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Навчально - методичні (науково методичні) центри (кабінети) професійної
(професійно - технічної) освіти
Заклади професійної (професійно технічної) освіти
Шановні колеги!
Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» заклади
освіти, які мають ліцензію на підготовку фахових молодших бакалаврів,
у 2020-2021 навчальному році здійснюють прийом і починають підготовку
здобувачів освіти за новими освітньо-професійними програмами та
навчальними планами.
Надсилаємо методичні рекомендації щодо розроблення навчальних
планів та індивідуальних планів здобувачів фахової передвищої освіти для
використання як рекомендовані.
Додатки:
1. Методичні рекомендації щодо розроблення, структури та змісту
навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти на
2020-2021 навчальний рік;
2. Методичні рекомендації до складання індивідуального навчального
плану здобувача освіти.
З повагою
в. о. директора

Котоловець Л.О. 2482169

Костянтин ТРУШКОВСЬКИЙ

Методичні рекомендації
щодо розробки, структури та змісту навчального плану підготовки
здобувачів фахової передвищої освіти на 2020-2021 навчальний рік
Розробники: КОТОЛОВЕЦЬ Л.О.
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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального
плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (далі – Методичні
рекомендації) регламентують порядок формування, затвердження та
впровадження навчальних планів підготовки здобувачів фахової
передвищої освіти у вищих професійних училищах для денної форми
навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
кваліфікованого робітника. Згідно Закону України «Про фахову передвищу
освіту» такі особи можуть прийматися на навчання за освітньопрофесійною програмою фахового молодшого бакалавра на перший курс
(зі скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс. Розроблені
Методичні рекомендації стосуються навчальних планів підготовки
фахових молодших бакалаврів у вищих професійних училищах для
здобувачів, які вступили на перший курс за скороченим строком навчання.
1.2. Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» прийом на
навчання до закладів фахової передвищої освіти проводиться за
спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань та
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 року №266.
1.3. Планування освітнього процесу у закладі освіти здійснюється на основі
навчальних планів і графіку навчального процесу. З метою конкретизації
планування освітнього процесу на кожний навчальний рік з урахуванням
умов навчання на відповідному курсі (році навчання) складається робочий
навчальний план.
1.4. Навчальний план – це нормативний документ закладу освіти, який
розробляється на підставі освітньо-професійної програми за кожною
спеціальністю (спеціалізацією) і містить відомості про спеціальність,
кваліфікацію, нормативний термін навчання, графік навчального процесу,
розділи теоретичної, практичної підготовки, обов’язкові і вибіркові

компоненти, визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах
ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, дані про кількість і форми
семестрового контролю, підсумкову атестацію, загальний бюджет
навчального часу на весь нормативний термін навчання та його поділ на
час навчальних занять та час, відведений на самостійну роботу здобувача
освіти.
1.5. Навчальний план є однією зі складових освітньо- професійної програми,
яка розробляється відповідно до розроблених та затверджених стандартів
фахової передвищої освіти. До затвердження в установленому порядку
стандартів фахової передвищої освіти вищі професійні училища, які мають
ліцензію на підготовку фахового молодшого бакалавра, відповідно до
прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про фахову
передвищу освіту» при розробленні освітньо-професійних програм можуть
використати затверджені галузеві стандарти підготовки молодшого
спеціаліста в якості орієнтовних з урахуванням змін у законодавстві та
вимог Національної Рамки кваліфікацій.
1.6. Навчальний план затверджується керівником закладу освіти,засвідчується
печаткою (у правому верхньому куті навчального плану). Відповідальність
за якість розробленого навчального плану, його відповідність стандартам
фахової передвищої освіти (за умови їх затвердження) покладається на
керівника закладу освіти.
2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Основними структурними елементами навчального плану є:
• загальні реквізити;
• графік навчального процесу;
• план навчального процесу.
Загальні реквізити:
• повна назва закладу фахової передвищої освіти, галузі знань,
спеціальності, освітньо-професійної програми (спеціалізації за
наявності), а також форма навчання;
• термін навчання;
• на базі якої освіти проводиться підготовка здобувачів, а також
кваліфікація.
Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» обсяг
освітньо-професійної програми підготовки здобувачів фахової передвищої
освіти на основі кваліфікованого робітника встановлює заклад освіти
самостійно з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання.
Обсяг такої програми становить не менше 50 відсотків загального обсягу
освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти, яка
складає 120- 180 кредитів ЄКТС.
Вказана у навчальному плані професійна кваліфікація має відповідати
затвердженим стандартам підготовки молодшого спеціаліста (фахового
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молодшого бакалавра за наявності). Освітня кваліфікація складається з
інформації про здобутий особою освітньо-професійний ступінь, спеціальність,
спеціалізацію, освітньо-професійну програму.
Приклад: фаховий молодший бакалавр зі спеціальності (вказується назва
спеціальністі), освітньо- професійна програма ( назва).
Графік навчального процесу
У графіку навчального процесу обов’язково визначаються роки (курси)
навчання за відповідною освітньо-професійною програмою, на кожний з яких
передбачається обсяг теоретичного навчання, види та терміни практик,
екзаменаційних сесій, канікул, підготовки кваліфікаційних робіт (проєктів),
атестації здобувачів фахової передвищої освіти.
Графік навчального процесу складається на весь період навчання і
затверджується в установленому у закладі освіти порядку.
Графік навчального процесу для здобувачів фахової передвищої освіти
складається з урахуванням наступного:
•

навчальний рік – 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і
складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю,
практики, екзаменаційних сесій і канікулярних днів;
•
тривалість навчального року складає 52 тижні, сумарна тривалість зимових
та літніх канікул становить від 8 до 12 тижнів. Для останнього року
навчання літні канікули не плануються;
•
тривалість теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки,
семестрового контролю, екзаменаційних сесій впродовж навчального року
(крім випускних курсів) - 40 тижнів;
•
навчальний тиждень – складова частина навчального часу здобувача освіти
тривалістю не більше 45 академічних годин;
•
навчальний день – складова частина навчального часу здобувача освіти
тривалістю не більше 9 академічних годин;
•
навчальний рік поділяється, як правило, на 2 семестри (осінній та
весняний), теоретичне навчання впродовж яких завершується
екзаменаційними сесіями;
•
навчальні та виробничі практики можуть проводитись як до, так і після
екзаменаційних сесій і обраховуються у кредитах та тижнях.
Практична підготовка (навчальні, виробничі практики), яка проводиться із
відривом від теоретичного навчання, у графіку навчального процесу може
відображатися окремо, тобто семестр поділяється на тижні аудиторних занять
та тижні практичної підготовки( приклад: у додатку другий, третій семестри).
План навчального процесу
План навчального процесу обов’язково повинен включати відомості
про:
•
нормативну (обов’язкову) частину відповідно до освітньо-професійної
програми, яка складається з циклу дисциплін, що формують загальні
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компетентності, та циклу дисциплін, що формують професійні
компетентності. Цикл дисциплін, що формують загальні компетенції, як
правило, об’єднує цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
та цикл природничо-наукової підготовки, які є складовими освітньопрофесійних програм, затверджених до 2015 року.
вибіркову частину відповідно до власної освітньо-професійної програми,
яка ділиться на дві частини: вибір закладу освіти та вибір здобувача освіти;
назви навчальних дисциплін обов’язкової частини;
назви навчальних дисциплін вибіркової частини крім дисциплін вибору
здобувача освіти;
кількість годин з предметів, вивчених на другому ступені підготовки
кваліфікованого робітника, результати навчання яких зараховуються у
дисциплінах фахового молодшого бакалавра -окрема графа «вивчено на
другому ступені»;
форми семестрового контролю (екзамени, заліки);
кількість кредитів ЄКТС та годин, встановлених для навчальних дисциплін
( 1 кредит ЕКТС =30 годин);
курсові роботи (проекти);
кількість аудиторних годин за курсами і семестрами;
розподіл загального обсягу годин, закріплених за навчальними
дисциплінами, на аудиторну (лекції, лабораторні або практичні,
семінарські заняття) та самостійну роботу здобувачів освіти;
кількість навчальних тижнів у кожному семестрі, окремо кількість тижнів
практичної підготовки;
загальну кількість годин тижневого навантаження;
кількість екзаменів;
кількість заліків;
кількість курсових робіт;
кількість курсових проектів.

3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
При розробленні навчального плану обов’язково необхідно врахувати
наступне:
•
у структурі навчального плану виділяється обов’язкова і вибіркова
складові;
•
обов’язкова складова навчального плану не може перевищувати 75
відсотків обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану і включає навчальні
дисципліни, кваліфікаційні роботи (проекти), практики та інші види
навчального навантаження здобувача освіти спрямовані на досягнення
результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою за
спеціальністю. Обов’язкова складова навчального плану має містити
компоненти, опанування яких необхідне для присвоєння визначеної
програмою освітньої кваліфікації;
•
вибіркова складова навчального плану має складати не менше 25 відсотків
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обсягу (в кредитах ЄКТС) навчального плану. У свою чергу, вибіркова
складова призначена для забезпечення можливості здобувачу освіти
поглибити професійні знання в межах обраної освітньо-професійної
програми та/або здобути додаткові спеціальні професійні компетентності.
У межах обсягу вибіркової складової здобувач фахової передвищої освіти
має право обирати освітні компоненти самостійно і такий вибір не
обмежується навчальним планом програми, за якою проводиться навчання.
Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачем освіти 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, які планують у подальшому вступати до закладів
вищої освіти, мають
право обирати навчальні дисципліни, що
пропонуються для здобувачів вищої освіти, за погодженням з керівником
закладу фахової передвищої освіти (п.17 статті 54 Закону України «Про
фахову передвищу освіту»);
за необхідністю за рахунок вибіркової складової в навчальних планах
можуть запроваджуватись спеціалізовані (профільні) блоки (пакети)
навчальних дисциплін. Механізм реалізації права здобувача освіти на
вибір навчальних дисциплін описується Положенням закладу освіти про
порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами
освіти.
у випускному семестрі у кількість дисциплін включаються
кваліфікаційний екзамен, кваліфікаційні роботи (проєкти);
кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС (денна форма
навчання) для здобувачів фахової передвищої освіти може становити від
50 відсотків до 75 відсотків. Кількість годин може відрізнятися залежно від
галузі знань та спеціальності: підготовка у сфері природничих наук,
технічних спеціальностей тощо потребує більшого часу на роботу в
лабораторіях та практичну підготовку, у той час при підготовці за
спеціальностями соціально-гуманітарного спрямування більше часу має
виділятися на самостійну роботу здобувачів освіти;
навчальний рік становить 60 кредитів ЄКТС, а відповідно у семестрі – 30
кредитів ЄКТС;
при розробленні навчального плану кредити ЄКТС встановлюються
складовим навчального плану (навчальним дисциплінам, циклам
навчальних дисциплін, практикам, курсовим та кваліфікаційним роботам
(проєктам), причому, всі види практики, екзаменаційні сесії рахуються у
тижнях (1тиждень=1,5 кредитів ЄKTC);
курсова робота чи курсовий проєкт, що мають міждисциплінарний
характер, можуть виділятися окремою позицією в навчальному плані;
кількість курсових робіт (проєктів) не повинна перевищувати двох на
навчальний рік (одна на семестр). Для студентів першого курсу курсові
проєкти (роботи), як правило, не плануються, а у випускному семестрі
5

•

•

можуть плануватися лише за умови відсутності в плані кваліфікаційної
роботи (проєкту);
розподіл аудиторних занять між лекціями, практичними, семінарськими,
лабораторними заняттями, а також між тижнями теоретичного навчання є
прерогативою закладу освіти. При цьому максимальне тижневе аудиторне
навантаження здобувачів освіти не повинно перевищувати 30 годин.
Складання заліків, як правило, проводиться на останньому практичному,
семінарському чи лабораторному занятті;
у плані навчального процесу вказується кількість тижнів у семестрі згідно
з графіком навчального процесу. Кількість тижнів у семестрі заклад освіти
визначає самостійно.
Орієнтовна структура навчального плану подана у додатку.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ
ОСВІТИ
Розробники: КОТОЛОВЕЦЬ Л.О.
ПАРЖНИЦЬКИЙ В.В.
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Методичні рекомендації до складання індивідуального навчального плану
здобувача фахової передвищої освіти розроблено відповідно до Законів
України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» і є орієнтовними.
1.2. Індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти
(далі-ІНП) є робочим документом, що містить інформацію про: перелік і
послідовність вивчення навчальних дисциплін; обсяг навчального
навантаження здобувача освіти з урахуванням усіх видів навчальної діяльності;
систему оцінювання (підсумковий, семестровий контроль знань здобувача
освіти та атестація випускника).
1.3. Індивідуальний навчальний план здобувача освіти формується за
відповідною спеціальністю (спеціалізацією) освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра і складається на кожний наступний навчальний
рік наприкінці поточного року (за винятком першого курсу). Формування ІНП
здійснюється на підставі навчального плану спеціальності (спеціалізації),
затвердженого керівником закладу освіти, з метою індивідуалізації навчального
процесу на основі структурно-логічної схеми підготовки фахівців. При
формуванні ІНП здобувача освіти на наступний навчальний рік враховується
фактичне виконання ним індивідуальних навчальних планів поточного і
попередніх навчальних років. ІНП формується куратором за участю здобувача
освіти і затверджується завідувачем відділення.
1.4. Реалізація ІНП здійснюється протягом часу, який не перевищує граничного
терміну навчання. Нормативний термін навчання визначається стандартом
фахової передвищої освіти (за наявності) та навчальним планом, затвердженим
керівником закладу освіти.
1.5. Виконання індивідуального навчального плану здійснюється згідно із
розкладом занять, екзаменаційних сесій або за індивідуальним графіком, що
встановлюється здобувачу освіти завідувачем відділенням. За виконання ІНП
персональну відповідальність несе здобувач освіти.

2.
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
2.1. Навчальне навантаження здобувача фахової передвищої освіти з усіх видів
навчальної роботи визначається навчальним планом і становить на навчальний
рік 60 кредитів ЄКТС. Враховується час на аудиторні заняття (лекції,
практичні, семінарські заняття, індивідуальну роботу), самостійну роботу та
час проходження навчальних і виробничих практик.
2.2. ІНП включає нормативні та вибіркові навчальні дисципліни (за вибором
закладу і за вибором здобувача освіти). Сукупність нормативних дисциплін
визначає нормативну (обов’язкову) складову індивідуального навчального
плану здобувача освіти. Варіативна частина навчального плану забезпечує
виконання поглибленої підготовки за спеціальністю, що визначає характер
майбутньої діяльності або підготовку за певною спеціалізацією.
2.3. У кожному із циклів дисциплін, які входять до навчального плану
(загальної та професійної підготовки), здобувач освіти має можливість обрати
вибіркові дисципліни (у межах передбаченої варіативної складової), які в
сукупності з нормативними (обов’язковими) формують його індивідуальний
навчальний план.
2.4. Формування вибіркової складової ІНП «за вибором здобувача освіти»
здійснюється у відповідності до розробленого та затвердженого у закладі освіти
Положення про вибіркові дисципліни , яке вводиться в дію за півроку до
початку вивчення даних дисциплін/ спецкурсів і здійснюється зазвичай для 1
курсу (першого року навчання) – на ІІ семестр та наступний навчальний рік,
для інших – на наступний навчальний рік в такому порядку (порядок
орієнтований).
2.4.1. На початку І семестру доводиться до відома здобувачів освіти перелік
дисциплін вільного вибору на подальший період навчання, порядок їх вивчення
та анотації до змісту, організовуються зустрічі з викладачами, які пропонують
ці курси, забезпечується консультування кураторів академічних груп з усіх
питань щодо вибору тієї чи іншої дисципліни.
2.4.2. До кінця І семестру кожного навчального року здобувачі освіти подають
до завідувача відділення заяви за формою, що визначає заклад освіти у
Положенні про вибіркові дисципліни, в яких із запропонованого переліку
дисциплін вільного вибору здобувачі освіти обирають курси для включення їх
до ІНП (для 1 курсу – наступного семестру та наступного навчального року).
2.4.3. Завідувач відділення на підставі аналізу заяв здобувачів освіти надає
інформацію до навчального відділу закладу щодо вибраних здобувачами освіти
дисциплін циклу дисциплін вільного вибору здобувача освіти. Навчальний
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відділ формує навчальні групи (можливо це будуть здобувачі із різних
навчальних груп і навіть різних спеціальностей) для вивчення вибіркових
дисциплін та готує відповідні проєкти наказів. Дана процедура має бути
завершена до кінця першого семестру.
2.5. Зміни до вибіркової частини свого індивідуального навчального плану
здобувач освіти може внести не пізніше, ніж за два місяці до початку
навчального року за обґрунтованою заявою на ім’я керівника закладу. Вказані
зміни навчальний відділ вносить до індивідуального навчального плану і подає
назатвердження керівнику закладу освіти.
2.6. По закінченню навчального року за умови виконання індивідуального
навчального плану наказом керівника здобувача освіти переводять на
наступний курс.
3.
ПРИМІРНИЙ
ПОРЯДОК
ВЕДЕННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ
3.1. Завідувач відділення сумісно з кураторами академічних груп в ІНП
заносить інформацію про здобувача освіти та перелік дисциплін для першого та
другого семестрів відповідного курсу (приклад оформлення у Додатку 2).
Після заповнення програми навчання на відповідний навчальний рік ІНП
підписують: здобувач освіти, куратор та завідувач відділення.
ІНП ведеться у паперовій (2 екземпляри) та електронній формах. Один
екземпляр паперової форми знаходиться у здобувача освіти як аналог залікової
книжки, а другий екземпляр паперової форми та електронна форма
зберігаються в навчальній частині закладу як додаток до навчальної картки
здобувача освіти. Порядок ведення ІНП може бути іншим. Порядок ведення
ІНП визначає заклад освіти.
3.2. Викладачі, які проводять заняття і контрольні заходи, виставляють їх
підсумки за вітчизняною шкалою оцінювання та шкалою оцінювання ЄКТС. У
випадку, коли з дисципліни передбачений залік, то за вітчизняною шкалою
виставляється “зараховано”, а за шкалою ЄКТС – середньозважений бал за
результатами поточного контролю. Якщо з дисципліни передбачений іспит чи
диференційований залік, то за вітчизняною шкалою виставляється відповідна
позитивна оцінка в чотирибальній системі, а за шкалою ЄКТС – відповідний
середньозважений бал. Захист курсової роботи оцінюється за чотирибальною
вітчизняною шкалою і шкалою ЄКТС і виставляється в ІНП.
Незадовільна оцінка, яку отримав здобувач освіти з дисципліни, виставляється
зв двома шкалами оцінювання лише в екзаменаційну відомість, а в ІНП не
виставляється.
3.3 Результати захисту здобувачем освіти усіх видів практики виставляються в
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розділі “Практична підготовка” (Додаток 3). При цьому у відповідному
семестрі при заповненні програми навчання вказується лише назва практики і
кількість призначених їй кредитів ЄКТС.
3.4. Підсумки державної атестації в залежності від її виду (атестаційний
екзамен чи кваліфікаційна робота) записуються відповідно у Додатках
5 або (і) 6.
4.
КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ПЛАНУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ
4.1. Поточний контроль за виконанням індивідуального навчального плану
здобувача освіти здійснює куратор академічної групи на підставі підсумків
поточних контролів.
На куратора покладається виконання таких завдань:
надання кваліфікованих консультацій здобувачу освіти щодо формування
ІНП, його реалізації впродовж усього періоду навчання;
погодження індивідуального навчального плану здобувача освіти;
контроль за реалізацією ІНП на підставі відомостей про зараховані
здобувачу освіти залікові кредити з подальшим поданням пропозицій щодо
продовження його навчання або щодо його відрахування. Контроль за
реалізацією ІНП на певних етапах виконання програми навчання (семестр,
навчальний рік) здійснюють завідувач відділення і куратор академічної групи.
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Додаток 1
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН №
ЗДОБУВАЧА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
3х4 с

Прізвище, ім’я, побатькові

М.П.

Галузь знань
Спеціальність___________________________________________
___
Освітньо-професійна
програма_______________________________
Освітньо-професійний ступінь
Форма навчання
Вступив(ла) на

курс “

Завідувач відділення ___________

”

20

р.

__________________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)
Куратор групи ______________
(підпис)

__________________________________
(прізвище та ініціали)

Здобувач фахової передвищої освіти ____________
(підпис)
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______________________
(прізвище та ініціали)

Додаток 2
Перший курс

Іванюк Марія Петрівна
Прізвище, ім’я, по батькові здобувача освіти

2

Англійська мова

3,0

90

3

Інженерна графіка

3,0

90

4
Вища математика
5
Вибіркові дисципліни

3,0

Зарах.

78

Зарах.

65

Залік д. Добре

66

Іспит Відмінно

95

Залік

77

Прізвище
ініціали
викладача

Підпис викладача

10

ЄКТС

30

національною

1,0

студента
Самостійна
робота

Історія України

Практич
ні
семінарс
Індивідуальна
ь
робота

1

Лаборат
орні

Аудиторних годин

Оцінка за
шкалою

Дата виставлення
підсумкової оцінки

Кількість тижнів18

Форма підсумкового
контролю, екзамен,
залік

р.

Кількість годин

Лекції

Назва навчальної
дисципліни

20

Всього

№
з/п

20р. до

Кількість кредитів ЄКТС

2-й семестр з

Нормативні дисципліни

1

Вступ до фаху

1

2

Навчальна практика

3,0

–

8

–

12

–

54

–

36

Залік

18

–

36

–

36

90

26

–

36

–

30

8

12

–

–

–

28

10

Залік

Зарах.

.

(Запис.результатів здійснюється в розділі «Практична підготовка»)

Разом годин/кредитів) 30

Студент____________
(Підпис)

Куратор_________________
Завідувач відділення__________________________
(Підпис Ініціали, прізвище)
(Підпис Ініціали, прізвище)
6

технологічна

1

№

Комп’ютерне
моделювання

до

Оператора

Курсові роботи
Кількість
Вид
кредитів (КП/КР)
ЄКТС

1

КП

.

Прізвище викладача
(членів комісії)

відмінно 95

Оцінка за шкалою
За
ЄКТС Дата з
національн
ою
відмінно

.

Завідувач відділення
(Підпис Ініціали, прізвище)
7

Підпис

від

Прізвища викладача,
керівника практикою
та членів комісії

Дата захисту

Яку роботу
виконував

Тривалість
практики (дата)

Оцінка за
шкалою

ЄКТС

3

Назва дисципліни

з/
п
1

6

Додаток 3

націонал
ною

Вид практики

Курс

№
з/ п

Кількість
кредитів ЄКТС

Практична
підготовка

95

Підпис

Додаток 4
Додаткові кредити, які накопичив здобувач освіти за
іншими видами діяльності
№
з/п

1

Семестр Вид та характеристика
діяльності

7

Кількі
сть
креди
тів
ЄКТС

Патент на винахід

Студент__________
(Підпис)

Відмітка про
зарахування
кредитів

Особа, яка засвідчує присвоєння кредитів
Прізвище,
Посада
Дата
Підпис
ініціали

зараховано

Іванюк М.І.

Зав.
відділення

Куратор__________________________________
(Підпис Ініціали,прізвище)

Завідувач відділення
(Підпис Ініціали,прізвище)
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Додаток 5

Форма
атестаційного
контролю

Результати атестації
випускника
Назва кваліфікаційної
роботи, (навчальної
дисципліни) ,винесеної Дата
на підсумкову атестацію

Іспит

Оцінка за шкалою
Голова та члени ЕК
національною ЄКТС

відмінно

Завідувач відділення ______________________________________
(Підпис Ініціали,прізвище)
)

9

95

Рішення ЕК

Видати
диплом
фахового
молодшого
бакалавра

Прізвище та
ініціали

підпис

Додаток 6

Кваліфікаційна робота
(Прізвище, ім’я, по батькові студента)

Тема кваліфікаційної роботи

Прізвище керівника__________________________________________________________
Дата здачі закінченої кваліфікаційної роботи _________________________
Дата захисту роботи ____________________________
Оцінка Екзаменаційної комісії (національна/кількість балів)
_________________________________________
(Підписи членів Екзаменаційної комісії)
РІШЕННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

Голова
Підпис

Ініціали,прізвище

Підпис

Ініціали,прізвище

Підпис

Ініціали,прізвище

Члени

Підпис

Ініціали,прізвище

Підпис

Ініціали,прізвище

Дата
Індивідуальний навчальний план здобувача освіти підлягає здачі для обміну на диплом.

Видано диплом
Прізвище, ініціали

Серія

№

від

З відзнакою, без відзнаки

Завідувач відділення

______

10

202_р.

План навчального процесу

Додаток

1.

1.1
1.2
1.3
1.4

4

7

8
67

1,5

Розподіл навчальної роботи у кредитах ЄКТС та аудиторних годин за
курсами, семестрами, тижнями

11

12

1,5

45

32

22

1,5

1,5

45

32

16

1,5
3

1,5

45

32

22

3

90

51

26

25

79

6

3

90

62

50

12

1903

13,5

13

14

15

16

10

13

2

1,5

13

2

1,5

13

2

1,5

3-й семестр
14 тижнів
4 тиж

17

18

39

3

3

28

2

2

19

20

21

2

1

кредити

2-й семестр
17 тижнів 5 тиж

кредити

години на
тиждень

Години

Семінарські

Лабораторні,
практичні

Лекції

Загальний обсяг
10

кредити

1-й семестр
16 тижнів

2-й курс

години на
тиждень

1-й курс

у тому числі

кредити

Самост.
робота

години на
тиждень
кредити

Аудиторних

9

Нормативні навчальні
дисципліни

112

Години

6

Кредити

5

Кількість годин

Підготовка фахового
молодшого бакалавра
за
за навчальним
ОПП
планом

Кредити за
ЄКТС

3

Вивчено на ІІ ступені,
години

2

Загальний обсяг

Курсові проекти, роботи

1
І

Дисципліни (предмети)

Заліків

№
з/п

Екзаменів

Розподіл за
семестрами

22

Дисципліни, що формують
загальні компетентності
Історія України
Українська мова (за професійним
спрямуванням)
Основи філософських знань
Вища математика

1

1
1

2

16
10

1.5
1.6
1.7
2.

Дисципліни, що формують
спеціальні компетентності

2.1

Матеріалознавство
(Матеріалознавство ІІ ступінь)

3К
Р

3

2.1
2.3
2.8
2.9
2.10

Навчальна практика (Професійнопрактична підготовка - ІІ ступінь)
Технологічна практика
Переддипломна практика

2
3

7,5
6

7,5
6

7,5
6

2.11
ІІ

Вибіркові навчальні дисципліни

2.

За вибором закладу професійної
(професійно-технічної) освіти
Комп’ютерна графіка
САПР швейних виробів
Інноваційні виробничі технології

2.1
2.2
2.3
…
3.
ІІІ
ІV
V

За вибором здобувачів освіти
Семестровий контроль
Загальний обсяг навчального часу
Тижневе навантаження

38

23
8

240

3
2

1
1

30
30

20
18

4
10

16
8

10
12

3

2

60

42

20

22

18

9
6
90

270

6
150
.

2

3
1

30

30

1,5

1

3

2

1

4
3
22,5

3
30

3

5
3
24

7,5
30
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