших 

суб’єктів освітньої діяльності. 

9.6 Екстернатна форма здобуття фахової передвищої освіти (екстернат) - 

це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітньо-професійна 

програма повністю засвоюється здобувачем самостійно (зокрема шляхом 

неформальної та інформальної освіти), а контрольні заходи здійснюються 

відповідно до законодавства. 

Екстернатна форма здобуття фахової передвищої освіти може 

застосовуватись лише для акредитованих освітніх програм. Тривалість 

навчання за екстернатною формою визначається індивідуальним навчальним 

планом здобувача освіти. 

9.7 Здобуття фахової передвищої освіти на робочому місці - це спосіб 

організації навчання здобувачів освіти, який передбачає оволодіння освітньо-

професійною програмою на виробництві шляхом практичного навчання, участі 

у виконанні трудових обов’язків і завдань під керівництвом фахівців-практиків, 

залучених до освітнього процесу. Освітні компоненти теоретичного характеру 

при цьому можуть бути перезараховані з документів про раніше здобуту освіту 

або вивчаються самостійно. 

9.8 Дуальна форма здобуття фахової передвищої освіти - це спосіб 

здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання здобувачів освіти в 

закладах фахової передвищої освіти з навчанням на робочих місцях на 

підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як 

правило, на основі договору. 

9.9 Рішення про запровадження певної форми здобуття фахової 

передвищої освіти ухвалює колегіальний орган управління закладом фахової 

передвищої освіти, якщо це не суперечить стандарту фахової передвищої освіти 

з відповідної спеціальності. Організація освітнього процесу за кожною формою 

здобуття фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до законодавства, 

її особливості в закладі фахової передвищої освіти зазначаються в Положенні. 

9.10 Форми здобуття фахової передвищої освіти можуть поєднуватися. 

Положення про поєднані форми здобуття фахової передвищої освіти 

затверджуються колегіальним органом управління закладу фахової передвищої 

освіти як додатки до Положення.  

9.11 Здобувачі фахової передвищої освіти мають право на вибір форми 

здобуття освіти під час вступу до закладу фахової передвищої освіти та/або 

навчання. Вибір та зміну форми здобуття освіти здобувач освіти може 

здійснювати серед запроваджених закладом фахової передвищої освіти за 

визначеною в Положенні процедурою та з урахуванням готовності до навчання 

і спроможності до його продовження з певного періоду навчання (семестру). 

Порядок складання академічної різниці та її граничний обсяг в разі зміни форми 

здобуття освіти визначається Положенням. 



10. Форми організації освітнього процесу та види навчальних 

занять, внутрішній моніторинг якості фахової передвищої освіти 

10.1 Освітній процес здійснюється за такими формами: 

1) навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття; 

2) самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань; 

3) практична підготовка; 

4) контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової 

передвищої освіти. 

10.2 Основними видами навчальних занять є: 

1) лекція; 

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

3) урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти); 

4) консультація. 

10.3 Навчальне заняття – форма організації освітнього процесу, яка 

передбачає навчальну діяльність здобувачів освіти під керівництвом, за участю 

або в присутності викладача. Тривалість навчального заняття становить одну 

академічну годину. Два навчальних заняття можуть проводитись без перерви 

поспіль (пара). 

10.4 Індивідуальне заняття - вид навчального заняття, що проводиться 

викладачем з одним (кількома) здобувачем(ами) освіти з метою підвищення 

рівня їх фахової підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. 

10.5 Лекція - вид навчального заняття, що полягає у викладі теоретичного 

матеріалу окремої теми (тем) певної навчальної дисципліни для потоку 

(декількох академічних груп). В окремих випадках лекція може проводитися 

для однієї академічної групи. 

10.6 Лабораторне заняття - вид навчального заняття під керівництвом 

викладача, що полягає у проведенні здобувачем освіти особисто експериментів 

(дослідів) з метою підтвердження окремих теоретичних положень певної 

навчальної дисципліни, набуття практичних навичок у роботі з лабораторним 

устаткуванням, обладнанням, методикою проведення досліджень. Лабораторні 

заняття проводяться у спеціально обладнаних лабораторіях закладу з однією 

академічною групою (підгрупою). 

10.7 Практичне заняття - вид навчального заняття під керівництвом 

викладача, що полягає у виконанні здобувачем освіти індивідуального завдання 

з метою практичного застосування окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або лабораторіях 

закладу, оснащених необхідними засобами навчання, обчислювальною 

технікою однією академічною групою (підгрупою). 

10.8 Семінарське заняття - вид навчального заняття під керівництвом 

викладача, що полягає у обговоренні попередньо визначених тем, до яких 

здобувачі освіти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних 

завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться в аудиторіях з однією 

академічною групою. 

10.9 Консультація - вид навчального заняття, що полягає у наданні 

викладачем роз’яснень певних положень окремої навчальної дисципліни, 

допомоги у проведенні здобувачами освіти самостійної роботи або виконанні 

індивідуальних завдань. Проводиться для здобувачів освіти однієї академічної 

групи або потоку. 

10.10 Урок – інтегрований вид навчальної роботи під керівництвом 



викладача, що поєднує елементи лекції, лабораторного, практичного, 

семінарського заняття для виконання освітньої програми профільної середньої 

освіти. Лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття також можуть 

використовуватись для реалізації освітньої програми профільної середньої 

освіти. 

10.11 Самостійна робота здобувача освіти – форма організації освітнього 

процесу, яка передбачає засвоєння навчального матеріалу у вільний від 

навчальних занять час під методичним керівництвом викладача, але без його 

безпосередньої участі. Самостійна робота може здійснюватися у формі 

виконання індивідуальних завдань. 

10.12 Практична підготовка - форма організації освітнього процесу, що 

проводиться на базах практики (структурних підрозділах відповідного або 

іншого закладу фахової передвищої освіти, підприємствах, закладах, установах, 

організаціях) з урахуванням специфіки підготовки за певною спеціальністю з 

метою набуття здобувачем освіти професійних навичок і вмінь під 

керівництвом педагогічного працівника та з залученням працівника 

підприємства, закладу, установи, організації з відповідним фахом. 

10.13 Поняття «академічна година», «академічна група», «потік» 

вживаються в розумінні Норм часу для планування та обліку навчальної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої 

освіти, затверджених наказом МОН від 18 червня 2021 року № 686, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції 19 серпня 2021 року за № 1092/36714. 

10.14 Для оцінювання, діагностики результатів навчання здобувачів 

освіти проводяться контрольні заходи, які включають поточний контроль та 

підсумковий (семестровий контроль, атестація здобувачів) контроль. Центр 

забезпечує справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання 

відповідно до Положення. 

10.15 Внутрішній моніторинг якості фахової передвищої освіти, контроль 

за його дотриманням організовується та здійснюється педагогічною радою 

відповідно до Положення. 

 

11. Планування освітнього процесу та вимоги до освітньої діяльності 

11.1 Освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти здійснюється 

за освітньо-професійними програмами. Освітня діяльність у сфері профільної 

середньої освіти здійснюється за освітніми програмами профільної середньої 

освіти професійного спрямування. 

11.2 У межах ліцензованої спеціальності Центр розробляє освітньо-

професійні програми та затверджує їх відповідно до Положення. Основою для 

розроблення освітньо-професійної програми є стандарт фахової передвищої 

освіти за відповідною спеціальністю (за наявності). 

11.3 Освітньо-професійна програма - єдиний комплекс освітніх 

компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, 

контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів 

навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної 

кваліфікації. 

11.4 Освітньо-професійна програма містить: 

вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

освітньо-професійною програмою; 

обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової 



передвищої освіти за відповідною спеціальністю; 

зміст підготовки здобувачів освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання; 

перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання; 

вимоги професійних стандартів (за наявності); 

форми атестації здобувачів освіти; 

вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

перелік обов’язкових загальних та спеціальних компетентностей 

випускника; 

освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти. 

Освітньо-професійні програми можуть мати корекційно-розвитковий 

складник для осіб з особливими освітніми потребами. 

11.5 Вимоги до попередньої освіти осіб, які можуть розпочати навчання 

за освітньо-професійною програмою, визначаються частиною третьою статті 7 

Закону України «Про фахову передвищу освіту» та стандартом фахової 

передвищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності). 

11.6 Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової 

передвищої освіти за відповідною спеціальністю, вимоги професійних 

стандартів (за наявності), форми атестації здобувачів освіти, вимоги до системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти, перелік обов’язкових загальних та 

спеціальних компетентностей випускника визначаються стандартом фахової 

передвищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності) або 

розробниками освітньо-професійної програми (у разі відсутності стандарту 

фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю) з урахуванням вимог 

Закону України «Про фахову передвищу освіту». 

11.7 Зміст підготовки здобувачів освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання, формується розробниками освітньо-професійної 

програми з обов’язковим використанням переліку обов’язкових результатів 

навчання, визначених стандартом фахової передвищої освіти (за наявності). 

11.8 Перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання, 

освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти визначаються 

розробниками освітньо-професійної програми самостійно. До освітньо-

професійної програми включаються дисципліни для вільного вибору здобувачів 

освіти в обсязі, що становить не менше десяти відсотків загальної кількості 

кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової 

передвищої освіти (загальний обсяг таких дисциплін в освітньо-професійній 

програмі має становити не менше подвійного обсягу в кредитах ЄКТС). 

11.9 Центр самостійно розробляє освітні програми профільної середньої 

освіти професійного спрямування з урахуванням галузей знань та/або 

спеціальностей підготовки фахівців з фаховою передвищою освітою відповідно 

до законодавства про повну загальну середню освіту. Центр може 

використовувати типові або інші освітні програми профільної середньої освіти, 

що розробляються та затверджуються відповідно до закону. 

11.10 Порядок розроблення, розгляду, затвердження, відкриття, закриття, 

моніторингу, перегляду освітніх (освітньо-професійних) програм визначається 

Положенням. 

11.11 Центр на підставі відповідної освітньо-професійної програми 

(освітньо-професійної програми та освітньої програми профільної середньої 

освіти для підготовки фахівців на основі базової середньої освіти) розробляє 



навчальний план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у 

кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, 

види та обсяг навчальних занять, графік освітнього процесу, форми поточного і 

підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової 

передвищої освіти програмних результатів навчання. Навчальний план 

складається для кожної освітньо-професійної програми за кожною формою і для 

кожної основи здобуття фахової передвищої освіти, припускається навчання 

здобувачів освіти певної освітньо-професійної програми за різними 

навчальними планами.  

Вимоги до структури, змісту й оформлення навчальних планів, порядок 

розроблення, затвердження та внесення змін визначаються Положенням. 

11.12 На основі навчального плану у визначеному Положенням порядку 

для кожного здобувача фахової передвищої освіти розробляються та 

затверджуються індивідуальні навчальні плани на кожний навчальний рік. 

Індивідуальний навчальний план формується за результатами особистого 

вибору здобувачем фахової передвищої освіти дисциплін з урахуванням вимог 

освітньо-професійної програми щодо вивчення її обов’язкових компонент. 

Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання здобувачем 

фахової передвищої освіти. Вимоги до порядку оформлення індивідуальних 

навчальних планів, процедура реалізації права здобувача освіти на вільний 

вибір навчальних дисциплін визначаються, індивідуальний навчальний план 

затверджується у визначеному Положенням порядку. 

11.13 Центр забезпечує участь здобувача освіти у формуванні 

індивідуального навчального плану шляхом здійснення вибору навчальних 

дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною 

програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків 

загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної 

програми фахової передвищої освіти. При цьому здобувачі фахової передвищої 

освіти мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для 

здобувачів вищої освіти в цьому або в іншому закладі освіти, за погодженням з 

керівником закладу фахової передвищої освіти. 

11.14 Навчальний план є підставою для розроблення деталізованих 

робочих навчальних планів на навчальний рік, розкладів навчальних занять, 

практичної підготовки та контрольних заходів, планування навчального часу 

здобувачів освіти та робочого часу педагогічних працівників відповідно до 

Положення. 

11.15 Програми навчальних дисциплін та програми практик розробляться 

на підставі відповідної освітньо-професійної програми (освітньо-професійної 

програми та освітньої програми профільної середньої освіти для підготовки 

фахівців на основі базової середньої освіти). Інші види навчально-методичного 

забезпечення освітньої діяльності визначаються в Положенні (за потреби). 

11.16 Програма навчальної дисципліни (навчального предмету, практики) 

визначає її зміст і місце в освітньо-професійній (освітній) програмі, мету, 

завдання, результати навчання, розподіл загального обсягу годин між видами 

навчальних занять та самостійною роботою здобувачів освіти, критерії 

оцінювання результатів навчання тощо. Вимоги до структури, змісту й 

оформлення програми навчальної дисципліни (навчального предмету, 

практики) визначаються в Положенні. 

11.17 Мінімальні вимоги до матеріально-технічного, навчально-



методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності на рівні 

фахової передвищої освіти визначені Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності, затвердженими Кабінетом Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 

2021 р. № 365). 

 

12. Оцінювання та визнання результатів навчання 

12.1 Поточний контроль здійснюється під час проведення уроків, 

практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувача освіти до виконання конкретних завдань. Форма 

проведення поточного контролю під час навчальних занять і система 

оцінювання рівня знань визначаються викладачем. 

12.2 Семестровий контроль проводиться у формах контрольних 

(модульних) робіт, індивідуальних завдань (письмових робіт (у тому числі 

рефератів, перекладів тощо), курсових проєктів та курсових робіт тощо), 

семестрового заліку, залікового туристського навчально-тренувального походу, 

військових зборів, передбачених навчальним планом, семестрового екзамену, 

захисту звіту з практики. 

Особливості різних форм семестрового контролю та шкала оцінювання 

результатів навчання визначається Положенням. Система та критерії 

оцінювання результатів навчання здобувачів освіти за курс профільної 

середньої освіти визначаються відповідно до законодавства. 

12.3 Атестація здобувачів поділяється на державну підсумкову атестацію 

за курс профільної середньої школи, яка проводиться відповідно до Порядку 

проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом МОН від 7 

грудня 2018 року № 1369, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 2 січня 2019 

року за № 8/32979, та атестацію здобувачів фахової передвищої освіти. 

12.4 Атестація здобувачів фахової передвищої освіти може проводитись у 

формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, атестаційного екзамену з 

однієї або більше навчальних дисциплін, захисту кваліфікаційної роботи 

(дипломного проєкту). 

Здобувачі фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти 

допускаються до атестації здобувачів у разі проходження державної 

підсумкової атестації за курс профільної середньої освіти з середнім, достатнім 

або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального предмета. 

12.5 Атестація здобувачів фахової передвищої освіти у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту проводиться для здобувачів освіти з 

спеціальностей, передбачених Переліком спеціальностей, за якими атестація 

здобувачів ступеня фахової передвищої освіти здійснюється у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту та відповідно до Порядку атестації 

здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на 

першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 497. 

12.6 Атестацію здобувачів фахової передвищої освіти (атестаційні 

екзамени та захисти кваліфікаційних робіт (дипломних проєктів)) здійснює 

екзаменаційна комісія, до складу якої включаються представники роботодавців 

та їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

наукових установ, інших організацій відповідно до Положення про 



екзаменаційну комісію, затвердженого колегіальним органом управління 

закладу фахової передвищої освіти. 

12.7 Порядок визнання результатів навчання, перезарахування освітніх 

компонентів та кредитів на підставі документів про раніше здобуту (зокрема, 

незакінчену) професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу 

освіту визначається Положенням. 

Визнання результатів навчання, перезарахування освітніх компонентів та 

кредитів на підставі іноземних документів про освіту здійснюється після їх 

визнання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 2015 

року № 504 «Деякі питання визнання в Україні документів про освіту». 

12.8 Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти, визнаються в системі фахової передвищої освіти 

відповідно до Порядку визнання у вищій і фаховій передвищій освіті 

результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної 

освіти, затвердженому наказом МОН від 08 лютого 2022 року №130, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 березня 2022 року за 

№328/37664. 

12.9 Центр на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, 

яка продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам освітньо-

професійної програми, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра та присвоює відповідну кваліфікацію. 

 

13. Мова освітнього процесу 

13.1 Мовою освітнього процесу в Центрі є державна мова. Використання 

інших мов в освітньому процесі допускається у випадках, передбачених 

законом. 

13.2 Центр забезпечує обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, що 

дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з використанням 

державної мови. Освітньо-професійні програми передбачають набуття 

необхідних для цього компетентностей шляхом вивчення спеціальної 

дисципліни (спеціальних дисциплін) та/або в межах інших освітніх 

компонентів. Освітні програми передбачають вивчення державної мови 

відповідно до законодавства. 

13.3 Особам, які належать до корінних народів, національних меншин 

України, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови 

для вивчення державної мови. Додаткові заняття з вивчення державної мови 

можуть бути передбачені за рахунок дисциплін вільного вибору здобувачів 

освіти, зокрема шляхом збільшення виділеного на них часу. 

13.4 Вивчення іноземної мови (іноземних мов) є обов’язковою складовою 

освітньо-професійних програм. Викладання іноземної мови здійснюється 

відповідною іноземною або державною мовою. 

13.5 Відповідно до освітньої, освітньо-професійної програми одна або 

декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами - державною 

мовою, англійською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу, 

забезпечуючи при цьому здатність здобувачів фахової передвищої освіти 

продемонструвати результати навчання відповідної дисципліни державною 

мовою. Семестровий контроль з таких дисциплін проводиться мовою 

викладання та державною мовою, виконання завдань державною мовою є 

обов’язковим для здобувачів освіти. Перелік іноземних мов, якими 



здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається педагогічною 

радою. 

13.6 За бажанням здобувачів фахової передвищої освіти та за наявності 

відповідних умов у Центрі створюють можливості для вивчення ними мови 

корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни в 

обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з 

використанням цієї мови, за рахунок дисциплін вільного вибору здобувачів 

освіти, зокрема шляхом збільшення виділеного на них часу. 

13.7 Для навчання іноземців, осіб без громадянства, які постійно 

проживають в Україні, а також осіб, які визнані біженцями в Україні, осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус 

закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, та 

здобувають фахову передвищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, 

можуть створюватися окремі групи або розроблятися індивідуальні навчальні 

плани, що передбачають навчання іноземною мовою.  

13.8 Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться 

державною мовою. 

 

14. Академічна мобільність 

14.1. Цілі, завдання, порядок організації академічної мобільності, умови 

повернення до місця постійного навчання (роботи), виконання програм 

академічної мобільності, визнання та зарахування її результатів для здобувачів 

освіти, які навчаються в Центрі, а також працівників визначені Порядком 

реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 13 травня 2022 р. № 599). 

14.2. Кількість кредитів ЄКТС та заходи контролю за кожним видом та 

формою академічної мобільності визначаються Положенням. 

 

15. Бюджет часу та можливості здобувача освіти 

15.1 Тривалість навчального року складає 52 тижні, з яких не менше 8 

тижнів становить сумарна тривалість канікул (перерва в теоретичному навчанні 

здобувачів фахової передвищої освіти за дуальною формою та на робочому 

місці (на виробництві)).  

15.2 Тривалість теоретичного навчання, обов'язкової практичної 

підготовки та контрольних заходів складає не більше 40 тижнів на рік. До 

чотирьох тижнів можуть бути використані на атестацію здобувачів (на 

останньому році навчання), державну підсумкову атестацію для осіб, які 

одночасно здобувають повну загальну середню освіту (на другому році 

навчання), для перескладання контрольних заходів та повторного вивчення 

окремих освітніх компонентів тощо. 

15.3 Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження 

одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 

60 кредитів ЄКТС. Річний бюджет часу здобувача фахової передвищої освіти 

складає 1800 годин. 

15.4 Навантаження здобувача з освітнього компонента впродовж періоду 

навчання (семестру, триместру тощо) складається з контактних годин (лекцій, 

практичних, семінарських, лабораторних занять, уроків, консультацій), 

самостійної роботи, підготовки та проходження контрольних заходів, на які 



розподіляються кредити, встановлені для навчальних дисциплін. 

15.5 Якщо формою підсумкового контролю з дисципліни є екзамен(и), то 

на підготовку та проходження кожного з них виділяється один кредит ЄКТС. 

Якщо курсова робота планується як окремий модуль дисципліни, то на нього 

виділяється не менше одного кредиту ЄКТС. 

Решта встановлених для дисципліни кредитів перераховується в години, 

які розподіляються на контактні години та самостійну роботу. 

Максимальна рекомендована кількість контактних годин на один кредит 

для здобувачів фахової передвищої освіти становить - 16 годин, крім здобувачів 

фахової передвищої освіти денної форми здобуття освіти, які навчаються за 

освітньо-професійними програмами за спеціальностями 274 Автомобільний 

транспорт, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 133 Галузеве 

машинобудування, 131 Прикладна механіка, 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 141 

Теплоенергетика.  

15.6 Залучення здобувачів фахової передвищої освіти під час освітнього 

процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією 

освітньо-професійної програми, забороняється, крім випадків, передбачених 

рішенням Кабінету Міністрів України. 

15.7 Здобувачі фахової передвищої освіти можуть здійснювати трудову 

діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства. 

15.8 Здобувачі фахової передвищої освіти можуть здобувати освіту 

одночасно за декількома освітньо-професійними програмами або здобувати 

додаткові кваліфікації в межах або за межами освітньо-професійної програми в 

закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах фахової 

передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови 

отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного та/або 

місцевого бюджету.  

15.9 Здобувач фахової передвищої освіти має право на самостійне (у разі 

навчання за власні кошти) чи за згодою відповідної фізичної або юридичної 

особи (у разі навчання за кошти фізичних або юридичних осіб) збільшення 

тривалості виконання освітньо-професійної програми за погодженням із 

закладом фахової передвищої освіти, що має бути відображено в договорі про 

надання освітніх послуг. 

15.10 У разі позбавлення ліцензії, закінчення строку дії сертифіката 

(рішення) про акредитацію освітньо-професійної програми, виданого 

центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти, 

неотримання закладом фахової передвищої освіти рішення (сертифіката) про 

акредитацію від центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості 

освіти здобувачі фахової передвищої освіти, які навчаються за рахунок коштів 

державного або місцевого бюджету, мають право на переведення у цьому або 

іншому закладі фахової передвищої освіти на аналогічну акредитовану 

центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти освітньо-

професійну програму в межах тієї самої спеціальності для завершення навчання 

за кошти державного або місцевого бюджету відповідно до Порядку 

переведення здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за рахунок 

коштів державного або місцевого бюджету, до інших закладів фахової 

передвищої освіти для завершення навчання за рахунок коштів державного або 

місцевого бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 



14 липня 2021 року № 724. 

16.  Документи про освіту здобувачів фахової передвищої освіти 

16.1 Документ про фахову передвищу освіту - диплом фахового 

молодшого бакалавра видається особі, яка успішно виконала відповідну 

освітньо-професійну програму. Невід’ємною частиною диплома фахового 

молодшого бакалавра є додаток до диплома. Додаток до диплома європейського 

зразка базується на формі, схваленій Паризьким комюніке, що прийняте 25 

травня 2018 року відповідальними за вищу освіту Міністрами країн 

Європейського простору вищої освіти, з рекомендацією щодо його прийняття в 

ідентичній формі у відповідних рамках Лісабонської Конвенції про визнання та 

Europass. 

Вимоги до форм та/або змісту документів про фахову передвищу освіту, 

а також Перелік інформації, яка повинна міститися в документах про фахову 

передвищу освіту затверджені наказом МОН від 26 квітня 2021 року № 466, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 червня 2021 р. за № 786/36408. 

16.2 Особа, відрахована із закладу фахової передвищої освіти до 

завершення навчання, отримує академічну довідку, що містить інформацію про 

результати навчання, назви дисциплін (предметів), отримані оцінки і здобуту 

кількість кредитів ЄКТС.  

Зразок академічної довідки затверджений наказом МОН від 25 січня 2021 

року № 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 січня 2021 р. за 

№ 122/35744. 

16.3 Здобувач фахової передвищої освіти, який одночасно здобув 

профільну середню освіту, отримує свідоцтво про її здобуття відповідно до 

законодавства про повну загальну середню освіту. 

17.  Порядок введення в дію 

 Це Положення вводиться в дію наказом директора ДПТНЗ 

«Дніпровського центру професійно-технічної   освіти» після ухвалення 

педагогічною радою Центру. 

 Положення може бути доповнено чи змінено наказом директора 

ДПТНЗ «Дніпровського центру професійно-технічної   освіти» 

18. Контроль за діяльністю 

18.1 Контроль за діяльністю Структурного підрозділу здійснює директор 

Центру та його заступники. 

18.2 Завідуючий Структурного підрозділу звітує про свою діяльність перед 

директором.  

18.3 Контроль за діяльністю Структурного підрозділу та перевірка певних видів 

його роботи може здійснюватися за рішенням директора або його заступників. 

19. Реорганізація та ліквідація 

19.1 Припинення діяльності Структурного підрозділу здійснюється шляхом 

його ліквідації або реорганізації. 

19.2 Структурний підрозділ як структурний підрозділ реорганізується або 

ліквідується наказом директора Центру за рішенням педагогічної ради. 

20. Прикінцеві положення 

20.1 Зміни та доповнення до цього Положення розглядаються і ухвалюються 

педагогічною радою та затверджуються директором Центру. 


