
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ДДУВС 

від 22.02.2016 № 73 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію освітнього процесу 

у Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ 

 

Це Положення регламентує організаційні, навчальні та методичні аспекти 

освітньої діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ (далі – Університет) як вищого навчального закладу Міністерства 

внутрішніх справ України, спрямованої на забезпечення самореалізації 

особистості під час навчання, з метою задоволення потреб суспільства і 

держави у висококваліфікованих фахівцях-юристах для органів внутрішніх 

справ та інших галузей економіки України. 

Дія цього Положення поширюється на освітній процес, пов’язаний із 

здобуттям особою освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» та освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за денною формою навчання. 

Це Положення не поширюється на здобувачів вищої освіти, які 

навчаються у докторантурі, ад’юнктурі та аспірантурі Університету. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Нормативна база. 

1.1.1. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту». 

1.1.2. Наказ Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245 «Про 

затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів вищих закладів освіти». 

1.1.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 

«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». 

1.1.4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.02.2008 № 62 

«Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС». 

1.1.5. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.02.2008 № 69 

«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах МВС України». 

1.1.6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 № 381 

«Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання 

навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних 

закладів МВС». 

1.1.7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2015 № 705 

«Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних 

закладах». 

1.1.8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2015 № 47 
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«Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний 

рік». 

1.2. Основні терміни, поняття, що вживаються у цьому Положенні  та їх 

визначення.  

1.2.1. Бакалавр – освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 

вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти (далі – Здобувач) освітньо-

професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.  

1.2.2. Випускова кафедра – кафедра, яка на завершальному етапі 

підготовки фахівців суттєво впливає на формування їх професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 

компетентностей. Випускова кафедра координує повний цикл освітнього 

процесу за відповідною спеціальністю та забезпечує проведення атестації 

випускників. Перелік випускових кафедр за рівнями вищої освіти та 

спеціальностями щорічно затверджується наказом Університету за поданням 

керівника відповідного факультету.  

1.2.3. Диференційований залік – це вид заліку, який оцінюється 

аналогічно до національної шкали оцінок, що встановлена для екзамену. 

Диференційованими є заліки: які проводяться у формі захисту матеріалів всіх 

видів практики (ознайомчої, навчальної, переддипломної, педагогічної, 

стажування тощо), які проводяться у формі захисту курсових робіт, а також з 

окремих навчальних дисциплін, з яких ця форма контролю вимагається МОН 

або МВС України. 

1.2.4. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (далі – 

ЄКТС) – загальноєвропейська система обліку навчальної роботи Здобувачів під 

час опанування освітньої програми, яка забезпечує прозорість системи 

підготовки фахівців з вищою освітою і сприяє накопиченню та трансферу 

(перезарахуванню) кредитів. 

1.2.5. Заліковий кредит – одиниця виміру навчального навантаження, 

необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів. 

1.2.6. Здобувач – особа, яка навчається в Університеті за денною формою 

навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» або освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст». 

1.2.7. Змістовий модуль – система навчальних елементів, поєднаних за 

ознакою відповідності певному навчальному об’єктові. 

1.2.8. Інформаційний пакет — пакет документів, який містить загальну 

інформацію про вищий навчальний заклад і відповідний інститут (факультет); 

відомості про кваліфікацію, яку набуває випускник; відомості про організацію 

освітнього процесу; повний перелік пропонованих нормативних та вибіркових 

навчальних дисциплін, їх коротку анотацію; назву напрямів, спеціальностей 

(спеціалізацій); відомості про форми та умови проведення контрольних заходів і 

систему оцінювання якості освіти тощо. 

1.2.9. Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, 
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що засвідчується відповідним документом про вищу освіту. 

1.2.10. Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти. 

1.2.11. Кредит – одиниця виміру трудомісткості вивчення навчальної 

дисципліни; уніфікована одиниця виміру виконаної курсантом, студентом, 

слухачем сукупної аудиторної, самостійної та індивідуальної навчальної 

роботи, що становить, як правило, 1/60 від його загального річного навчального 

навантаження. Система кредитів передбачає взаємне зарахування останніх, так 

само, як і їх накопичення. 

1.2.12. Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження Здобувача, 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. 

1.2.13. Кредитно-модульна система організації освітнього процесу (далі – 

Кредитно-модульна система) – модель організації освітнього процесу, яка 

ґрунтується на поєднанні модульних технологій і залікових одиниць (залікових 

кредитів), охоплює зміст, форми та засоби освітнього процесу, форми 

контролю якості знань, вмінь та навчальної діяльності Здобувачів у процесі 

аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи. 

1.2.14. Куратор ЄКТС – провідний науково-педагогічний працівник 

випускової кафедри, основним завданням якого є надання кваліфікованих 

консультацій та рекомендацій щодо формування індивідуального навчального 

плану Здобувача.  

1.2.15. Магістр – освітній ступінь, що здобувається на другому рівні 

вищої освіти та присуджується Університетом у результаті успішного 

виконання Здобувачем 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. 

1.2.16. Модуль – цілісна, чітко структурована змістова частина системи 

навчальних елементів навчальної дисципліни, яка повинна бути засвоєна 

Здобувачем. 

1.2.17. Модульна технологія навчання – одна з сучасних педагогічних 

технологій, яка передбачає модульну (блочну) побудову навчального матеріалу 

та його засвоєння шляхом послідовного й ґрунтовного опрацювання 

навчальних модулів, мотивацію навчання на основі визначення цілей, значну 

самостійну навчально-пізнавальну діяльність Здобувачів, різноманітні форми 

діагностики рівня його знань, вмінь і навичок. 
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1.2.18. Навчальний семестр – складова частина навчального часу 

Здобувачів, яка закінчується підсумковим контролем. 

1.2.19. Порівняльна шкала оцінювання ЄКТС – європейська система 

оцінювання успішності засвоєння курсантом, студентом, слухачем кредитних 

модулів, яка передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) і подвійне 

(описове та статистичне) визначення цих оцінок. 

1.2.20. Рейтинг – комплексний показник якості навчання Здобувача, що є 

інструментом інтегрованого оцінювання його досягнень з усіх навчальних 

дисциплін. 

1.2.21. Рейтингова оцінка – оцінка досягнень Здобувача за багатобальною 

шкалою за результатами виконання ним визначеної сукупності навчальних 

завдань. 

1.2.22. Рейтингова система оцінювання – система, в основу якої 

покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за 

різнобічну навчально-пізнавальну діяльність Здобувача з певного модуля 

навчальної дисципліни. 

1.2.23. Рейтинговий показник – це числова величина, яка дорівнює 

відсотковому співвідношенню суми балів з усіх модулів з кожної дисципліни 

до суми максимально можливих балів. 

1.2.24. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю 

засвоєння Здобувачем теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни (окремої її завершеної частини) за семестр, що 

проводиться як контрольний захід. 

1.2.25. Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає 

в оцінюванні засвоєння Здобувачем навчального матеріалу з дисципліни 

(окремої її завершеної частини) на підставі результатів виконаних ним завдань і 

певних видів роботи під час навчальних занять, а також складання модульного 

контролю. Підсумкова оцінка «зараховано» за національною шкалою 

виставляється Здобувачеві, який отримав за результатами вивчення навчальної 

дисципліни 60 і більше балів. Ці результати також можуть зараховуватися як 

підсумок поточного контролю без додаткового опитування Здобувачів.  

1.2.26. 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. Останній прийом на 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році. 

1.2.27. Стандарт вищої освіти – сукупність вимог до змісту та результатів 

освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним 

рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

1.3. Освітній процес та основні положення його організації. 

1.3.1. Освітній процес – інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться 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 
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також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

1.3.2. Вища освіта в системі МВС України покликана сформувати у 

процесі навчання гармонійно розвинену особистість із професійними, 

світоглядними і громадянськими якостями, обумовленими цілями та потребами 

суспільства. 

1.3.3. Мета освітнього процесу в Університеті – підготовка фахівців для 

потреб Міністерства внутрішніх справ України, а також інших галузей 

господарства. 

1.3.4. Освітній процес в Університеті здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

1.3.5. Мовою освітнього процесу є державна мова. 

1.3.6. Освітній процес в Університеті здійснюється за Кредитно-

модульною системою, метою якої є:  

1) адаптація освітнього процесу до вимог Європейського освітнього 

простору; 

2) стимулювання Здобувачів до систематичної роботи протягом усього 

періоду навчання; 

3) створення сприятливого психологічного режиму співпраці науково-

педагогічного працівника із Здобувачами протягом навчання в Університеті; 

4) формування у Здобувача навичок до самоосвіти протягом всього 

життя; 

5) створення у Здобувача здорової конкуренції в навчанні; 

6) підвищення об’єктивності оцінювання знань Здобувача; 

7) виявлення та розвиток творчих здібностей Здобувача. 

1.3.7. Принципи організації Кредитно-модульної системи: 

1) принцип свободи та гуманізму – повага до кожної людини, 

забезпечення її прав і свобод, зокрема, права на освіту; 

2) принцип законності – відповідність Конституції України, чинному 

законодавству у галузі освітньої діяльності; 

3) принцип порівняльної трудомісткості кредитів – досягнення кожним 

Здобувачем встановлених ЄКТС норм, що забезпечують їхню академічну 

мобільність, державне й міжнародне визнання результатів освіти на конкретних 

етапах виконання індивідуального навчального плану; 

4) принцип кредитності – декомпозиція (поділ) змісту освіти й навчання 

на відносно єдині та самостійні за навчальним навантаженням Здобувача 

сегменти, які забезпечують: 

- на рівні індивідуального навчального плану – набір (акумулювання) 

відповідної кількості кредитів, які узгоджені з установленою нормою 

виконання Здобувачем навчального навантаження в умовах кредитно-

модульної організації освітнього процесу; 

- на рівні вивчення навчальної дисципліни – набір (акумуляція) 

відповідної для цієї дисципліни кількості кредитів, що включає в себе 

виконання всіх передбачених програмою навчальної дисципліни видів робіт; 

5) принцип модульності – організація процесу оволодіння Здобувачем 

модулями і виявлення специфічного для модульного навчання використання 
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навчально-виховних методів і прийомів, основним змістом яких є активна 

самостійно-творча пізнавальна діяльність Здобувача; 

6) принцип методичного консультування – наукове та інформаційно-

методичне забезпечення діяльності учасників освітнього процесу; 

7) принцип організаційної динамічності – забезпечення можливостей 

зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення і потреб 

ринку праці; 

8) принцип гнучкості та партнерства – побудова системи освіти таким 

чином, щоб зміст навчання і шляхи досягнення цілей освіти та професійної 

підготовки відповідали індивідуальним потребам і можливостям Здобувачів; 

9) принцип пріоритетності змістової й організаційної самостійності та 

зворотного зв’язку ґрунтується на створенні умов організації навчання, що 

вимірюється та оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності 

Здобувачів; 

10) принцип науковості та прогностичності – побудова (встановлення) 

стійких зв’язків змісту навчання з науковими дослідженнями; 

11) принцип технологічності та інноваційності – використання 

ефективних педагогічних та інформаційних технологій, що сприяє якісній 

підготовці фахівців із вищою освітою та входженню в єдиний інформаційний та 

освітній простір; 

12) принцип усвідомленої перспективи забезпечується створенням умов 

для глибокого розуміння Здобувачем цілей освіти та професійної підготовки, а 

також можливості їх успішного досягнення; 

13) принцип діагностичності – можливість оцінювання рівня досягнення 

цілей освіти та професійної підготовки, сформульованих і реалізованих у 

Кредитно-модульній системі. 

1.4. Навчальний час. 

1.4.1. Навчальний час Здобувачів визначається кількістю облікових 

одиниць часу, відведених для здійснення програми підготовки на певному рівні 

вищої освіти. 

1.4.2. Обліковими одиницями навчального часу Здобувача є академічна 

година, навчальний день, навчальний тиждень, навчальний семестр, навчальний 

рік, кредит ЄКТС.  

1.4.3. Академічна година – мінімальна облікова одиниця навчального 

часу. Тривалість академічної години становить 45 астрономічних хвилин. Дві 

академічні години утворюють «пару».  

1.4.4. Навчальний день – складова частина навчального часу Здобувача 

вищої освіти тривалістю не більше 9 академічних годин.  

1.4.5. Навчальний тиждень – складова частина навчального часу 

Здобувача вищої освіти, максимальний бюджет якого становить 54 години. 

1.4.6. Навчальний семестр – складова частина навчального часу 

Здобувача, що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість 

семестру визначається навчальним планом (графіком освітнього процесу).  

1.4.7. Навчальний рік розпочинається, як правило, 01 вересня і 

складається із навчальних днів, днів проведення семестрового контролю, 
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вихідних, святкових днів та канікул; тривалість останніх становить не менше 8 

тижнів. Навчальний рік містить, як правило, 40 навчальних тижнів. 

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. Річний бюджет часу Здобувача, як 

правило, складає 1800 годин. 

1.4.8. Кредит ЄКТС – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження Здобувача, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.  

1.4.9. Початок і закінчення навчання Здобувачів на конкретному курсі 

оформлюються відповідними (перевідними) наказами Університету.  

1.4.10. Навчальні дні визначаються зведеним графіком освітнього 

процесу, який складається на навчальний рік з урахуванням перенесень 

святкових та неробочих днів і затверджується ректором Університету. 

1.4.11. Навчальні заняття в Університеті тривають дві академічні години з 

перервами між ними і проводяться за розкладом, який має забезпечити 

виконання робочого навчального плану у повному обсязі.  

1.4.12. Розклад навчальних занять Здобувачів складається на семестр, 

погоджується і затверджується у встановленому порядку і доводиться до 

учасників освітнього процесу до початку навчальних занять. 
1.4.13. Трудомісткість навчального навантаження Здобувача включає час, 

витрачений на відвідування аудиторних занять, самостійну та індивідуальну 
роботу, практичну підготовку, а також на підсумковий контроль. Навантаження 
Здобувача впродовж семестру складається з контактних годин (лекцій, 
практичних, семінарських, лабораторних занять, консультацій), самостійної 
роботи, підготовки та проходження контрольних заходів, на які розподіляються 
кредити, встановлені для навчальних дисциплін. 

1.5. Учасники освітнього процесу  
1.5.1. Основними учасниками освітнього процесу в Університеті є: 
1) наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники; 
2) здобувачі вищої освіти, які навчаються в Університеті; 
3) практичні працівники, які залучаються до освітнього процесу; 
4) інші працівники Університету. 

 

2. Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу 

2.1. Освітній процес здійснюється на основі освітньої програми.  

2.2. Освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному 

рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає: 

2.2.1. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою. 

2.2.2. Перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення. 

2.2.3. Кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання освітньої 

програми. 

2.2.4. Очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти Здобувач. 
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2.3. Освітні програми в межах ліцензованої спеціальності розробляються 

Університетом та підлягають акредитації у порядку, що встановлений чинним 

законодавством. 

2.4. Освітня програма складається згідно з вимогами відповідних 

стандартів вищої освіти. Стандарти вищої освіти для Університету розробляє та 

затверджує Міністерство освіти і науки України за погодженням з 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

2.5. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

2.5.1. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти. 

2.5.2. Перелік компетентностей випускника. 

2.5.3. Нормативний зміст підготовки Здобувачів, сформульований у 

термінах результатів навчання. 

2.5.4. Форми атестації Здобувачів. 

2.5.5. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти. 

2.5.6. Вимоги професійних стандартів. 

2.6. Навчальний план – це нормативний документ Університету з 

визначеними переліком та обсягом навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, 

послідовністю їх вивчення, формами проведення навчальних занять та їхнім 

обсягом, схематичним графіком освітнього процесу, формами підсумкового 

контролю, який розробляється на підставі відповідної освітньої програми для 

кожного рівня вищої освіти та спеціальності і затверджується ректором 

Університету. Навчальний план визначає перелік нормативних навчальних 

дисциплін, зміст яких є обов’язковим для засвоєння Здобувачами, та 

вибіркових навчальних дисциплін, зміст яких рекомендований Здобувачам та 

призначений для більш повного задоволення їх потреб і можливостей, а також 

забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях для 

органів внутрішніх справ та інших галузей ринку праці певної спеціалізації. 

2.7. Основою для розробки навчального плану для Здобувачів, які 

навчаються за кошти державного бюджету, є Типовий навчальний план, який 

розробляється робочою групою з числа представників вищих навчальних 

закладів Міністерства внутрішніх справ України та затверджується 

Міністерством внутрішніх справ України. 

2.8. Робочий навчальний план складається на кожний навчальний рік на 

підставі навчального плану з метою конкретизації освітнього процесу шляхом 

деталізації планування та затверджується ректором Університету. 

2.9. При складанні робочих навчальних планів окремо зазначаються всі 

кредитні модулі програми підготовки (у тому числі перелік навчальних 

дисциплін або блоки модулів за вільним вибором Здобувача). До робочого 

навчального плану вносяться кредитні модулі, що структуруються за статусом і 

за циклами відповідно до їх розподілу за семестрами. 

2.10. Кількість навчальних дисциплін за вибором Здобувача (далі – 

вибіркові навчальні дисципліни) у межах, передбачених відповідною освітньою 

програмою, становить не менше як 25 % від загальної кількості кредитів ЄКТС, 
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передбачених для даного рівня вищої освіти. Вибіркові навчальні дисципліни, 

як правило, формуються у пакети за циклами із зазначенням навчального 

семестру та кількості дисциплін, необхідної для обрання з кожного пакету. 

Вивчення вибіркових навчальних дисциплін розпочинається не раніше другого 

навчального семестру. 
2.11. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни (далі – 

Комплекс) створюється на кафедрі під керівництвом провідних науково-
педагогічних працівників та складається з двох частин: першої (обов’язкової) та 
другої (додаткової) частин. 

2.11.1. Перша (обов’язкова) частина Комплексу, матеріали якої 
розробляються в першу чергу, включає: 

1) програму навчальної дисципліни; 
2) робочу програму навчальної дисципліни; 
3) тематичний план; 
4) тексти лекцій; 
5) засоби діагностики знань із навчальної дисципліни (комплексні 

кваліфікаційні завдання з дисципліни; білети для складання екзаменів; білети 
для складання заліків, завдання для проведення модульного контролю); 

6) методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної 
роботи з навчальної дисципліни для заочної форми навчання; 

7) методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт 
студентами та слухачами заочної форми навчання; 

8) методичні рекомендації до підготовки та тематика курсових робіт;  
9) методичні рекомендації до підготовки та тематика магістерських робіт; 
10) програми екзаменів з атестації. 
2.11.2. Друга (додаткова) частина Комплексу включає решту навчально-

методичних матеріалів забезпечення освітнього процесу, а саме: 
1) навчальні посібники, підручники, підготовлені науково-педагогічними 

працівниками кафедри; 
2) посібники для підготовки до атестації; 
3) методичні рекомендації до проведення семінарських/практичних 

занять; 
4) методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної 

роботи з навчальної дисципліни Здобувачів денної форми навчання; 
5) відомості щодо забезпечення Здобувачів навчальною та методичною 

літературою (фонди бібліотек Університету, кафедри); 
6) презентації лекцій у форматі MS Power Point; 
7) окремі методичні розробки до проведення занять із використанням 

тренінгових, ігрових технологій та інших активних форм навчання; 
8) альбоми схем; 
9) збірки тестових завдань; 
10) збірки задач (фабул, вправ тощо); 
11) хрестоматії, словники, довідники (глосарії) тощо; 
12) дидактичні матеріали (роздаткові, наочні матеріали, зразки 

документів, макети матеріалів кримінального провадження, оперативно-
розшукових справ тощо); 
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13) контролюючі, навчальні комп’ютерні програми на окремому носії 
інформації (оптичний диск); 

14) навчальні аудіо-, відеозаписи на окремому носії інформації (оптичний 
диск); 

15) інші навчально-методичні матеріали. 
Всі елементи Комплексу повинні бути належним чином оформлені та 

затверджені (схвалені) в установленому для кожного з них порядку. 
Відповідальність за якість, повноту та вчасність підготовки навчально-

методичних комплексів навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою, 
покладається на керівника кафедри. 

2.12. Програма навчальної дисципліни (далі – ПНД). 
2.12.1. Програми навчальних дисциплін розробляються із урахуванням 

перспективних напрямів розвитку та досягнень відповідної науки й галузі, 
забезпеченням наступності та міждисциплінарних зв’язків, мотивації навчання, 
вироблення у Здобувачів інтересу до спеціальності. 

2.12.2. ПНД визначає: 

1) предмет вивчення навчальної дисципліни; 

2) міждисциплінарні зв’язки; 

3) найважливіші світоглядні ідеї та категорії, які підлягають засвоєнню 

під час вивчення дисципліни; 

4) роль і значення навчальної дисципліни в підготовці та майбутній 

професійній діяльності фахівця; 

5) основні риси навчальної та науково-творчої діяльності, необхідні для 

успішної роботи фахівця, а також характер навчально-пізнавальних проблем і 

завдань, що сприяють формуванню цих рис; 

6) мету та завдання навчальної дисципліни, перелік знань, навичок та 

вмінь (компетентностей), які мають бути сформовані за результатами вивчення 

дисципліни; 

7) інформаційний обсяг навчальної дисципліни за темами; 

8) інформаційне та методичне забезпечення; 

9) форму підсумкового контролю успішності навчання; 

10) засоби діагностики знань (успішності навчання). 

2.12.3. ПНД (за відсутності типових) розробляються науково-

педагогічними працівниками відповідних кафедр, проходять зовнішнє 

рецензування (в іншому ВНЗ; практичних підрозділах ОВС, інших 

правоохоронних органах, судах, юридичних службах підприємств, установ, 

організацій); розглядаються на засіданні кафедри та подаються на обговорення 

до Науково-методичної ради Університету, яка робить висновок про 

дотримання у ПНД усіх нормативних вимог, рекомендує ПНД до використання 

у навчальному процесі і клопоче перед Вченою радою Університету про її 

схвалення. Після схвалення Вченою радою ПНД затверджується ректором 

Університету (додаток 1). 

2.13. Робоча програма навчальної дисципліни (далі – РПНД) 
2.13.1. РПНД є основним методичним документом, що визначає зміст і 

технологію навчання з навчальної дисципліни за певною формою навчання. 
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РПНД складається на основі відповідної ПНД і робочого навчального плану 
відповідної форми навчання. 

2.13.2. РПНД містить викладення конкретного змісту тем дисципліни з 
розподілом на окремі види навчальних занять, визначає форми їх вивчення 
(аудиторні заняття, виконання самостійної та індивідуальної роботи), розподіл 
навчальних годин за видами занять, форми і засоби поточного та підсумкового 
контролю, інформаційно-методичне забезпечення. 

2.13.3. Структурні складові РПНД (додаток 2): 
2.13.3.1. Опис навчальної дисципліни. 
2.13.3.2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 
2.13.3.3. Програма навчальної дисципліни. 
2.13.3.4. Структура навчальної дисципліни. 
2.13.3.5. Теми семінарських занять.  
2.13.3.6. Теми практичних занять. 
2.13.3.7. Завдання для самостійної роботи. 
2.13.3.8. Індивідуальні завдання. 
2.13.3.9. Методи навчання. 
2.13.3.10. Методи контролю. 
2.13.3.11. Розподіл балів, які отримують курсанти (студенти, слухачі). 
2.13.3.12. Критерії оцінювання: 
1) критерії оцінювання аудиторної роботи курсантів (студентів, слухачів) 

на семінарських та практичних заняттях; 
2) критерії оцінювання самостійної роботи курсантів (студентів, 

слухачів); 
3) критерії оцінювання індивідуальної роботи курсантів (студентів, 

слухачів). 
2.13.3.13. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС. 
2.13.3.14. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю. 
2.13.3.15. Інформаційне та методичне забезпечення. Рекомендована 

література. 
2.13.4. РПНД щорічно до початку навчального року розглядаються на 

засіданнях кафедр; подаються на обговорення до Науково-методичної ради 
Університету, яка робить висновок про дотримання у РПНД усіх нормативних 
вимог та рекомендує до використання у навчальному процесі, після чого 
затверджуються проректором за напрямом. 

2.14. Індивідуальний навчальний план Здобувача. 
2.14.1. Індивідуальний навчальний план (далі – ІНП) складається 

Здобувачем особисто на навчальний рік у двох примірниках на підставі 
робочого навчального плану (додаток 3). 

2.14.2. Виготовлення бланків ІНП забезпечують факультети 
Університету. 

2.14.3. До ІНП включаються нормативні та вибіркові навчальні 
дисципліни. 

2.14.4. Вивчення вибіркових навчальних дисциплін за вибором Здобувача 
розпочинається не раніше другого навчального семестру (для Здобувачів 
першого курсу навчання).  
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2.14.5. Перелік нормативних навчальних дисциплін та навчальних 
дисциплін за вибором навчального закладу включаються до ІНП з робочого 
навчального плану, навчальних дисциплін за вибором Здобувача – на підставі 
заяви Здобувача.  

2.14.6. Оскільки ІНП відображає індивідуальну траєкторію виконання 
навчального плану, навчальні дисципліни за вибором Здобувача вписуються 
особисто Здобувачем. 

2.14.7. ІНП формується на наступний навчальний рік наприкінці 
попереднього навчального року.  

2.14.8. Здобувачі протягом останнього тижня теоретичного навчання 
семестру, що передує семестру, у якому будуть вивчатися навчальні 
дисципліни за вибором Здобувача (окрім Здобувачів 1-го року навчання), 
вписують до власних ІНП інформацію про вибіркові дисципліни, що 
заплановані на наступний навчальний рік. 

2.14.9. Для Здобувачів першого року навчання відповідного рівня вищої 
освіти ІНП формується з переліку нормативних навчальних дисциплін та 
навчальних дисциплін за вибором вищого навчального закладу з подальшим 
додаванням навчальних дисциплін за вибором Здобувача протягом одного 
тижня з моменту обрання відповідної навчальної дисципліни. 

2.14.10. ІНП підписується Здобувачем, керівником факультету і 
проректором за напрямом діяльності.  

2.14.11. Кафедри, за якими закріплені вибіркові навчальні дисципліни, до 
20 листопада (для першого курсу) та до 15 квітня (для старших курсів) кожного 
навчального року розробляють матеріали для вибіркових навчальних дисциплін 
(анотація, тематичний план, перелік питань підсумкового контролю, література 
тощо) і передають їх до деканату факультету, бібліотеки, а також розміщують 
на сайті Університету. 

2.14.12. Не пізніше 30 листопада (для першого курсу), 30 квітня (для 

старших курсів) деканат зобов’язаний організувати проведення зборів 

Здобувачів, під час яких науково-педагогічні працівники-розробники матеріалів 

вибіркових навчальних дисциплін проводять їх презентації. 

2.14.13. Здобувачі зобов’язані ознайомитися з матеріалами, 

підготовленими кафедрами, і до 10 грудня (для першого курсу) та до 15 травня 

(для старших курсів) кожного навчального року, подати у деканат свої 

власноруч написані заяви на ім’я ректора університету щодо вивчення тих чи 

інших вибіркових навчальних дисциплін. У заяві студент вказує всі вибіркові 

навчальні дисципліни у порядку пріоритетності. 

2.14.14. Здобувач, який з поважної причини, підтвердженої 

документально (хвороба, навчання чи стажування в освітніх і наукових 

установах іноземних держав, призов на військову службу, академічна відпустка 

тощо) був відсутній протягом визначеного терміну та не подав заяву на 

вивчення вибіркових навчальних дисциплін, має право зробити такий запис 

протягом першого тижня після того, як він приступив до навчання. 

2.14.15. У разі, якщо Здобувач у визначений термін без поважних причин 

не подав заяву на вивчення вибіркових навчальних дисциплін, деканат 
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здійснює запис такого Здобувача до навчальної групи з навчальної дисципліни, 

яку обрала більшість Здобувачів.  

2.14.16. Деканати факультетів до 15 грудня для першого курсу та 30 

травня для Здобувачів старших курсів формують навчальні групи з вивчення 

тих чи інших вибіркових навчальних дисциплін, склад яких затверджується 

наказом по Університету.  

2.14.17. Чисельність студентів у групі з вивчення вибіркової навчальної 

дисципліни повинна складати 25-30 осіб, у виняткових випадках – від 20 до 35 

осіб. 

2.14.18. Якщо на вибіркову навчальну дисципліну записалося менше 20 

студентів, то з метою комплектації груп деканат записує таких студентів на 

інші вибіркові навчальні дисципліни, виходячи із зазначених в заявах студентів, 

в порядку пріоритетності. 

2.14.19. У разі необхідності з вибіркових навчальних дисциплін 

заводяться журнали обліку роботи навчальних груп, заповнення яких 

здійснюється у встановленому порядку. 
2.14.20. Внесення змін до ІНП здійснюється на підставі: 
1) письмової заяви Здобувача на ім’я ректора Університету, погодженої 

керівником факультету; 
2) внесення у встановленому порядку змін до діючого навчального плану 

підготовки фахівців певного освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного 
рівня). 

2.14.21. Зміни до ІНП можуть вноситись не пізніше 10 днів після початку 
навчальних занять відповідного семестру. 

2.14.22. Відновлення ІНП в разі його втрати чи зіпсування Здобувачем 
здійснюється за письмовою заявою Здобувача на ім’я керівника факультету. 

 

3. Форми організації навчання 

 3.1. Основними формами організації освітнього процесу в Університеті є: 

навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи. 

 3.2. Основними видами навчальних занять в Університеті є: лекція; 

практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультація. 

3.3. За необхідності перелік форм організації освітнього процесу може бути 

змінений та доповнений Університетом. 

 

4. Контроль успішності  

4.1. Загальні положення 

4.1.1. Контроль успішності навчальної діяльності Здобувачів поєднує 

контрольні заходи й аналітичну роботу. Академічні успіхи Здобувачів 

визначаються за допомогою контрольних заходів, передбачених навчальним 

планом, з обов’язковим переведенням підсумкових оцінок до національної 

шкали та шкали ЕСТS (таблиця 4.1). 
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Таблиця 4.1. Критерії переведення оцінок за 100-
бальною шкалою у національну шкалу та шкалу ЄКТС 

Оцін
ка в 

балах 

Оцінка за національною 
шкалою О ц і н к а  з а  ш к а л о ю  Є К Т С 

Залік Екзамен / 
диференційований 

залік О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

90–100 

за
р

а
х
о
в

а
н

о
 

Відмінно А 

«Відмінно» – теоретичний зміст курсу засвоєний у 
повному обсязі; сформовані необхідні практичні 
навички роботи із засвоєним матеріалом; всі 
навчальні завдання, передбачені програмою 
навчання, виконані в повному обсязі. 
 

83–89 

Добре 

B 

«Дуже добре» – теоретичний зміст курсу 
засвоєний у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички роботи із 
засвоєним матеріалом; всі навчальні завдання, 
передбачені програмою навчання, виконані, якість 
виконання більшості з них оцінена кількістю 
балів, близькою до максимальної. 
 

75–82 C 

«Добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний 
цілком; в основному сформовані практичні 
навички роботи із засвоєним матеріалом; всі 
навчальні завдання, передбачені програмою 
навчання, виконані, якість виконання жодного з 
них не оцінена мінімальною кількістю балів, 
деякі види завдань виконані з помилками. 
 

68–74 

Задовільно 

D 

«Задовільно» – теоретичний зміст курсу засвоєний 
не повністю, але прогалини не носять істотного 
характеру; в основному сформовані необхідні 
практичні навички роботи із засвоєним 
матеріалом; більшість передбачених програмою 
навчання навчальних завдань виконано, деякі з 
виконаних завдань містять помилки. 
 

60–67 E 

«Достатньо» – теоретичний зміст курсу засвоєний 
частково; не сформовані деякі практичні 
навички роботи; частина передбачених 
програмою навчання навчальних завдань не 
виконані або якість виконання деяких з них 
оцінено числом балів, близьким до мінімального. 
 

35–59 

Н
ез

а
р

а
х
о
в

а
н

о
 

Незадовільно 
FX 

«Умовно незадовільно» – теоретичний зміст 
курсу засвоєний частково; не сформовані 
необхідні практичні навички роботи; більшість 
навчальних завдань не виконано або якість їх 
виконання оцінено кількістю балів, близькою до 
мінімальної; при додатковій самостійній роботі 
над матеріалом курсу можливе підвищення 

якості виконання навчальних завдань (з 
можливістю повторного складання). 
 

1–34 F «Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст 
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курсу не засвоєний; не сформовані необхідні 
практичні навички роботи; всі виконані навчальні 
завдання містять грубі помилки або не виконані 
взагалі; додаткова самостійна робота над 
матеріалом курсу не призведе до значного 
підвищення якості виконання навчальних 
завдань. 
 

 

4.1.2. Контрольні заходи для денної форми навчання проводяться 

протягом семестру і включають у себе: поточний контроль (складається із 

оцінювання аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи), модульний та 

підсумковий контроль. 

4.1.3. Аналітична робота проводиться кафедрами, факультетами з 

метою визначення якості освітнього процесу; інформація подається до 

навчально-методичного відділу; результати аналізу використовуються для 

подальшого підвищення рівня навчальної та навчально-методичної роботи 

учасників освітнього процесу. 

4.1.4. Кафедри повинні забезпечити прозорість оцінювання якості знань 

Здобувачів, останні мають право знати всі поточні, модульні та підсумкові 

результати оцінювання їх знань. 
4.1.5. В Університеті встановлюється єдина максимальна сума балів за всі 

види робіт з навчальної дисципліни – 100 балів. 

4.1.6. Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у 

рамках аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи – 60 балів; 40 балів – 

за виконання завдань, винесених на модульний контроль, – (таблиці 4.2, 4.3). 
4.1.7. Модуль (М) складається з поточного контролю (ПК) та модульного 

контролю (МК). 
 

 

Таблиця 4.2 Розподіл балів за різними 

формами контролю для дисциплін, з яких 

навчальним планом передбачено один 

модульний контроль протягом семестру 

 

МОДУЛЬ (М) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 

(ПК) 
Модульний контроль 

(МК) 
Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 

Підсумкова оцінка (П)=М=ПК+МК≤100 
Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П)=ПК+Е≤100 ≤40 
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Таблиця 4.3 Розподіл балів за різними 

формами контролю для дисциплін, з яких 

навчальним планом передбачено два 

модульних контролі протягом семестру 

МОДУЛЬ 1 (М1) МОДУЛЬ 2 (М2) 

Е
К

З
А

М
Е

Н
 (

Е
) 

Поточний контроль 1 (ПК1) 

м
о
д

у
л

ь
н

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 (

М
К

1
) 

Поточний контроль 2 (ПК2) 

м
о
д

у
л

ь
н

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 (

М
К

2
) 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤30 ≤15 ≤15 ≤30 ≤15 ≤15 

≤60 ≤40 ≤60 ≤40 

М1=ПК1+МК1≤100 М2 = ПК2 + МК2 ≤ 100 

Підсумкова оцінка (П)= 
М1+М2 

≤100 
2 

Підсумкова оцінка у випадку 

складання екзамену(П) = 

ПК1+ПК2 +Е≤100 ≤40 
2 

 

4.2. Кафедри, залежно від специфіки дисципліни, можуть 

перерозподіляти встановлену кількість балів за аудиторну, самостійну та 

індивідуальну роботу за погодженням із навчально-методичним відділом та 

затвердженням проректором за напрямом. 
4.3.1. Поточний контроль (ПК) 
4.3.1.1. До форм поточного контролю належить оцінювання: 

- рівня знань, навичок і вмінь, виявлених під час аудиторної роботи 

(семінарських та практичних занять); 

- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи. 
4.3.1.2. При оцінюванні кожного виду навчальної діяльності Здобувачу до 

журналу обліку роботи навчальної групи виставляються бали. Порядок ведення 
журналу визначається інструкцією (додаток 6). 

4.3.1.2.1. Аудиторна робота оцінюється за 6-ти бальною (0, 1, 2, 3, 4, 5) 

шкалою (таблиця 4.4.). Ці бали конвертуються у підсумкові бали за відповідним 

коефіцієнтом (Kk), який розраховується залежно від кількості семінарських та 

практичних занять у відповідному модулі за формулою: 

nB

S
Kk

ар




max

, 

де Sар – нормативна кількість балів за аудиторну роботу у модулі (30 

балів); 

Вmax – максимальна кількість балів, що може отримати курсант (студент) 

за аудиторну роботу на одному занятті (5 балів); 

n – кількість семінарських, практичних занять у модулі. 

Конвертація у підсумкову кількість балів за аудиторну роботу 

здійснюється шляхом помноження суми балів, напрацьованих за цей вид 

діяльності протягом модулю, на коефіцієнт (Kk). 
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Результати оцінювання аудиторної роботи заносяться науково-

педагогічним працівником до електронного та паперового журналів обліку 

роботи навчальної групи. Підсумкові бали за аудиторну роботу виставляються 

у паперовому журналі окремою графою напередодні модульного контролю. 
 

Таблиця 4.4 Критерії оцінювання 

аудиторної роботи на семінарських та 

практичних заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені 
планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на 
глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 

сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 

труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 
З окремих навчальних дисциплін кафедр мовної підготовки, спеціальної 

фізичної підготовки, тактико-спеціальної підготовки, фізичного виховання 
критерії оцінювання аудиторної роботи на практичних заняттях уточнюються з 
урахуванням їхньої специфіки. 

Обов’язковому відпрацюванню підлягають заняття, на яких Здобувач 
отримав менше, ніж 2 бали (0; 1). При цьому заняття вважається 
відпрацьованим, коли особі виставлено 2 бали і вище. 

4.3.1.2.2. Самостійна та індивідуальна робота Здобувача, що 
передбачена робочою програмою навчальної дисципліни, оцінюється науково-
педагогічним працівником за 15-бальною шкалою кожна. Виконання завдань, 
які виносяться на самостійну та індивідуальну роботу, контролюється НПП під 
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час консультацій. Бали за самостійну та індивідуальну роботу виставляються у 
журналі обліку роботи навчальної групи окремими графами напередодні 
модульного контролю. 

Кафедри зобов’язані розробити чіткі критерії оцінювання виконання 
самостійної та індивідуальної роботи і довести їх до відома Здобувачів на 
початку вивчення дисципліни. 

4.3.1.3. НПП можуть нараховувати заохочувальні бали за додаткову 

індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню навчальної 

дисципліни (підготовка конкурсної роботи, публікація статті, тез доповідей на 

конференціях, круглих столах, наукових семінарах, участь в олімпіадах, 

вікторинах тощо; творчі та спортивні здобутки). При нарахуванні 

заохочувальних балів загальна сума балів за індивідуальну роботу не повинна 

перевищувати максимально допустиму (15 балів).  
4.3.1.4. Здобувач допускається до складання модульного контролю у разі, 

якщо ним виконані всі передбачені робочою навчальною програмою 
дисципліни поточні завдання, відпрацьовані всі пропущені заняття та сума 
балів поточного контролю не менша 40.  

Якщо сума балів поточного контролю менша 40, Здобувач не 
допускається до модульного контролю, зобов’язаний доопрацювати завдання 
(під час консультацій, індивідуальних занять тощо) і скласти модульний 
контроль до дня проведення підсумкового контролю з цієї навчальної 
дисципліни.  

Після проведення підсумкового контролю у навчальній групі, в якій 
навчається такий Здобувач, доопрацювання та складання модульного контролю 
проводиться ним не пізніше початку наступного семестру. 

При цьому у журналі обліку роботи навчальної групи проставляються як 
попередні бали, так і бали, отримані при доопрацюванні через дріб. 

Про таких осіб НПП повідомляє керівника факультету доповідною 
запискою. 

4.3.2. Модульний контроль (МК)  
4.3.2.1. Модульний контроль – це форма контролю знань Здобувачів 

після вивчення певної частини або всієї навчальної дисципліни, яка має на меті 
перевірку рівня засвоєння знань, навичок та умінь. 

4.3.2.2. Модульний контроль, як правило, проводиться у письмовій формі 
або шляхом комп’ютерного тестування після останнього семінарського 
(практичного) заняття. 

4.3.2.3. Для навчальних дисциплін, з яких навчальним планом 
передбачено проведення двох модульних контролів, перший модульний 
контроль проводиться після проведення 50 % годин (або 50 % + 2 години) 
семінарських (практичних) занять, другий – після останнього семінарського 
(практичного) заняття. 

4.3.2.4. Завдання для проведення модульного контролю з дисциплін, з 
яких протягом семестру передбачено один модульний контроль, мають 
охоплювати обсяг програмного матеріалу, що вивчався протягом цього 
семестру. 

4.3.2.5. Якщо з навчальної дисципліни у поточному семестрі передбачено 
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два модульних контролі та форму підсумкового контролю у формі екзамену, 
завдання на другий модульний контроль надаються за формою, передбаченою 
для білетів для проведення екзамену, та мають охоплювати обсяг програмного 
матеріалу, що вивчався протягом цього семестру. 

4.3.2.6. Для дисциплін, які вивчаються протягом двох і більше семестрів 
та передбачають підсумковий контроль у формі екзамену, завдання на останній 
модульний контроль надаються за формою, передбаченою для білетів для 
проведення екзамену, та мають охоплювати загальний обсяг програмного 
матеріалу з навчальної дисципліни. 

4.3.2.7. Таким, що успішно склав (пересклав) модульний контроль, 
вважається Здобувач, який одержав під час виконання модульної контрольної 
роботи не менше 20 балів. Якщо Здобувач не з’явився на модульний контроль, 
йому виставляється 0 балів з обов’язковим наступним перескладанням. 

4.3.2.8. У випадку неявки на модульний контроль, отримання під час 
модульного контролю менше 20 балів, його перескладання дозволяється лише 
до початку наступного модульного контролю (якщо з навчальної дисципліни 
передбачено 2 модульних контролі протягом семестру), але у будь-якому разі 
до дня проведення підсумкового контролю з цієї навчальної дисципліни.  

4.3.2.9. Перескладання проводиться під час консультації, що 
здійснюється НПП відповідно до затвердженого на кафедрі графіка 
консультацій. 

4.3.2.10. Бали за перескладання модульного контролю проставляються у 
журнал через дріб. 

4.3.2.11. Перескладання модульного контролю з метою підвищення 
позитивної оцінки з модуля не дозволяється. 

4.3.2.12. Бали за модульний контроль виставляються у журнал обліку 
роботи навчальної групи окремою графою не пізніше наступного робочого 
дня після проведення модульного контролю. 

4.4. Підсумкова семестрова оцінка (П) 

4.4.1. Підсумкова семестрова оцінка виставляється за результатами 
навчального семестру (семестрового контролю) з електронного журналу НПП у 
відомість обліку успішності (додаток 4), до журналу обліку роботи навчальної 
групи та залікової книжки Здобувача (додаток 5). 

4.4.2. Семестровий контроль успішності, як правило, проводиться у формі 

екзамену, заліку чи диференційованого заліку з конкретної навчальної 

дисципліни або окремої її завершеної частини в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного програмою цієї навчальної дисципліни, і у терміни, встановлені 

графіком освітнього процесу. 
4.4.3. Перед початком проведення семестрового контролю НПП 

обов’язково оголошує Здобувачам бали, отримані ними за результатами 
вивчення навчальної дисципліни. 

4.4.4. Якщо Здобувач не з’явився на семестровий контроль, у відомості 
обліку успішності НПП ставить відмітку «не з’явився». 

4.4.5. Здобувачі, які не з’явилися на екзамени (заліки) без поважних 

причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 
4.4.6. Здобувач вважається допущеним до семестрового контролю з 
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конкретної навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, 
передбачені навчальним планом на семестр з цієї дисципліни. 

4.4.7. Семестрові контролі в Університеті, як правило, проводяться у 
письмовій формі за білетами, розглянутими на засіданні кафедри (додаток 7). 

4.4.8. Здобувач, який отримав за результатами вивчення дисципліни, для 
якої навчальним планом передбачено підсумковий семестровий контроль у 
формі екзамену, 75 балів і вище за 100-бальною шкалою (П≥75) (тобто 
«добре» чи «відмінно» за національною шкалою; А або В, або С за шкалою 
ECTS),має право: 

4.4.8.1. Не складати екзамен, якщо він згоден із отриманою оцінкою. 
У цьому разі підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується за формулами: 
- для дисциплін, з яких передбачено один модульний контроль протягом 

семестру: 
П=М, 

де П – підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни; 
М – сума балів за модуль. 
- для дисциплін, з яких передбачено два модульних контролі протягом 

семестру: 
 

 
 

де П – підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни; 
М1, М2 – сума балів за перший та другий модулі. 
У такому випадку до початку екзаменаційної сесії у відомість обліку 

успішності курсанту, студенту, слухачу проставляється відповідна підсумкова 
семестрова оцінка за 100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою 
ECTS. 

4.4.8.2. Складати екзамен з метою підвищення підсумкової семестрової 
оцінки з навчальної дисципліни. При цьому бали, отримані за модульний 
контроль, скасовуються, а бали, отримані за поточний контроль, зберігаються. У 
цьому разі розрахунок підсумкової семестрової оцінки з навчальної дисципліни 
здійснюється відповідно до формул: 

- для дисциплін, з яких передбачено один модульний контроль протягом 
семестру: 

П=ПК+Е≤100, 
де ПК – бали за поточний контроль; 
Е – бали за результатами складання екзамену. 
- для дисциплін, з яких передбачено два модульних контролі протягом 

семестру: 

П=  
ПК1+ПК2 + Е ≤100, 

2 
де ПК1, ПК2 – бали за поточний контроль, отримані протягом першого та 

другого модулів; 
Е – бали за результатами складання екзамену. 
Максимально можлива кількість балів (Е), яку Здобувач може отримати 

за екзамен, не може перевищувати 40 балів. 
4.4.9. Здобувачеві, який отримав 60 балів і вище за 100-бальною шкалою 

П= 
М1+М2 

2 
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(П≥60) (тобто «зараховано» за національною шкалою; А або В, або С, або D, 
або E за шкалою ECTS) за результатами вивчення дисципліни, з якої 
навчальним планом у семестрі передбачено підсумковий контроль у формі 
заліку, на останньому занятті з навчальної дисципліни у відомість обліку 
успішності проставляється відповідна підсумкова семестрова оцінка за 100-
бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ECTS за формулами: 

- для дисциплін, з яких передбачено один модульний контроль протягом 
семестру: 

П=М, 
де П – підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни; 
М – сума балів за модуль; 
- для дисциплін, з яких передбачено два модульних контролі протягом 

семестру: 
 

 
 
де П – підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни; 
М1, М2 – сума балів за перший та другий модулі. 
4.4.10. Бланки відомостей обліку успішності виготовляються 

факультетом, підписуються його керівником, реєструються у журналі 
реєстрації відомостей і аркушів успішності та видаються під підпис НПП. 

4.4.11. НПП заповнює відомість обліку успішності кульковою ручкою 
синього кольору. Відомість обліку успішності після заповнення повертається на 
факультет не пізніше наступного дня після проведення підсумкового контролю. 

Під час заповнення відомостей обліку успішності не допускаються 

виправлення, наведення, використання коректора тощо. 
4.4.12. Здобувач, який набрав менше 60 балів (П<60) за результатами 

вивчення не більше двох дисциплін, з яких навчальним планом у семестрі 
передбачено підсумковий контроль у формі заліку, зобов’язаний до початку 
наступного семестру ліквідувати академічну заборгованість з цієї навчальної 
дисципліни шляхом доопрацювання завдань, що виносилися на поточний 
контроль, та (або) повторного складання модульного контролю. 

4.4.13. Здобувач, який протягом семестру без поважних причин набрав 
менше 60 балів (П<60) з трьох і більше навчальних дисциплін, з яких 
навчальним планом передбачено підсумковий семестровий контроль у формі 
заліку, відраховується з Університету за невиконання навчального плану 
(студент – за академічну неуспішність).  

4.4.14. Здобувач, який протягом семестру без поважних причин набрав 
менше 60 балів (П<60) з двох і більше навчальних дисциплін, з яких 
навчальним планом передбачено підсумковий семестровий контроль у формі 
заліку, та хоча б з однієї навчальної дисципліни, формою підсумкового 
контролю з якої є екзамен, відраховується з Університету за невиконання 
навчального плану (студент – за академічну неуспішність). 

4.4.15. Здобувач, який протягом семестру без поважних причин набрав 
менше 60 балів (П<60) з навчальної дисципліни, з якої навчальним планом 
передбачено підсумковий семестровий контроль у формі заліку, та за результатами 
екзаменаційної сесії з двох навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю 
з яких є екзамен, відраховується з Університету за невиконання навчального плану 
(студент – за академічну неуспішність). 

П= 
М1+М2 , 

2 
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4.4.16. Здобувач, який за результатами екзаменаційної сесії без поважних 

причин набрав менше 60 балів (П<60) з трьох і більше навчальних дисциплін, 
з яких навчальним планом передбачено підсумковий семестровий контроль у 
формі екзамену, відраховується з Університету за невиконання навчального 
плану (студент – за академічну неуспішність). 

4.4.17. Здобувач, який отримав за результатами вивчення дисципліни, з 
якої навчальним планом у семестрі передбачено підсумковий контроль у формі 
екзамену, менше 75 балів (П<75), обов’язково складає екзамен. У цьому 
випадку підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни розраховується 
за правилами, передбаченими п. 4.4.8.2. 

4.4.18. У разі отримання на екзамені незадовільної підсумкової 
семестрової оцінки курсанту, студенту, слухачу надаються дві додаткові спроби 
для повторного складання: перша – НПП, який проводив екзамен, друга – 
комісії з числа найбільш досвідчених науково-педагогічних працівників 
кафедри з обов’язковою участю начальника кафедри (завідуючого кафедрою). 
Результати кожного повторного складання заносяться до відповідної відомості. 

4.4.19. Повторне складання екзамену, за результатами якого отримана 
позитивна підсумкова семестрова оцінка, з метою її підвищення не 
допускається. 

4.4.20. Облік Здобувачів, які не склали заліки (екзамени), здійснюється 
факультетом. Списки осіб, які не склали заліки (екзамени), оновлюються після 
проведення кожного наступного заліку (екзамену). Після закінчення 
екзаменаційної сесії ці списки подаються до навчально-методичного відділу 
(навчально-методичного відділення). 

4.4.21. На осіб, які за результатами складання заліків (екзаменів) 
підлягають відрахуванню, факультет готує подання та проект наказу про 
відрахування. 

4.4.22. Якщо навчальна дисципліна вивчається протягом двох і більше 
семестрів, то підсумкова оцінка з дисципліни визначається як середньозважене 
оцінок, отриманих курсантом, студентом, слухачем за кожен семестр вивчення 
дисципліни. Саме ця оцінка виставляється у додаток до диплома. 

 

П=  
w1*П1+w2*П2 +...wN*ПN 

≤100, 
w1+w2+wN 

де П – підсумкова оцінка з навчальної дисципліни; 
П1, П2, …ПN – підсумкові оцінки (за 100-бальною шкалою) за кожен 

семестр вивчення дисципліни, незалежно від форми контролю (залік, екзамен); 
N – кількість семестрів, протягом яких вивчалася дисципліна; 
w1, w2, …wN – кількість кредитів ЄКТС дисципліни у відповідному 

семестрі. 
4.4.23. Курсові роботи є окремими заліковими кредитними модулями, 

тому для їх оцінювання розробляються окремі параметри та критерії. 
Підсумкова оцінка з курсової роботи має передбачати дві складові. Перша 
характеризує якість змісту роботи; друга – якість захисту (таблиця 4.5.). 

4.4.24. До початку захисту курсової роботи на титульному аркуші та у 
рецензії до неї НПП зазначає кількість балів, нарахованих Здобувачеві за зміст. 
Бали, отримані під час захисту, записуються поруч через знак дробу. 
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Таблиця 4.5. Параметри та критерії 
оцінювання курсових робіт 

Параметри оцінювання 

Д
іа

п
а

зо
н

 

б
а

л
ів

 

Критерії оцінювання 

1. Оцінювання курсової роботи під час рецензування (0-60 балів) 

1.1. Відповідність змісту 

курсової роботи темі та 

затвердженому плану; логічність 

та послідовність викладення 

матеріалу. 

0-10 

5 – зміст роботи (окремих розділів, підрозділів) частково не відповідає 

темі та плану (є вужчим або, навпаки ширшим, неконкретним); 

відсутня або порушується логічність та послідовність викладення 

матеріалу; 

10 – зміст курсової роботи відповідає  темі  та затвердженому плану; 

матеріал викладено логічно та послідовно. 

1.2. Правильність визначення 

мети, завдань, об’єкта та 

предмета курсової роботи. 
0-5 

0 – неправильно (або частково) визначено мету, завдання, об’єкт та 

предмет курсової роботи; 

5 – правильно визначено мету, завдання, об’єкт та предмет курсової 

роботи. 

1.3. Ступінь розкриття 

теоретико-правових аспектів 

проблеми, обраної для 

дослідження, та коректність 

використання понятійного 

апарату. 

0-10 

0 – теоретико-правові аспекти проблеми не розкрито; понятійний 

апарат не сформовано; 

5 – вільне оперування існуючим понятійним апаратом, теоретико-

правові аспекти проблеми розкрито частково; 

10 – представлено власні підходи до формування понятійного апарату, 

теоретико-правові аспекти проблеми розкрито. 

1.4. Наявність критичних 

співставлень та узагальнень 

різних точок зору та підходів до 

постановки та розв’язання 

проблеми. 

0-10 

0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні; 

5 – наведено різні точки зору та підходи до постановки та розв’язання 

проблеми, але вони  не проаналізовані та не супроводжені коректними 

узагальненнями; 

10 – критичні співставлення наявні, проаналізовані автором та 

супроводжені коректними узагальненнями з визначенням власної 

позиції. 

1.5. Використання в роботі 

даних щодо практичної 

діяльності ОВС (статистичні 

дані, зразки процесуальних 

документів, приклади), 

наявність відповідних додатків. 

0-10 

0 – дані практичної діяльності  ОВС в роботі не використані; 

5 – додатки є, але вони не знайшли відображення в змістовній частині 

роботи; 

10 – представлені додатки (статистичні дані, зразки процесуальних 

документів, приклади) кореспондуються зі змістом курсової роботи. 

1.6. Обсяг та адекватність 

використання при написанні 

роботи навчальних, наукових, 

методичних видань, 

нормативних актів; дотримання 

етики посилань, правильність їх 

технічного оформлення. 

0-10 

0 – використано матеріали лише навчальних підручників та посібників 

(до 15 джерел), етика посилань не дотримана; 

5 – використано матеріали навчальних підручників та посібників, 

періодичних видань (понад 25 джерел), етика та правильність 

технічного оформлення посилань дотримана частково; 

10 – використано матеріали навчальних підручників та посібників, 

монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних 

видань та мережі Internet (понад 35 джерел), дотримана етика 

посилань та правильність їх технічного оформлення. 

1.7. Відповідність технічного 

оформлення курсової роботи 

встановленим вимогам (обсяг 

роботи; культура мови і письма, 

акуратність; параметри сторінки; 

правильність оформлення  

титульного аркуша; дотримання 

терміну подання курсової 

роботи на реєстрацію та 

рецензування). 

 

0-5 

0 – курсова робота оформлена з суттєвими порушеннями 

встановлених вимог; 

5 – курсова робота оформлена з дотриманням встановлених вимог. 

2. Оцінювання курсової роботи під час захисту (0-40 балів) 

2.1. Вміння чітко та правильно 

викласти мету, завдання, об’єкт, 

предмет та основні результати 

0-10 

0 – Здобувач неспроможний чітко та правильно викласти мету, 

завдання, об’єкт, предмет та основні результати дослідження; 

5 – Здобувач допускає плутанину при викладенні мети, завдання, 
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дослідження. об’єкта, предмета курсової роботи, не може чітко сформулювати 

основні результати дослідження; 

10 – Здобувач чітко та правильно формулює мету, завдання, об’єкт, 

предмет та основні результати дослідження. 

2.2. Використання додатків при 

викладенні основних результатів 

дослідження 

0-10 

0 – матеріал, викладений в додатках, при доповіді не використано; 

10 – доповідь супроводжена посиланнями на використані матеріали 

практики ОВС. 

2.3. Повнота та  обґрунтованість 

відповідей за темою роботи. 

0-20 

0 – Здобувач неспроможний надати відповіді на поставлені 

запитання; 

10 – Здобувач надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на 

поставлені  запитання; 

20 – Здобувач надає повні відповіді на поставлені запитання, 

обґрунтовує  відповідь посиланням на навчальні видання, 

нормативні акти. 

Примітка: При поверненні курсової роботи на доопрацювання можуть застосовуватися штрафні санкції – до 

20 балів, на які зменшується загальна напрацьована кількість балів. 

Підставами для повернення курсової роботи на доопрацювання є: 

1. Невідповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану. 

2. Плагіат. 

Термін доопрацювання науковий керівник встановлює індивідуально (не менше 7 днів). 

 
4.4.25. До відомості обліку успішності записуються підсумкові бали, 

утворені як сума балів, нарахованих під час рецензування, та балів, отриманих 
під час захисту курсової роботи. Також підсумкові бали проставляються 
окремою колонкою в журналі обліку успішності. 

4.4.26. Параметри та критерії оцінювання можуть доповнюватися 
кафедрами відповідно до специфіки навчальної дисципліни. 

4.4.27. Курсова робота, результати всіх видів навчальної практики 
оцінюються окремо та не включаються при підрахунку до підсумкового 
контролю з дисципліни. Результати захисту курсової роботи, всіх видів 
практики відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках, 
залікових книжках Здобувачів та оцінюються за 100-бальною шкалою з 
подальшим переведенням до національної шкали (як диференційований залік) 
та шкали ЕСТS. 

4.4.28. У виняткових випадках студенти денної форми навчання можуть 
звернутися з заявами про вільне відвідування навчальних занять за 
індивідуальним графіком з обов’язковим відпрацюванням пропущених 
семінарських та практичних занять, поточних і підсумкових контролів 
відповідно до індивідуальних навчальних планів та у порядку, визначеному 
окремим положенням, що затверджується наказом ректора Університету. 

 
5. Умови переведення, відрахування, поновлення здобувачів та 

переривання їх навчання 
5.1. Загальний порядок переведення, поновлення студентів та 

переривання їх навчання визначається наказом Міністерства освіти і науки від 
15.06.1996 № 245. 

5.2. Переведення, поновлення курсантів (слухачів) та переривання їх 
навчання здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів 
Міністерства внутрішніх справ, які регламентують проходження служби 
курсантами та слухачами ВНЗ МВС України, а також наказом МВС України від 
07.09.2009 № 381 «Про затвердження Положення про порядок відрахування, 
переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих 
навчальних закладів МВС». 
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6. Особливості розрахунку обсягів навчальної роботи між науково-
педагогічними працівниками 

Особливості розрахунку обсягів навчальної роботи між науково-
педагогічними працівниками регламентуються наказом МОН від 07.08.2002 
№ 450 «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». 
 
 

Начальник  

навчально-методичного відділу    І.М. Салімонов 
 


