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І. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі через систему 

науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, 

засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей 

у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої 

особистості. 

Освітня діяльність – це діяльність, що провадиться з метою забезпечення 

здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб 

здобувачів вищої освіти та інших осіб. 

Освітній процес спрямований на реалiзацiю змісту освіти на певному рiвнi 

вищої освіти вiдповiдно до стандартів освітньої діяльності. 

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності, незалежності вiд втручання будь-

яких політичних партій, інших громадських та релiгiйних органiзацiй. 

1.2. Мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна мова. 

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності 

дозволяється викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими 

іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти 

відповідної дисципліни державною мовою. Перелік дисциплін, що викладаються 

іноземною мовою, затверджується вченою радою університету. 

Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою утворюються 

окремі групи для іноземних громадян або розроблюють індивідуальні програми.  

1.3. Освітній процес здійснюється з урахуванням можливостей сучасних 

iнформацiйних технологій навчання та направлений на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 

знань, професійної мобiльностi та швидкої адаптації до змін i розвитку в 

соцiально-культурнiй сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління 

та органiзацiї праці в умовах ринкової економіки. 

1.4. Організація та проведення освітнього процесу за системою ЄКТС 

регламентується Стандартом вищої освіти Державного ВНЗ закладу 

«Національний гірничий університет» «Положення про організацію освітнього 

процесу за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою» 

(СВО ДВНЗ «НГУ» ООП – 2015), що затверджене вченою радою університету. 

Положення передбачає забезпечення якості вищої освіти та інтеграцію 

національної системи вищої освіти в європейське та світове освітнє 

співтовариство. 



1.5. Органiзацiя освітнього процесу здійснюється навчальними 

підрозділами: факультетами, кафедрами. Навчання іноземних громадян в 

університеті організується факультетом по роботі з іноземними студентами. 

1.6. Університет надає можливість здобувачам вищої освіти користуватися 

навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною 

і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами 

навчання на умовах, визначених правилами внутрішнього розпорядку. 

1.7. Положення розроблено на підставі: 

нормативних документів державного рівня 

Закон України «Про вищу освіту» / [Електронний ресурс]: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (15.10.2014) 

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова Каб. Мін. 

України від 23 лист. 2011 р. №1341. [Електроний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (21.07.2014) 

Положенням про порядок переведення, відрахування та поновлення 

студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти 

України № 245 від 15 липня 1996 року 

Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих 

закладах освіти, затвердженого  

наказом Міністерства освіти України Міністерства освіти України і 

Міністерства охорони здоров'я України від 6 червня 1996 р. N 191/153 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916 

«Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої 

освіти» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 № 579 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність» 

Наказ МОН №450 від 07.08.2002 р. «Про затвердження норм часу для 

планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 

наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів» 

Наказ МОН № 711 від 12.06.2014 р. «Про затвердження форм документів з 

підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» 

Наказ МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» 

Наказ МОН України від 15 жовтня 2015 №1085 «Про Умови прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році» 

Наказ МОН України від 01 червня 2016 №600 «Методичні рекомендації 

щодо розроблення стандартів вищої освіти» 

http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/naukovo-metodichna-rada-

ministerstva/metodichni-rekomendacziyi.html 

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 

1187. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page 



Положення про державний вищий заклад. Затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України № 1074 від 5 вересня 1996 р. 

Нормативних документів рівня вищого навчального закладу: 

Політика забезпечення якості вищої освіти Державного ВНЗ «Національний 

гірничий університет [Електронний ресурс] / Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2016. – 

14 с. Режим доступу: http://www.nmu.org.ua/. 

Наказ ректора Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» від 

27.01.2016 №4 «Про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти». 

Наказ ректора Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» від 

21.08. 2015 р. № 888 «Про затвердження статуту державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» 

Положення про організацію оcвітнього процесу за європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою СВО ДВНЗ «НГУ» ООП – 2015 

Правила прийому до Державного ВНЗ «НГУ» 

Наказ ректора Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» від 

28.04. 2015 р. № 22 «Про введення в дію Положення про організацію атестації 

здобувачів вищої освіти» 

СВО НГУ НМЗ–05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 

процесу. Національний гірничий університет, 2005. – 139 с. (затверджено 

наказом ректора від 29.08.2005 р. №270) 

СВО НГУ ІМЗ – 14. Інформаційно-методичне забезпечення навчального 

процесу. Національний гірничий університет, 2005. – 139 с. (затверджено 

наказом ректора від 6.11.2013р. № 335)  

Положенням про факультет. (затверджено наказом ректора від 3 грудня 

2014 № 2217-л). 

Положенням про кафедру. (затверджено наказом ректора від 3 грудня 2014 

№ 2217-л). 

Норми часу з планування та обліку навчальної, методичної, наукової та 

організаційної роботи науково-педагогічних працівників Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» (затверджено 

наказом ректора від 9.06.2015 № 134). 

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу 

Державного ВНЗ «НГУ» (затверджено наказом ректора від 23 грудня 2015 

№2291-л) 

Правила внутрішнього розпорядку Державного ВНЗ «НГУ» 

Стратегія розвитку університету 

Програми розвитку університету 

Положення про студентське самоврядування Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» 

Положення про організацію освітнього процесу затверджується вченою 

радою вищого навчального закладу відповідно до законодавства. 

 

ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНIЗАЦIЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

2.1. Нормативно-правове забезпечення організації навчального процесу 

Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» 

(далі – Університет) має статус національного вищого навчального закладу і 

http://www.nmu.org.ua/


функціонує на засадах автономності і самоврядності на підставі власного 

статуту. 

Органiзацiя освітнього процесу в університеті базується на 

багатоступеневій системі вищої освіти та на нормах Закону України «Про вищу 

освіту», стандартах освітньої діяльності та вищої освіти.  

2.2. Основними завданнями університету є провадження на високому рівні 

навчальної діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти 

відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями.  

2.3. Стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до 

кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу і наукової 

установи. 

Стандарти освітньої діяльності розробляються для кожного рівня вищої 

освіти в межах кожної спеціальності. 

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним 

рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в 

межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 

використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ). 

Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

– обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

– перелік компетентностей випускника; 

– нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання; 

– форми атестації здобувачів вищої освіти; 

– вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

– вимоги професійних стандартів (або кваліфікаційної характеристики). 

Квалiфiкацiйна характеристика - це основні вимоги до професійних 

якостей, компетентностей фахiвця, якi необхiднi для успiшного виконання 

професійних обов’язків.  

2.4. Зміст освіти – це науково-обгрунтована система дидактично та 

методично оформленого навчального матеріалу для рiвнiв вищої освіти. Зміст 

освіти визначається освітньою програмою підготовки, структурно-логiчною 

схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін i відображається у 

вiдповiдних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, 

дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів 

освітньої дiяльностi. 

2.5. Освітня програма підготовки може бути освітньо-професійною чи 

освітньо-науковою, в залежності від того який рівень вищої освіти особа 

здобуває. 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма підготовки – 

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 



послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Структурно-логiчна схема підготовки – це наукове i методичне 

обґрунтування процесу реалiзацiї освітньої програми підготовки.  

Освітня програма підготовки складається з нормативної та вибіркової 

частин. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти визначається 

вiдповiдним стандартом вищої освіти сформульований у термінах результатів 

навчання. Вибіркова частина становить не менш як 25 відсотків загальної 

кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти, і 

визначається вищим навчальним закладом.  

Освітня програма розробляється робочою групою випускової кафедри 

(міжкафедральною робочою групою), узгоджується з навчально-методичним 

управлінням університету та ухвалюється вченою радою. Рекомендації щодо 

розроблення освітніх програм надані у «Методичних рекомендаціях щодо 

розроблення освітніх програм».  

2.6. Університет у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати 

спеціалізації, які визначаються «Положенням про визнання та моніторинг 

спроможності кафедр започатковувати та провадити освітню діяльність 

відповідно до ліцензійних умов на певному рівні вищої освіти за певною 

спеціальністю (спеціалізацією)».  

2.7. Основним нормативним документом, що визначає органiзацiю освітнього 

процесу є навчальний план. 

Навчальний план розробляється методичною комісією за кожною 

спеціальністю на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

підготовки на весь період її реалізації. 

Навчальний план складається з: 

графіку освітнього процесу; 

зведеного бюджету часу; 

частки самостійної роботи; 

переліку та обсягу нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; 

послідовності вивчення навчальних дисциплін; 

конкретної форми проведення занять та їх обсягу; 

форми проведення семестрового та підсумкового контролів.  

Сформований навчальний план за напрямом/спеціальністю підписується 

завідувачем випускаючої кафедри та деканом факультету, погоджується з 

науково-методичним відділом, затверджується першим проректором, 

скріплюється гербовою печаткою.  

2.8. Графік освітнього процесу визначає календарні терміни семестрів 

(теоретичного навчання та екзаменаційних сесій), проведення практик, канікул 

на кожний рік навчання за певною освітньою програмою; підготовки дипломних 

проектів/робіт, випускної атестації студентів. У графіку наводиться таблиця 

зведеного бюджету часу (у тижнях). 

Графік освітнього процесу в університеті за різними формами навчання, 

термінами навчання та програмами підготовки розробляється щорічно та 

затверджується першим проректором. 

Розподіл обсягу дисципліни (часу на засвоєння) здійснюється з 

урахуванням тенденції збільшення самостійної роботи студента. Рекомендована 



частка самостійної роботи складає 0,33 – 0,7 загального обсягу навчального часу, 

відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни. 

Вибiрковi навчальні дисципліни встановлюються вищим навчальним 

закладом в обсязі не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного рівня вищої освіти. Вибiрковi навчальні дисципліни 

вводяться для задоволення освiтнiх i квалiфiкацiйних потреб особи, ефективного 

використання можливостей i традицій конкретного навчального закладу, 

регіональних потреб тощо. 

2.9. Місце i значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги 

до знань i вмінь визначаються навчальною програмою дисципліни.  

Навчальна програма дисципліни є стандартом навчального закладу. 

Навчальна програма дисципліни містить наступні розділи: 

галузь використання; 

нормативні посилання; 

базові дисципліни; 

дисципліни, що забезпечуються; 

обсяг дисципліни; 

компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни; 

індивідуальне завдання; 

форма підсумкового контролю; 

вимоги до засобів діагностики; 

вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни; 

рекомендована література; 

відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного 

забезпечення. 

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньої програми 

підготовки, на пiдставi навчальної програми дисципліни та навчального плану 

складається робоча навчальна програма дисципліни, яка є нормативним 

документом університету. 

Робоча навчальна програма дисципліни мстить послiдовнiсть викладення 

змісту навчальної дисципліни, органiзацiйнi форми її вивчення та їх обсяг, 

визначає форми та засоби поточного i пiдсумкового контролю. Структурні 

складові робочої навчальної програми дисципліни: 

– структура навчальної дисципліни; 

– засоби для проведення поточного та підсумкового контролю; 

– перелік навчально-методичної літератури. 

2.10. Навчання студента здійснюється за iндивiдуальним навчальним 

планом. Iндивiдуальий навчальний план студента складається на пiдставi 

робочого навчального плану i включає всі нормативні дисципліни та частину 

вибіркових навчальних дисциплін, обраних студентом з обов’язковим 

урахуванням структурно-логiчної схеми підготовки.  

Iндивiдуальний навчальний план складається на кожний навчальний рiк i 

затверджується в порядку, встановленому вищим навчальним закладом. 

Вибiрковi навчальні дисципліни, введені вищим навчальним закладом в 

програму підготовки i включені до iндивiдуального навчального плану студента, 

є обов’язковими для вивчення. 



За вiдповiднiсть рівня підготовки студента до вимог Стандартів освітньої 

діяльності вiдповiдає завідувач випускової кафедри та декан факультету. За 

виконання iндивiдуального навчального плану вiдповiдає студент. 

ІІІ. СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ОСВІТИ 

3.1. В Державному ВНЗ «НГУ» здійснюється підготовка фахівців з вищою 

освітою за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, 

науковими програмами відповідно до ліцензованих спеціальностей на таких 

рівнях вищої освіти:  

перший (бакалаврський) рівень;  

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст; 

другий (магістерський) рівень;  

третій (освітньо-науковий) рівень;  

науковий рівень; 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для 

успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти і 

присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 

180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим 

навчальним закладом. 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. 

Спеціаліст – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, 

спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків 

(робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних 

посад у певному виді економічної діяльності.  

Термін навчання (1–1,5 року) визначається програмою підготовки фахівця. 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за 

обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології 

наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для 

ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня 

професійної діяльності. Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на 

другому рівні вищої освіти. Ступінь магістр присуджується вищим навчальним 

закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 

освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або 

за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми 

підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової 

програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково 

включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків. 

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 

ступеня бакалавра. 



Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому 

кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття 

особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх 

для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння 

методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного 

наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення.  

Науковий рівень вищої освіти відповідає дев’ятому кваліфікаційному рівню 

Національної рамки кваліфікацій і передбачає набуття компетентностей з 

розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, 

створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, 

розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має 

загальнонаціональне або світове значення.  

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь 

доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого 

навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного 

захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Нормативний строк підготовки 

доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої 

складової світньо–наукової програми підготовки доктора філософії становить 

30-60 кредитів ЄКТС. 

Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на 

науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає 

набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження 

методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, 

отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої 

теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове 

значення та опубліковані в наукових виданнях. 

Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою 

Університету за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді 

дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, 

опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 

перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері 

освіти і науки.  

3.2. Університет замовляє та видає здобувачам документ про вищу освіту: 

– диплом бакалавра;  

– диплом бакалавра з відзнакою 

– диплом спеціаліста; 

– диплом спеціаліста з відзнакою;  

– диплом магістра; 

– диплом магістра з відзнакою. 

3.3. Невід’ємною частиною диплома є додаток до диплома європейського 

зразка (Diploma Supplement). Зразки документів затверджуються Вченою радою 

університету. 

3.4. У разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між університетом 

та іншим вищим навчальним закладом, у тому числі іноземним, освітніми 



програмами вищі навчальні заклади мають право виготовляти й видавати спільні 

дипломи за зразком, визначеним спільним рішенням вчених рад університету та 

вищого навчального закладу. 

3.5. У разі здобуття особою вищої освіти одночасно за двома 

спеціальностями (спеціалізаціями) університет має право виготовляти та 

видавати подвійний диплом за зразком, визначеним вченою радою. 

3.16. Післядипломна освіта в університеті здійснюється відповідними 

підрозділами післядипломної освіти у межах ліцензованого обсягу. 

Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її 

професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі 

здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. 

Післядипломна освіта створює умови для неперервності та наступності 

освіти і включає:  

- перепідготовку – отримання іншої спеціальності на основі здобутого 

раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;  

-  спеціалізацію – набуття особою здатностей виконувати окремі завдання 

та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціальності; 

-  розширення профілю (підвищення кваліфікації) – набуття особою 

здатностей виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах спеціальності;  

- стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків 

певної спеціальності.  

Особа, яка пройшла перепідготовку і успішно пройшла державну 

атестацію, отримує відповідний документ про вищу освіту.  

Особа, яка успішно пройшла стажування або спеціалізацію чи розширила 

профіль (підвищила кваліфікацію), отримує відповідний документ про 

післядипломну освіту. 

 

IV. ПРИЙОМ, ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПОНОВЛЕННЯ ТА 

ВІДРАХУВАННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

ПРИЙОМ 

4.1. Університет оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями 

бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньо-кваліфікаційними рівнями 

молодшого спеціаліста, спеціаліста, на підготовку фахівців за військово-

обліковими спеціальностями офіцерів запасу, відповідно до ліцензії в межах 

ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет», що затверджуються 

вченою радою університету. 

4.2. Прийом на навчання за ступенем бакалавра на другий (третій) курс з 

нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу за напрямами підготовки відповідно до переліку, напрямів 

підготовки, спеціальностей за якими здійснювався набір на перший курс.  

4.3. Фінансування підготовки фахівців здійснюється:  

– за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним 

замовленням, за кошти державного бюджету); 

– за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється 

відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для 



здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 червня 2003 року № 916; 

– за ваучерами; 

– за кошти фізичних та юридичних осіб. 

4.4. До університету приймаються громадяни України, іноземці, а також 

особи без громадянства, які проживають на території України на законних 

підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та 

виявили бажання здобути вищу освіту.  

4.5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати в університеті 

вищу освіту  на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 

певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного 

бюджету.  

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти 

державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, 

юридичних осіб. 

4.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового 

або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і 

які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої 

освіти нарівні з громадянами України.  

Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного 

бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. 

Навчання таких осіб здійснюється відповідно до стандартів вищої освіти та 

згідно з вимогами, що висуваються до студентів-громадян України.  

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за 

кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про 

міжнародну академічну мобільність. 

4.7 . Перехід студентів університету на програму навчання кожного 

наступного ступеня здійснюється на конкурсній основі за результатами фахових 

випробувань, навчальних досягнень і наукових (творчих) здобутків (за 

рейтинговою системою оцінки рівня підготовки студентів) згідно Правил 

прийому до Державного ВНЗ «НГУ».  

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в інших 

навчальних закладах (у тому числі в акредитованих вищих навчальних закладах 

недержавної форми власності), можуть бути зараховані на навчання за 

програмою підготовки магістра на конкурсній основі за результатами фахових 

випробувань та рейтингової оцінки рівня підготовки студентів згідно Правил 

прийому до Державного ВНЗ «НГУ». 

ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПОНОВЛЕНННЯ ТА ВІДРАХУВАННЯ 

4.8. Державний ВНЗ «НГУ» здійснює прийом студентів на старші курси у 

порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу в рамках відповідно напряму (спеціальності) згідно з Положенням про 

порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 

1996 року та Правил прийому до Державного вищого навчального закладу 

«Національний гірничий університет».  



Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення 

осіб, які повертаються після академічної відпустки. 

4.9. Поновлення на навчання осіб, відрахованих з вищих навчальних 

закладів або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів 

вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул. 

Поновлення здобувачів на перший курс забороняється. 

4.10. Переведення здобувачів з одного вищого закладу освіти до іншого 

незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, 

спеціальності здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.  

4.11. Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок 

коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при 

переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності 

таких вакантних місць. При відсутності вакантних місць, що фінансуються за 

рахунок коштів державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть 

бути переведені або поновлені на навчання на договірній основі. 

4.12. Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на 

договірній основі можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до 

інших державних вищих закладів освіти. Такі переведення можуть бути 

здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди 

замовників, що фінансують підготовку. Вищезгадані особи можуть бути 

переведені і на вакантні місця державного замовлення в даному чи іншому 

вищому закладі освіти на конкурсній основі і за умови згоди замовників. 

4.13. Переведення здобувачів на наступний курс навчання здійснюється 

наказом ректора за поданням деканів факультетів або директорів інститутів. На 

наступний курс навчання переводяться студенти, які повністю виконали 

навчальний план поточного навчального року. 

Здобувачам, які за результатами семестрового контролю мають академічну 

заборгованість, ректоратом встановлюється термін ліквідації. Для здобувачів 

при наявності об’єктивних документально підтверджених підстав нездачі сесії, 

може бути встановлений індивідуальний термін її ліквідації. 

4.14.  Здобувач може бути відрахований з університету: 

– завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; 

– власне бажання; 

– переведення до іншого навчального закладу; 

– невиконання навчального плану; 

– порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим 

навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) 

особою, яка оплачує таке навчання; 

– за порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку 

університету, гуртожитку (пропуски занять більш ніж 33% аудиторних занять за 

семестр, якщо студент не приступив до навчальних занять без поважних причин 

у 10-денний термін від початку першого семестру відповідного освітнього рівня, 

недотримання правил проживання в гуртожитках, правопорушення тощо); 

– інші випадки, передбачені законом. 

Відрахування неповнолітніх здобувачів здійснюється за погодженням зі 

службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади. 

4.15. Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення 

навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить 



інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і 

здобуту кількість кредитів ЄКТС. Реєстрація академічних довідок здійснюється 

згідно з Правилами зберігання студентських робіт та документів про освіту в 

Державному ВНЗ «Національний гірничий університет». 

4.16. Особа, відрахована з університету до завершення навчання за 

відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в 

межах ліцензованого обсягу вищого навчального закладу. 

4.17. ПЕРЕВЕДЕННЯ здобувачів на навчання за кошти державного 

бюджету здійснюється на вакантні бюджетні місця гласно, на конкурсній основі, 

як правило, під час літніх або зимових канікул за погодженням органами 

студентського самоврядування факультету згідно з «Положенням про порядок 

переведення студентів Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» 

на навчання за кошти державного бюджету». 

При переведенні враховується результати академічних досягнень студента 

(за загальним рейтингом) та його соціальний статус. 

Правом першочергового переведення на навчання за кошти державного 

бюджету користуються студенти, право яких на безоплатне навчання визначено 

відповідними Законами України, Указами Президента України та Урядовими 

рішеннями: 

ПЕРЕРИВАНННЯ НАВЧАНННЯ 

4.18. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з 

обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми: за 

станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 

відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо. Таким особам надається 

академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в 

освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути 

підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними 

актами чи договорами між вищими навчальними закладами. 

4.19. Порядок надання здобувачам академічних відпусток встановлюється 

наказом Міністерства освіти України Міністерства освіти України і Міністерства 

охорони здоров'я України від 6 червня 1996 р. N 191/153. 

Академічна відпустка – це перерва у навчанні, право на яку здобувач 

отримує у випадку: 

за станом здоров’я 

 – зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які 

зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого 

відновлювального лікування; 

– загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями 

(понад один місяць за семестр) 

– анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне 

лікування під час навчання; 

сімейними обставинами у зв’язку з участю у програмах академічної 

мобільності; 

– вагітність та пологи; 

– догляд за дитиною до досягнення нею віку 3-х років; 

– догляд за дитиною, яка потребує домашнього догляду згідно медичного 

висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку; 

– необхідність догляду за членами родини; 



– інші обставини, що мають безпосереднє відношення до здобувача, що 

обґрунтовані та документально підтверджені. 

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється до одного 

року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжена 

ще на один рік. Відпустки по вагітності та пологах, відпустки по догляду за 

дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а у разі, коли дитина хворіє та 

потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, 

надаються відповідно до Кодексу законів про працю України. 

За весь період навчання здобувач може скористатися правом на отримання 

академічної відпустки, як правило, один раз. У виняткових випадках, за 

наявності відповідного документально засвідченого обґрунтування, йому може 

бути надано право на повторне отримання академічної відпустки протягом 

терміну навчання. 

Здобувачі, які не скаржились на стан здоров'я до початку екзаменаційної 

сесії, отримали під час екзаменів незадовільні оцінки, вважаються 

невстигаючими. 

Здобувачам вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного 

бюджету гарантується збереження бюджетного місця навчання і стипендії (у разі 

отримання), а здобувачам призваним на військову службу у зв’язку з 

оголошенням мобілізації – збереження місця навчання та стипендії. 

Здобувачам, призваним на військову службу, гарантується збереження 

місця навчання, а студентам, які навчаються за рахунок коштів державного 

бюджету – бюджетного місця навчання і стипендії (у разі отримання). 

Надання академічної відпустки оформлюється відповідним наказом ректора 

університету із зазначенням підстави надання відпустки та її терміну, а у разі 

академічної відпустки на час навчання або стажування в освітніх і наукових 

установах (у тому числі іноземних держав) – додатково за наявності відповідним 

чином оформленого запрошення приймаючої сторони. 

Здобувачі першого курсу навчання не користуються правом на отримання 

академічної відпустки у зв’язку з навчанням/стажуванням за кордоном. 

Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, 

протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому 

вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її 

межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії 

відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти. 

5. Трансфер кредитів 

Трансфер кредитів може здійснюватись у порядку перезарахування 

кредитів, встановлених студентам під час навчання на інших освітніх програмах, 

та можливого визнання результатів неофіційного та неформального навчання. 

Перезарахування кредитів, що встановлені під час навчання на інших 

освітніх програмах, здійснюється за рішенням ректора університету або його 

підрозділу на підставі документів про раніше здобуту освіту (додаток до 

диплома, академічна довідка, свідоцтво про підвищення кваліфікації), витягу із 

навчальної картки, у випадку одночасного навчання за декількома програмами 

чи академічної довідки ЄКТС. 

 

 



V. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Закон України «Про вищу освіту» передбачає здійснення ряду процедур і 

заходів для забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості). 

Університет, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

«Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в європейському 

просторі вищої освіти (ESG)», розробляє й впроваджує внутрішню систему 

підтримки та постійного удосконалення якості. 

В університеті розроблена «Політика забезпечення якості вищої освіти», яка 

спрямована на реалізацію місії Державного ВНЗ «Національний гірничий 

університет» з підготовки фахівців, здатних створювати нові знання, комплексне 

вирішення проблем життєздатності суспільства, раціонального 

природокористування, створення енергетичного та ресурсного потенціалу, 

стійкого розвитку країни шляхом поєднання освіти, науки й інновацій, інтеграції 

до європейського освітньо-наукового простору. 

Якість вищої освіти є комплексним поняттям. Згідно  якість вищої освіти 

визначається наступними показниками: 

якість змісту вищої освіти; 

якість освітніх програм НГУ за спеціальностями (спеціалізаціями); 

якість навчального процесу; 

якість учасників начального процесу; 

якість освітніх і матеріально-технічних ресурсів; 

якість результатів вищої освіти; 

динаміка якості. 

Основними складовими забезпечення якості надання освітніх послуг в 

Програмі розвитку Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» до 

2025 року визнано: 

1. Рівень нормативного забезпечення навчального процесу. 

2. Відповідність змісту вищої освіти вимогам системи праці. 

3. Рівень професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників. 

4. Рівень інформаційного та методичного забезпечення навчального 

процесу. 

5. Реформування організації навчального процесу як чинника реалізації 

вимог ринку праці. 

6. Комплексний критерій оцінювання навчальних досягнень студентів 

7. Реалізація молодіжної політики 

8. Розвиток системи безперервної освіти 

9. Інтеграція з наукою та виробництвом 

10. Інтеграція в європейський освітньо-науковий простір 

11. Рівень менеджменту якості освітньої діяльності. 

12. Відповідність системи забезпечення якості освітньої діяльності 

університету вимогам та нормам Закону України «Про вищу освіту». 

Забезпечення якості вищої освіти в університеті здійснюється на системній 

основі охоплюючи всі напрямки діяльності університету: 

розробка нормативно-регулятивних матеріалів щодо здійснення 

інноваційної навчальної та наукової діяльності; 



підготовка та вихід у світ підручників і навчальних посібників сучасного 

дидактичного рівня; 

розробка методичного забезпечення різних видів навчальних занять на 

основі компетентнісного підходу; 

упровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій у всіх 

сферах діяльності університету й подальший розвиток комп’ютерних мереж; 

удосконалення служби соціально-психологічного супроводження освітньо-

наукової діяльності та впровадження корпоративної культури; 

реалізація наданої автономності; 

упровадження принципів Європейської кредитно-трансферної та 

акумулюючої системи в систему вищої освіти університету; 

Організація практичної підготовки студентів у наукових закладах, на 

високотехнологічному виробництві, в зарубіжних науково-освітніх центрах; 

підготовка здобувачів вищої освіти відповідно до вимог ринку праці; 

створення умов для формування на базі університету освітньо-наукових 

кластерів; 

удосконалення якості навчальних програм в інтересах студентів; 

створення ефективних та надійних організаційних структур, в межах яких 

академічні програми здійснюються та підтримуються. 

гарантування відкритості та підзвітності, що сумісні з процесами 

забезпечення якості; 

функціонування системи вимірювання якості освіти, відповідно до закону 

«Про вищу освіту»; 

уважне ставлення до організації навчального процесу та змісту вищої 

освіти. 

створення навчальних програм, що мають чітко визначені результати 

навчання, оприлюднення об'єктивної інформації про навчальні можливості, 

програми, кваліфікації, викладання та оцінювання знань; 

використання самоаналізу діяльності для ефективного забезпечення якості. 

Реалізація складових Програми розвитку університету здійснюється за 

рахунок виконання наступних цільових програм: 

формування та вдосконалення нормативної бази; 

Формування та реалізація кадрової політики; 

інтеграція освіти, науки та виробництва; 

інтеграція в європейський освітньо-науковий простір; 

формування корпоративної культури; 

формування репутаційного капіталу; 

розробка заходів, спрямованих на демократизацію, оптимізацію й 

підвищення ефективності діяльності систем прийняття рішення та управління 

структурними підрозділами; 

професіоналізація управління структурами; 

соціальний захист науково-педагогічних працівників, співробітників і 

студентів 

Кожен співробітник університету в межах своєї компетенції несе 

персональну відповідальність за реалізацію політики якості вищої освіти. 

 



VI. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

6.1. Форми навчання 

Згідно статті 49 Закону України «Про вищу освіту» університет здійснює 

освітній процес за такими формами: 

очна (денна, вечірня); 

заочна (дистанційна). 

Форми навчання можуть поєднуватися. 

Денна форма навчання є основною формою здобуття певного рівня вищої 

освіти. Органiзацiя навчального процесу на денній формі навчання здійснюється 

згідно зі стандартами вищої освіти i даним Положенням. 

Вечірня i заочна (дистанційна) форми навчання є формами здобуття 

певного рівня освіти без відриву вiд виробництва. Органiзацiя навчального 

процесу на вечiрнiй i заочній (дистанцiйнiй) формах навчання здійснюється 

згідно зі стандартами вищої освіти i даним Положенням з урахуванням 

передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують роботу з 

навчанням. 

6.2. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять 

Освітній процес у вищих навчальних закладах здійснюється за такими 

формами: 

1) навчальні заняття; 

2) самостійна робота; 

3) практична підготовка; 

4) контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є: 

1) лекція; 

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

3) консультація. 

Кафедри мають право встановлювати інші види навчальних занять за 

погодженням з (науково-методичним) навчальним відділом. 

Лекція 

Лекція – основна форма проведення навчальних занять у вищому 

навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Лекція 

є елементом, який складає основний теоретичний матеріал окремої або кількох 

тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою 

навчальною програмою. Можливе читання окремих лекцій з проблем, які 

стосуються даної навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною 

програмою. Такі лекцiї проводяться провідними вченими або спецiалiстами для 

студентів та працiвникiв вищих навчальних закладів в окремо відведений час. 

Лекції проводяться лекторами – професорами i доцентами (викладачами) 

вищого навчального закладу, а також провідними науковцями або спецiалiстами, 

запрошеними для читання лекцій. У виключних випадках, лекції можуть 

проводитись старшими викладачами або аспірантами.  

Лекції проводяться у вiдповiдно обладнаних приміщеннях – аудиторіях для 

потока студентів або однієї академічної групи. 

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов’язаний перед початком 

вiдповiдного семестру подати на кафедру складений ним конспект лекцій 

(авторський підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для 



проведення поточних та підсумкових контрольних заходів, передбачених 

навчальним планом i програмою для даної навчальної дисципліни. 

Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може бути 

зобов’язаний завідувачем кафедри до проведення пробних лекцій за участю 

викладачів та наукових спiвробiтникiв кафедри. Лектор зобов’язаний 

дотримуватися навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не 

обмежується в питаннях трактування навчального матеріалу. Лектор 

зобов’язаний при викладанні матеріалу застосовувати інноваційні форми i 

засоби доведення інформації до студентів. 

Лектор повинен мати широкий науковий світогляд, володіти ґрунтовними 

знаннями та практичним досвідом у відповідній науковій галузі чи сфері 

виробничої діяльності, уміти системно, аргументовано, на належному науковому 

й методичному рівні викладати теоретичні основи навчального курсу.  

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов’язаний перед початком 

відповідного семестру подати на кафедру складений ним конспект лекцій 

(авторський підручник, навчальний посібник), завдання для проведення 

контрольних заходів. 

Види лекцій 

Традиційна вузівська лекція - інформаційна, на якій подається для 

запам’ятовування готова інформація. 

Види інформаційних лекцій.  

Вступна лекція знайомить студентів з метою і призначенням курсу, його 

роллю та місцем у програмі підготовки фахівця. Розглядаються наукові 

проблеми, висуваються гіпотези, намічаються перспективи розвитку науки та її 

внесок в практику. У вступній лекції важливо зв'язати теоретичний матеріал із 

практикою майбутньої діяльності фахівців. Далі подається загальна методика 

роботи над дисципліною, характеризується інформаційне забезпечення. 

Оглядово-повторювальна лекція відбиває всі теоретичні положення, що 

складають науково-понятійну основу певного розділу без деталізації. Це 

квінтесенція змісту дисципліни.  

Оглядова лекція систематизує знання на більш високому рівні. Навчальний 

матеріал, викладений системно, краще запам'ятовується, допускає більше 

асоціативних зв'язків. В оглядовій лекції розглядаються найбільш складні 

запитання, що виносяться на контрольні заходи. 

Проблемна лекція на відміну від суто інформаційної вводиться як невідоме 

знання, що необхідно «відкрити». Задача викладача - сформулювати проблемну 

ситуацію, спонукати студентів до пошуків рішення проблеми, крок за кроком 

підводячи їх до шуканої мети. Для цього новий теоретичний матеріал подається 

у формі проблемної задачі, вихідні дані якої містять протиріччя, що необхідно 

визначити та подолати. 

Процес пізнання на проблемній лекції наближається до пошукової, 

дослідницької діяльності. Головна умова - реалізувати принцип проблемності 

при доборі та обробці лекційного матеріалу, при його розгортанні безпосередньо 

на лекції у формі діалогічного спілкування. Проблемна лекція забезпечує 

розвиток теоретичного мислення, пізнавального інтересу до змісту предмета, 

професійної мотивації, корпоративності. 

Лекція-візуалізація виникла як результат пошуку нових можливостей 

реалізації принципу наочності. Психолого-педагогічні дослідження показують, 



що наочність не тільки сприяє більш успішному сприйняттю і запам'ятовуванню 

навчального матеріалу, але і дозволяє проникнути в сутність явищ.  

Демонстраційні матеріали мають доповнювати словесну інформацію та 

виступати носіями інформації. Лекція – розгорнуте коментування підготовлених 

візуальних матеріалів, що повинні забезпечити систематизацію наявних знань, 

засвоєння нової інформації, створення проблемних ситуацій. 

Для таких лекцій важливим є визначена візуальна логіка і ритм подачі 

матеріалу, його дозування, майстерність і стиль спілкування викладача з 

аудиторією. Основні труднощі підготовки такої лекції - у розробці візуальних 

засобів і режисурі викладання.  

Елементи лекції-візуалізації можливо використовувати для будь-якої 

дисципліни.  

Лекція - прес-конференція проводиться: 

на початку теми з метою виявити потреби, коло інтересів чи групи потоку, 

його (її) модель: установки, можливості;  

у середині, коли вона спрямована на залучення студентів до вузлових 

моментів та систематизацію знань; 

наприкінці - для визначення перспектив розвитку засвоєного змісту. 

Визначивши тему лекції, викладач пропонує студентам подати питання по 

даній темі письмово. За декілька хвилин студенти формулюють найбільш цікаві 

для них питання та надають їх викладачеві. Матеріал лекції викладаються як 

логічно пов'язаний текст, у процесі подання якого формулюються відповіді на 

поставлені студентами запитання. Наприкінці лекції викладач проводить аналіз 

інтересів студентів. 

Консультативна лекція 

Консультативна лекція проводиться як правило у формі запитання-

відповідь і носить інформаційний характер. Лектор відповідає на запитання 

студентів або пояснює певні теоретичні положення чи аспекти їх практичного 

застосування по темі попередньо наданої студентам для вивчення. 

Консультативна лекція може проводитися у вигляді традиційної 

інформаційної лекції, у разі коли викладач вважає за необхідне пояснити 

складний для сприйняття матеріал в рамках аудиторії. 

Консультативна лекція проводитися для групи студентів за графіком 

визначеним викладачем і доведеним студентів. Графік консультативних лекцій 

розміщується на інформаційних дошках кафедр. 

Лабораторне заняття 

Лабораторна робота – форма навчального заняття, при якому студент під 

керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 

експерименти з метою практичного підтвердження окремих теоретичних 

положень певної навчальної дисципліни. При цьому він набуває навичок у 

роботі з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, 

вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у 

конкретній галузі. 

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов 

навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках 

лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного 

середовища (на виробництві, в наукових лабораторіях). 



Лабораторне заняття проводиться зі студентами, кiлькiсть яких не 

перевищує 15 осіб. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою 

навчальною програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами 

навчальних занять не дозволяється. 

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю 

пiдготовленостi cтудентiв до виконання конкретної лабораторної роботи, 

виконання завдань теми заняття, оформлення iндивiдуального звіту з виконаної 

роботи та його захист перед викладачем. Виконання лабораторної роботи 

оцінюється викладачем який проводить лабораторні заняття. Пiдсумковi оцінки, 

отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при 

виставленні семестрової пiдсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Практичне заняття 

Практичне заняття - форма навчального заняття, при якій викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в 

навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами 

навчання, обчислювальною технікою. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на 

попередньо підготовленому методичному матерiалi, тестах для виявлення 

ступеня оволодіння студентами необхідними компетентностями, наборi завдань 

різної складності для розв’язування їх студентами на занятті. Вказані методичні 

засоби готуються викладачем, якому доручено проведення практичних занять, за 

погодженням з лектором який викладає відповідну дисципліну. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю готовності 

студентів до практичних занять, постановку загальної проблеми викладачем та її 

обговорення за участю студентів, розв’язування завдань з їх обговоренням, 

розв’язування контрольних завдань, їх перевірку і оцінювання.  

Оцінювання рівня досягнень студентів на практичних заняттях здійснює 

викладач який проводить практичні заняття.  

Підсумкові оцінки, отримані студентом за практичні заняття враховуються 

при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Підсумкова оцінка за результати досягнень студентів на практичних 

заняттях враховуються при виставленні підсумкової оцінки за відповідною 

дисципліною. 

Семінарське заняття 

Семінарське заняття – форма навчального заняття, при якій викладач 

організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти 

готують тези виступів на пiдставi iндивiдуально виконаних завдань. Cемiнарськi 

заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією 

академічною групою. Перелік тем семінарських занять визначається робочою 

навчальною програмою дисципліни. 

На кожному семінарському занятті викладач оцінює пiдготовленi 

студентами матеріали, виступи студентів i їх активність у дискусії, уміння 

формулювати i відстоювати свою позицію тощо.  

Підсумкове оцінювання студентів на семінарських заняттях відбувається за 

результатами поточного контролю. Оцінювання рівня досягнень студентів на 

семінарських заняттях здійснює викладач який проводить семінарські заняття.  



Пiдсумковi оцінки отримані студентом за семiнарськi заняття враховуються 

при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Iндивiдуальне заняття 

Iндивiдуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з 

метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття iндивiдуальних творчих 

здібностей. Iндивiдуальнi навчальні заняття організуються за окремим графіком 

з урахуванням iндивiдуального навчального плану студента i можуть 

охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних 

дисциплін, а в окремих випадках – повний обсяг навчальних занять для 

конкретного освітнього або квалiфiкацiйного рівня. Види iндивiдуальних занять, 

їх обсяг, форми та методи проведення, форми та методи поточного i 

пiдсумкового контролю (крім державної атестації) зазначаються в 

iндивiдуальному плані студента. 

Консультація 

Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує 

вiдповiдi від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 

теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Консультація може бути iндивiдуальною або проводитися для групи 

студентів, залежно вiд того, чи викладач консультує студентів з питань, 

пов’язаних iз виконанням iндивiдуальних завдань, чи з теоретичних питань 

навчальної дисципліни. Обсяг часу, відведений викладачу для проведення 

консультацій з конкретної дисципліни, визначається навчальним планом, 

індивідуальним планом викладача. Консультації проводяться за графіком 

розташованим на інформаційній дошці кафедри. 

Iндивiдуальнi завдання 

Iндивiдуальнi завдання – форма організації освітнього процесу, яка 

передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів через 

індивідуально спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і 

творчу діяльність. 

Iндивiдуальнi завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, 

графiчнi, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) видаються студентам в 

терміни, передбачені університетом. Iндивiдуальнi завдання виконуються 

студентом самостійно при консультуванні з викладачем.  

Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома 

студентами. 

У робочій програмі дисципліни зазначається тип індивідуального завдання 

та вимоги до його виконання. Індивідуальне завдання повинне мати практичне 

спрямування та творчий, дослідницький характер. 

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення i 

узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до 

комплексного вирішення конкретного фазового завдання. Тематика курсових 

проектів (робіт) повинна вiдповiдати завданням навчальної дисципліни i тісно 

пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. 

Тематики курсових проектів (робіт) затверджується протоколом на 

засіданні кафедрі. Порядок виконання курсових проектів (робіт) визначається 

кафедрою у вигляді методичних матеріалів рекомендованих редакційною радою 

університету. Керiвництво курсовим проектом (роботою) здійснюється, як 

правило, найбільш квалiфiкованими викладачами. Захист курсового проекту 



(роботи) проводиться перед комiсiєю у складі двох-трьох викладачів кафедри за 

участю керівника курсового проекту (роботи). Результати захисту курсового 

проекту (роботи) оцінюються за стобальною шкалою. Курсові проекти (роботи) 

зберігаються на кафедрі протягом одного року, потім списуються в   

установленому порядку. 

Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента – основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний вiд обов’язкових навчальних занять. 

Навчальний час на самостійну роботу студента, регламентується робочим 

навчальним планом i повинен становити не менше 0,33 та не більше 0,66 

загального обсягу навчального часу студента, що відведений (див вище) для 

вивчення конкретної дисципліни. 

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 

визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспекти лекцій 

викладачів, практикум тощо. Методичні матеріали для самостійної роботи 

студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку 

студента. Для самостійної роботи студенту також рекомендується вiдповiдна 

наукова та фахова монографічна i періодична література. 

При органiзацiї самостійної роботи студентів з використанням складного 

обладнання чи устаткування, складних систем доступу до iнформацiї 

(наприклад, комп’ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування 

тощо) передбачається можливість отримання необхідної консультації або 

допомоги з боку фахівця. 

Навчальний матеріал з дисципліни, передбачений робочим навчальним 

планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи виноситься на 

контрольні заходи. 

Практична підготовка студентів 

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є обов'язковим 

компонентом освiтньої програми для здобуття квалiфiкацiйного рівня i має на 

меті набуття студентом професійних компетентностей. Практична підготовка 

студентів здійснюється на оснащених відповідним чином базах практики 

Університету. А також на передових сучасних підприємствах i органiзацiях 

різних галузей господарства, науки, освіти та державного управління. 

Практична підготовка проводиться в умовах професійної дiяльностi під 

органiзацiйно-методичним керiвництвом викладача вищого навчального закладу 

та спецiалiста з даного фаху.  

Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються 

навчальним планом.  

Органiзацiя практичної підготовки регламентується Положенням про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, та 

Положенням про проведення практики студентів Державного ВНЗ 

«Національний гірничий університет». 

 



6.3. Контрольні заходи 

До контрольних заходів належать: поточний, семестровий, підсумковий, 

ректорський контролі та випускна атестація. 

Контролю підлягає засвоєння студентом навчального матеріалу з кожного 

виду занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, самостійна робота). 

Атестація з навчальної дисципліни є формою семестрового та підсумкового 

контролів, проводиться у формі екзамену або диференційованого заліку. 

Атестація з навчальної дисципліни проводиться: 

по закінченню останньої чверті вивчення дисципліни (підсумковий 

контроль); 

після кожної парної чверті, якщо дисципліна вивчається протягом кількох 

четвертей (семестровий контроль). 

Сумарна кількість дисциплін, які підлягають атестації, за семестр не 

повинна становить не більше 10, не враховуючи атестацію з військової 

підготовки та фізичного виховання. 

Рівень досягнень студента (здобувача) визначаються в балах за 

результатами контрольних заходів, передбачених навчальним планом, з 

обов'язковим переведенням підсумкових оцінок до національної шкали та шкали 

ЄКТС.  

Шкала оцінювання академічної успішності студента 

Рівень досягнень, % / 

Marks,  

(бали за освітню 

діяльність) 

Оцінка 

ЄКТС/ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою (National grade) 

90 – 100 А відмінно   (Excellent) 

82 – 89 В 
добре   (Good) 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно   (Satisfactory) 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 

незадовільно   (Fail)  

з можливістю повторного 

складання 

1 – 34 F 

незадовільно   (Fail) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Кожна навчальна дисципліна в чверті, семестрі, курсові та дипломні 

проекти (роботи), практики студентів оцінюються за 100-бальною шкалою, та 

шкалою ЄКТС. 

6.4. Графік контрольних заходів  

Графік контрольних заходів конкретизує види та терміни контрольних 

заходів за тижнями з кожної дисципліни, курсового проекту, практики тощо. 

Графік містить: 

термін викладання дисциплін; 

перелік дисциплін та назви кафедр, які здійснюють викладання; 

обсяг дисциплін (час на засвоєння) в академічних годинах, кредитах ЄКTС 

та національних кредитах; 

кількість контрольних заходів з кожної дисципліни; 



вид та терміни контрольних заходів підсумкового контролю.  

Графік контрольних заходів формується деканатом та видається старостам 

академічних груп на початку навчального року. 

6.5. Державна атестація студента 

Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої 

освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів 

вищої освіти. 

Випускна атестація здійснюється екзаменаційною комісією із 

забезпеченням відкритості і гласності на підставі Положення про атестацію 

здобувачів вищої освіти Державного вищого навчального закладу 

«Національний гірничий університет».  

Атестація здійснюється екзаменаційною комісією відповідно до вимог 

стандартів вищої освіти після виконання студентом навчального плану. 

На атестацію виноситься увесь нормативний зміст підготовки фахівця. 

Нормативна форма атестації регламентується стандартами вищої освіти за 

спеціальністю та освітніми програмами за спеціальністю (спеціалізацією).  

Можливі такі форми атестації: державний екзамен, захист кваліфікаційної 

роботи або їх поєднання. 

У випадку, коли навчальним планом спеціальності передбачені обидві 

форми державної атестації, захисту дипломних проектів (робіт) передує 

державний екзамен. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може здійснюватися у 

формі єдиного державного кваліфікаційного екзамену за спеціальностями та в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Державний екзамен здійснюється за комплексними кваліфікаційними 

завданнями (ККЗ).  

Кваліфікаційні роботи виконуються за такими видами:  

 дипломний проект (бакалавра); 

 дипломна робота (бакалавра та магістра). 

Вид кваліфікаційної роботи визначається змістом професійних функцій і 

завдань діяльності, що подані в стандарті вищої освіти фахівця певного рівня та 

спеціальності. 

Перелік тем кваліфікаційних робіт розробляє випускова кафедра. 

Номенклатура тематики повинна забезпечувати індивідуалізацію завдання на 

кваліфікаційну роботу. Студенту надається право обрати тему дипломного 

проекту (роботи), визначену випусковою кафедрою, або запропонувати свою з 

обґрунтуванням доцiльностi її розробки. 

Тематика кваліфікаційних робіт повинна бути безпосередньо пов’язана з 

об’єктом діяльності фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня або 

ступеня. 

Вимоги до змісту дипломних проектів (робіт) встановлює випускова 

кафедра. Методичні рекомендації розроблюються для студентів з урахуванням 

вимог СВО НГУ НМЗ – 05. Нормативно-методичне забезпечення навчального 

процесу. Національний гірничий університет, 2005. 

Кваліфікаційна робота виконується студентом самостійно за 

консультаціями керівника роботи й керівників розділів 

Керівники кваліфікаційних робіт (викладачі університету або кваліфіковані 

фахівці підприємств, установ і організацій) затверджуються наказом ректора. 



Атестація проводиться відкрито і гласно. Строки проведення випускної 

атестації визначаються графіком навчального процесу. Здобувачі вищої освіти та 

інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або 

відеофіксацію процесу атестації.  

Екзаменаційна комісія створюється щороку як єдина для усіх форм 

навчання у складі голови та членів екзаменаційної комісії з кожної спеціальності 

(напряму) на календарний рік. Залежно від кількості випускників можливе 

створення декількох екзаменаційних комісій.  

Персональний склад членів екзаменаційної комісії затверджується наказом 

ректора не пізніше ніж за місяць до початку роботи екзаменаційної комісії. До 

складу комісії можуть включатися представники роботодавців та їх об’єднань, 

працівники науково-дослідних інститутів тощо відповідно до Положення про 

організацію атестації здобувачів вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ». 

Строк повноважень екзаменаційних комісій становить один календарний 

рік. 

Здобувачам, які успішно пройшли атестацію, на підставі рішення 

екзаменаційної комісії присуджується відповідний освітньо-кваліфікаційний 

рівень або ступінь вищої освіти та присвоюється відповідна кваліфікація.  

Університет замовляє та видає здобувачам документ про вищу освіту: 

– диплом бакалавра;  

– диплом бакалавра з відзнакою 

– диплом спеціаліста; 

– диплом спеціаліста з відзнакою;  

– диплом магістра; 

– диплом магістра з відзнакою. 

Диплом видається разом з додатком до диплома європейського зразка 

(Diploma Supplement). Зразки документів затверджуються Вченою радою 

університету. 

Диплом з відзнакою видається студенту, який отримав підсумкові оцінки 

“відмінно” (А – за шкалою ЄКТС) не менше 75% з усіх навчальних дисциплін 

освітньої програми певного рівня вищої освіти, індивідуальних завдань, 

курсових проектів (робіт), практик, передбачених навчальним планом, а з інших 

– оцінки “добре” (В та С – за шкалою ЄКТС) не більше 25 %, склав державні 

екзамени з оцінками «відмінно» або (та) захистив дипломний проект (роботу), 

проявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією 

кафедри. 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦУСУ 

Права та обов’язки учасників освітнього процесу 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Державному ВНЗ «НГУ» 

є: студенти, слухачі, аспіранти, докторанти; керівні, педагогічні, науково-

педагогічні працівники, фахівці; представники підприємств, установ, 

організацій, що беруть участь у навчально-виховній діяльності. 

Права та обов’язки студентів, слухачів, аспірантів і докторантів Державного 

ВНЗ «НГУ» визначаються відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», «Положення про державний вищий заклад», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 5 вересня 1996 р. і Статуту 

університету. За рішенням конференції трудового колективу університету 



науково-педагогічним працівникам, студентам, аспірантам і докторантам 

можуть бути надані додаткові права та визначені додаткові обов’язки.  

7.2. Студенти, слухачі, аспіранти та докторанти мають право:  

навчатись для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного 

рівнів;  

мати додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші 

пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;  

продовжувати освіту на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, 

здобувати додаткову освіту;  

одержувати направлення на навчання, стажування до інших навчальних 

закладів, у тому числі за кордон;  

користуватись навчальною, науковою, виробничою, культурною, 

спортивною, побутовою, оздоровчою базою Державного ВНЗ «НГУ»;  

мати доступ до інформації в усіх галузях знань;  

брати участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших 

видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;  

брати особисто або через своїх представників участь у громадському 

самоврядуванні, в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, побуту тощо;  

брати участь в об’єднаннях громадян;  

мати безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;  

бути забезпеченими стипендіями і гуртожитками в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України;  

здійснювати трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний 

час;  

мати перерву у навчанні в Державному ВНЗ «НГУ»;  

користуватись послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування, 

профілактики захворювання та зміцнення здоров’я; 

бути захищеними від будь-якої експлуатації, фізичного та психічного 

насильства, від дій педагогічних або інших представників Державного ВНЗ 

«НГУ», які порушують права або принижують їх честь і гідність;  

обирати і бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування 

Державного ВНЗ «НГУ»;  

вибирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених 

освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, 

формувати індивідуальний навчальний план, що затверджується деканом 

факультету;  

за дозволом деканів відвідувати заняття на інших факультетах університету 

за умови виконання графіка навчального процесу, складеного відповідно до 

індивідуального навчального плану;  

отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством; 

створювати фонди для студентських потреб;  

брати участь у роботі громадянських організацій, політичних партій; на 

академічну відпустку, поновлення на навчання, переведення до іншого вищого 

навчального закладу в порядку, встановленому чинним законодавством.  

7.3. Студенти, слухачі, аспіранти та докторанти зобов’язані:  

додержуватись чинного законодавства, моральних і етичних норм;  



систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, 

підвищувати загальний культурний рівень;  

додержуватись Статуту університету, Правил внутрішнього розпорядку 

Державного ВНЗ «НГУ»;  

виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком 

навчального процесу;  

відвідувати заняття за вибраним індивідуальним навчальним планом;  

вчасно інформувати декана у разі неможливості з поважних причин 

відвідувати заняття, складати заліки й екзамени, виконувати контрольні роботи 

тощо. 

7.4. За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього 

розпорядку Державного ВНЗ «НГУ» ректор за погодженням з органами 

студентського самоврядування може накласти дисциплінарне стягнення на 

здобувачів вищої освіти або відрахувати їх з Державного ВНЗ «НГУ 

7.5. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники вищого 

навчального закладу мають право: 

на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та 

людства загалом; 

на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 

на захист професійної честі та гідності; 

брати участь в управлінні вищим навчальним закладом, у тому числі 

обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, 

вченої ради вищого навчального закладу чи його структурного підрозділу; 

обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 

навчального процесу; 

на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 

професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 

законодавством, нормативними актами вищого навчального закладу, умовами 

індивідуального трудового договору та колективного договору; 

безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 

послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів 

вищого навчального закладу; 

на захист права інтелектуальної власності; 

на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять 

років; 

одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законодавством 

порядку; 

отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) 

і придбання житла в установленому законодавством порядку; 

брати участь в об’єднаннях громадян; 

на соціальне забезпечення в установленому законодавством порядку; 

на пенсійне забезпечення забезпечення відповідно до Закону України «Про 

наукову і науково-технічну діяльність». 

На науково-педагогічних і наукових працівників вищих навчальних 

закладів поширюються всі права, передбачені законодавством для наукових 

працівників наукових установ. 

7.6. Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані: 



постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);  

забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень 

викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідно до 

спеціальності;  

розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, 

самостійність, ініціативу, творчі здібності; 

додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які 

навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до України, 

виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України; 

додержуватися законів, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку 

Державного ВНЗ «НГУ».  

7.7. Педагогічні та науково-педагогічні працівники обираються за 

конкурсом та приймаються на роботу за умов, передбачених Законом України 

«Про вищу освіту» та Положенням про порядок проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» та укладання з ними 

трудових договорів (контактів), затвердженого вченою радою університету. 

Навчальний час студента 

7.9. Навчальний час студента визначається кiлькiстю облікових одиниць 

часу, відведених для здійснення програми підготовки на відповідному 

освітньому або квалiфiкацiйному рiвнi. 

Обліковими одиницями навчального часу студента є кредит Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи, академічна година, навчальний 

день, тиждень, семестр, курс, рік. 

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі - кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, 

як правило, 60 кредитів ЄКТС 

Академiчна година - це мiнiмальна облікова одиниця навчального часу. 

Тривалість академiчноi години в університеті становить, 40 хвилин. Дві 

академiчнi години утворюють пару академічних годин (надалі «пара»). 

Навчальний семестр - це складова частина навчального часу студента, що 

закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру 

визначається навчальним планом.  

Навчальний курс - це завершений період навчання студента протягом 

навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі 

включає час навчальних семестрів, пiдсумкового контролю та канікул. Сумарна 

тривалість канікул протягом навчального курсу, крім останнього, становить не 

менше 8 тижнів. Початок i закінчення навчання студента на конкретному курсі 

оформлюється вiдповiдними (перевідними) наказами. 

Навчальний рік триває 12 мiсяцiв. Для студентів навчальний рік 

складається з навчальних днів, днів проведення пiдсумкового контролю, 

екзаменаційних сесій, вихідних, святкових i канікулярних днів. 



7.10. Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком 

навчального процесу. Вказаний графік складається на навчальний рік з 

урахуванням перенесень робочих та вихідних днів. 

7.11. Навчальні заняття в університеті проводяться за розкладом. Розклад 

забезпечує виконання навчального плану в повному обсязі щодо навчальних 

занять. 

7.12. Допускається вільне вiдвiдування студентами лекційних занять (для 

студентів третього, четвертого курсiв та студентів освітньо-кваліфікаційних 

рівнів спеціаліст, магістр). Вiдвiдування інших видів навчальних занять (крім 

консультацій) є обов’язковим для студентів.  

Робочий час викладача 

7.13. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на 

тиждень (скорочена тривалість робочого часу). 

7.14. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання 

ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових 

обов’язків. Робочий час викладача відображається в iндивiдуальному робочому 

плані. Тривалість робочого часу викладача з повним обсягом обов’язків 

становить не більше 1548 годин на навчальний рік. 

7.15. Норми часу роботи науково-педагогічних працівників в Державному 

ВНЗ «НГУ» встановлюються «Нормами часу з планування та обліку навчальної, 

методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників 

Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», 

що затверджуються вченою радою університету. 

7.16. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному 

викладачеві виражених в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне 

навантаження викладача. Види навчальних занять, що входять в обов'язковий 

обсяг навчального навантаження викладача вiдповiдно до його посади 

встановлюються кафедрою. 

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-

педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік. 

7.17. У випадках виробничої необхiдностi викладач може бути залучений до 

проведення навчальних занять понад обов’язковий обсяг навчального 

навантаження, визначений iндивiдуальним робочим планом в межах свого 

робочого часу. Додаткова кiлькiсть облiкових годин встановлюється завідувачем 

кафедрою за погодженням з першим проректором та навчальним відділом 

університету i не може перевищувати 0,25 мiнiмального обов’язкового обсягу 

навчального навантаження. При цьому вносяться зміни в інші види робіт за 

погодженням з викладачем. Зміни в обов’язковому навчальному навантажені 

викладача вносяться в його iндивiдуальний робочий план. 

7.18. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних 

навчальних занять i консультацій, графіком контрольних заходів та іншими 

видами робіт, передбаченими його iндивiдуальним робочим планом. Час 

виконання робіт не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, 

визначається додатковим графіком роботи викладача. Викладач зобов’язаний 

дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.  

7.19. Ректор, за необхідності, зменшує навчальне навантаження викладачам, 

які виконують особливо важливу роботу по іншим напрямам діяльності в 

університеті. 



 

Академічна мобільність 

7.19. Академічна мобільність в Державному ВНЗ «НГУ» здійснюється у 

відповідності з Положенням про порядок реалізації права на академічну 

мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 

серпня 2015 № 579 та відповідним Положенням університету.  

Положення встановлює порядок організації програм академічної 

мобільності для вітчизняних та іноземних учасників освітнього процесу на 

території України та поза її межами. 

Право академічну мобільність може бути реалізоване на підставі 

міжнародних договорів про співробітництво між вітчизняними вищими 

навчальними закладами, між вітчизняними та іноземними вищими навчальними 

закладами, а також може бути реалізоване вітчизняним учасником освітнього 

процесу з власної ініціативи. 

7.20. Форми академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що 

здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та доктора філософії у 

вітчизняних вищих навчальних закладах, є: 

навчання за програмами академічної мобільності; 

мовне стажування; 

наукове стажування. 

Форми академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що 

здобувають науковий ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і 

педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу, є: 

участь у спільних проектах; 

викладання; 

наукове дослідження; 

наукове стажування; 

підвищення кваліфікації. 

7.21. За здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому вищому 

навчальному закладі-партнері на території України чи поза її межами 

зберігається відповідно до укладеного договору про академічну мобільність 

місце навчання та виплата стипендії згідно їз законодавством. 

7.22. Програми академічної мобільності передбачають укладення договору 

про участь за програмою академічної мобільності. 

Особи, що укладали договір про навчання за програмою академічної 

мобільності не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти на період 

реалізації права на академічну мобільність та обліковуються в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти. 

7.23. Науково-педагогічні працівники університету можуть реалізовувати 

право на академічну мобільність для провадження професійної діяльності 

відповідно до укладеного договору про академічну мобільність про участь у 

програмі академічної мобільності. При цьому за зазначеними працівниками 

зберігається основне місце роботи до одного року. Оплата праці відповідно до 

законодавства за основним місцем роботи зберігається на термін до шести 

місяців, якщо вона не передбачена програмою академічної мобільності. 



VIIІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

8.1. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу здійснюється є 

важливою та необхідною умовою якісного засвоєння програм підготовки фахівців і 

включає: 

документи деканату і кафедр; 

навчально-методичне забезпечення зі спеціальності (напряму); 

навчально-методичне забезпечення з кожної дисципліни; 

інформаційне забезпечення навчального процесу. 

8.2. Перелік документації деканату і кафедр визначається Положенням про 

факультет та Положенням про кафедру затвердженими наказом по університету 

від 3 грудня 2014 № 2217-л 

8.3. Навчально-методична документація зі спеціальності розробляється 

відповідними випусковими кафедрами. Відповідальність за якість та повноту 

навчально-методичної документації зі спеціальності покладається на завідувача 

випускової кафедри. 

Навчально-методична документація з дисциплін зберігається на кафедрах, 

які забезпечують викладання цих дисциплін, а навчальні програми також 

надаються до навчально-методичного відділу університету. 

Вся навчально-методична документація оприлюднюється на сторінках 

відповідних підрозділів сайту університету. 

8.4. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього 

процесу є обов’язковою складовою стандартів освітньої діяльності. 

Інформаційне забезпечення вищої освіти здійснюється навчальними 

книгами – підручниками, навчальними посібниками, навчально-наочними 

посібниками, навчально-методичними посібниками, хрестоматіями, словниками, 

енциклопедіями і довідниками та електронними ресурсами. 

Навчально-методичне забезпечення вищої освіти здійснюється шляхом 

створення методичних рекомендацій (вказівок) з кожного виду навчальної 

діяльності студента (навчальні заняття, індивідуальні завдання, практична 

підготовка, контрольні заходи, включаючи державну атестацію). 

Контроль за використанням якісної навчальної літератури здійснює ректор 

вищого навчального закладу. Порядок організації видання інформаційно-

методичного забезпечення освітнього процесу в Державному ВНЗ «НГУ» 

здійснюється згідно стандарту «СВО НГУ ІМЗ – 14» затвердженого наказом 

ректора від 6.11.2013 № 335. 

Стандартом забезпечується контроль якості інформаційно-методичного 

забезпечення навчального процесу, організаційно-методичне супроводження 

створення навчальної літератури, упорядкування видання навчальної літератури 

як електронних ресурсів, зменшення витрат на видання навчальної літератури. 

 

 


