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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом ДДУВС від 09.04.2019 

№  293, зі змінами, внесеними 

наказами ДДУВС 

від 05.09.2019 № 762, 

від 13.05.2020 № 352, 

від 30.09.2020 № 802, 

від 31.08.2021 № 739, 

від 31.12.2021 № 1211 

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 закладу вищої освіти Міністерства внутрішніх 

справ України, спрямованої на забезпечення самореалізації особистості під час 

навчання, з метою задоволення потреб суспільства і держави у 

висококваліфікованих фахівцях для Національної поліції, Міністерства 

внутрішніх справ України та галузей економіки України. 

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

здобуттям особою ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», 

«доктор філософії», «доктор наук». 

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 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». 

1.1.3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.02.2008 № 62 

«Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС». 

1.1.4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.02.2008 № 69 

«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах МВС України». 

1.1.5. 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». 

1.1.6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2015 № 47 

«Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний 

рік». 

1.1.7. Лист Міністерства освіти і науки України від 09.07.2018 № 1/9-434 

«Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення». 
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1.1.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 365 «Про 

внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 

№ 1187 (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності)» 

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

та їх визначення 

1.2.1. Академічна доброчесність - сукупність етичних принципів та 

визначених Законом України "Про освіту", «Про вищу освіту» та іншими 

законами України правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 

наукових (творчих) досягнень. 

1.2.2. Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет 

забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти. Галузь знань – 

гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією освіти широка 

предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених 

спеціальностей. 

1.2.3. Апеляційна комісія ДДУВС (далі – Комісія) – це тимчасовий 

спеціальний орган, який створюється у межах факультету для вирішення 

спірних питань та розгляду апеляцій здобувачів вищої освіти  щодо отриманого 

результату (екзаменаційної оцінки, кількості балів) під час складання 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи. 

1.2.4. Графік освітнього процесу – складовий компонент навчального 

плану, за яким визначаються періоди теоретичної та практичної підготовки, 

підсумкового контролю, сесій та атестації, а також канікулярні періоди. Графік 

освітнього процесу є основою для розкладів занять, сесій, атестацій. 

1.2.5. 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), у формі захисту курсових робіт, а також з окремих 

навчальних дисциплін, якщо такий вид підсумкового контролю передбачений 

навчальним планом.  

1.2.6. Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою 

на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії. 

1.2.7. 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. Кількість екзаменів в одному навчальному семестрі (в екзаменаційній, 

заліково-екзаменаційній сесіях) не повинна перевищувати п’яти. 

1.2.8. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (далі – 

ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувачів вищої освіти, необхідного для 
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досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах 

ЄКТС. 

1.2.9. Заклад вищої освіти із специфічними умовами навчання – заклад 

вищої освіти державної форми власності, який здійснює на певних рівнях вищої 

освіти підготовку здобувачів вищої освіти для МВС та Національної поліції, 

інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій України, а 

також проводять наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну 

діяльність. 

1.2.10. Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні 

засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу з дисципліни 

(окремої її завершеної частини) на підставі результатів виконаних ним 

контрольних завдань і певних видів роботи під час навчальних занять 

(поточний контроль).  

1.2.11. Здобувач вищої освіти (далі – Здобувач)  – особа, яка навчається у 

закладі вищої освіти на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 

відповідного ступеня і кваліфікації (курсанти, студенти, слухачі, ад’юнкти, 

аспіранти, докторанти) та інші особи, які навчаються в Університеті. 

1.2.12. Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу Здобувача, що формується з урахуванням його 

здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на 

виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб'єктів 

освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних 

дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна 

освітня траєкторія у закладі освіти може бути реалізована через індивідуальний 

навчальний план. 

1.2.13. Кваліфікаційна робота – це вид підсумкової атестації, що може 

передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти для 

встановлення відповідності набутих Здобувачами результатів навчання 

(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Форми кваліфікаційної 

роботи включають (не обмежуючись зазначеним): дипломну, магістерську 

роботу, дисертаційне дослідження, сукупність наукових статей, комбінацію 

різних форм вище зазначеного тощо. 

1.2.14. Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до освітньої програми, що 

засвідчується відповідним документом про вищу освіту. 

1.2.15. Кваліфікація освітня – кваліфікація, що присуджується закладами 

вищої освіти на підставі виконання вимог Стандартів вищої освіти. 

1.2.16. Кваліфікація професійна – кваліфікація, яка присуджується на 

підставі виконання вимог професійних Стандартів, що діють у сфері праці, і 

відображають здатність особи виконувати завдання і обов’язки певного виду 

професійної діяльності. Професійні кваліфікації надаються роботодавцями або 

спільно з ними, або за встановленими за їх участю правилами. В дипломі 

молодшого бакалавра, бакалавра, магістра зазначається кваліфікація, що 

складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, 

спеціальність та спеціалізацію, та в певних випадках – професійну 
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кваліфікацію. 

1.2.17. Компетентність – здатність особи успішно соціалізуватися, 

навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної 

комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, 

інших особистих якостей. 

1.2.18. 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. 

1.2.19. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) – 

надзвичайні та невідворотні обставини, що виникли за певних умов, зокрема, 

викликані надзвичайними ситуаціями техногенного, природного, соціального 

або воєнного характеру, стихійним лихом тощо, що виникли за певних умов та 

об’єктивно унеможливлюють виконання учасниками освітнього процесу в 

очній формі своїх обов’язків та здобуття прав, одним з яких є право на освіту. 

1.2.20. Освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному 

рівні вищої освіти в межах спеціальності. 

1.2.21. Очна (денна) форма здобуття вищої освіти - це спосіб організації 

навчання Здобувачів, що передбачає проведення навчальних занять та 

практичної підготовки не менше 30 тижнів упродовж навчального року. 

1.2.22. Порівняльна шкала оцінювання ЄКТС – європейська система 

оцінювання успішності засвоєння Здобувачем кредитних модулів, яка 

передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) і подвійне (описове та 

статистичне) визначення цих оцінок. 

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

освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем 

вищої освіти в межах кожної спеціальності. 

1.2.24. Якість вищої освіти – відповідність умов провадження освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої 

освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також 

потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом 

здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. 

1.3. Рівні та ступені вищої освіти 

1.3.1. Підготовка фахівців за вищою освітою здійснюється за 

відповідними освітніми (професійними) та освітньо-науковими програмами на 

таких рівнях вищої освіти:  

- початковий рівень (короткий цикл);

- перший (бакалаврський);

- другий (магістерський);

- третій (освітньо-науковий).

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти передбачає набуття

здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування типових спеціалізованих 

задач у певній галузі професійної діяльності. 
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Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти передбачає набуття 

здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування складних спеціалізованих 

задач у певній галузі професійної діяльності.  

Другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає набуття 

здобувачами вищої освіти здатності до розв’язування задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру у певній галузі професійної діяльності.  

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти передбачає набуття 

здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності.  

2.2. Здобуття вищої освіти на кожному рівні – це успішне виконання 

особою відповідної освітньої, освітньо-наукової або наукової програми, що є 

підставою для присудження відповідного ступеня:  

- молодший бакалавр;

- бакалавр;

- магістр;

- доктор філософії.

Молодший бакалавр – це освітній або освітньо-професійний ступінь, що

здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і 

присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти освітньої програми, обсяг якої становить 120 кредитів 

ЄКТС. 

Бакалавр – освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти та присуджується Університетом у результаті успішного виконання 

Здобувачем освітньої програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня 

молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти Університет має 

право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких 

визначається стандартом вищої освіти. Особа має право здобувати ступінь 

бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.  

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 

освітньою (професійною) або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньої 

(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) компонентну 

обсягом не менше 30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за 

умови наявності у неї ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста).  

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

здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 

Ступінь доктора філософії присуджується разовою спеціалізованою вченою 

радою. Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в 

ад’юнктурі (аспірантурі) Університету. Особи, які професійно здійснюють 

наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним 

місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза 
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ад’юнктурою (аспірантурою), зокрема під час перебування у творчій відпустці, 

за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та 

публічного захисту дисертації у разовій спеціалізованій вченій раді. 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в ад’юнктурі (аспірантурі) 

становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми 

підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС. 

1.4. Освітній процес та основні положення його організації 

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

освіти й науки, що провадиться через систему науково-методичних і 

педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 

використання знань, умінь та інших компетентностей в осіб, які навчаються, а 

також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

1.3.2. Освітній процес в Університеті здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України. 

1.3.3. Мовою освітнього процесу є державна мова. 

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності 

Університет може прийняти рішення про викладання однієї чи кількох 

дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами. 

Для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати 

вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, для викладання 

навчальних дисциплін іноземною мовою утворюються окремі групи. При цьому 

забезпечується вивчення такими особами української мови як окремої 

навчальної дисципліни. 

1.3.4. Освітній процес в Університеті здійснюється за Європейською 

кредитною трансферно-накопичувальною 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 зі 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) здобуття певного ступеня вищої освіти та кваліфікації без відриву від

виробництва; 

8) виявлення та розвиток творчих здібностей Здобувача.

1.3.5. Принципи організації Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної 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 
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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; 

- на рівні вивчення навчальної дисципліни – набір (акумуляція)

відповідної для цієї дисципліни кількості кредитів, що охоплює виконання всіх 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни видів робіт; 

5) принцип методичного консультування – наукове та інформаційно-

методичне забезпечення діяльності учасників освітнього процесу; 

6) принцип організаційної динамічності – забезпечення можливостей

зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення і потреб 

ринку праці; 

7) 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; 

8) 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; 

9) принцип науковості та прогностичності – побудова (встановлення)

стійких зв’язків змісту навчання з науковими дослідженнями; 

10) 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; 

11) принцип усвідомленої перспективи забезпечується створенням умов

для глибокого розуміння Здобувачем цілей освіти та професійної підготовки, а 

також можливості їх успішного досягнення; 

12) принцип діагностичності – можливість оцінювання рівня досягнення

цілей освіти та професійної підготовки, сформульованих і реалізованих у 

ЄКТС. 

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 40-45 астрономічних хвилин. 

Дві академічні години утворюють «пару», тривалість якої становить не менше 

ніж 80 астрономічних хвилин. 
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1.4.4. Навчальний день – складова частина навчального часу Здобувача 

вищої освіти тривалістю не більше ніж 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 – завершений період навчання, який триває 12 

місяців (52 тижні) і розпочинається, як правило, 01 вересня. Складається з двох 

навчальних семестрів, навчальних днів, днів проведення семестрового 

контролю, вихідних, святкових днів та канікул. Тривалість канікул становить не 

менше 8 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. Початок і закінчення навчання Здобувачів на конкретному курсі 

оформлюються відповідними (перевідними) наказами Університету, проекти 

яких готують факультети (ННІ ЗНПК). 

1.4.9. Навчальні дні визначаються графіком освітнього процесу, який 

складається на навчальний рік з урахуванням перенесень святкових та 

неробочих днів і затверджується ректором Університету. 

1.4.10. Навчальні заняття в Університеті тривають дві академічні години і 

проводяться за розкладом, який має забезпечити виконання робочого 

навчального плану у повному обсязі.  

1.4.11. Розклад навчальних занять – один із документів, що регламентує 

організацію освітнього процесу і визначає час та місце реалізації змісту освіти у 

межах навчальних дисциплін конкретними науково-педагогічними 

працівниками (далі – НПП) кафедр Університету. 

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 занять, консультацій тощо), самостійної та 

індивідуальної роботи, підготовки та проходження контрольних заходів, на які 

розподіляються кредити, встановлені для навчальних дисциплін. 

1.5. Учасники освітнього процесу 

Основними учасниками освітнього процесу в Університеті є: 

1) наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;

2) здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті;

3) практичні працівники, які залучаються до освітнього процесу;

4) інші працівники Університету, на яких за посадовими обов’язками

покладені функції організації та адміністрування освітнього процесу. 

До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці. 

1.6. Документ про вищу освіту 
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1.6.1. Документ про вищу освіту видається особі, яка успішно виконала 

відповідну освітню програму та склала атестаційні іспити та/або захистила 

кваліфікаційну роботу.  

1.6.2. Встановлюються такі види документів про вищу освіту за 

відповідними ступенями:  

- диплом молодшого бакалавра;

- диплом бакалавра;

- диплом магістра;

- диплом доктора філософії.

1.6.3. Порядок виготовлення, видачі, обліку та зразки форм документів 

про вищу освіту, зразок академічної довідки в Університеті встановлений 

окремим Положенням.  

1.6.4. У разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між закладами 

вищої освіти (науковими установами), у тому числі іноземними, освітніми 

програмами заклади вищої освіти (наукові установи) мають право виготовляти 

та видавати спільний (подвійний) документ про вищу освіту за зразком, 

визначеним спільним рішенням вчених рад таких закладів вищої освіти 

(наукових установ). 

2. Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу

2.1. Освітній процес здійснюється відповідно до освітньої програми.

2.2. Освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному

рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає: 

- вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією

програмою; 

- перелік загальних та фахових компетентностей, які має опанувати

Здобувач; 

- перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення;

- кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання освітньої програми;

- очікувані результати навчання.

2.3. Освітня програма визначає перелік нормативних навчальних

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

вибіркових навчальних дисциплін, зміст яких рекомендований Здобувачам та 

призначений для найбільшого задоволення їх потреб і можливостей, а також 

забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях для 

Національної поліції та галузей ринку праці певної спеціальності 

(спеціалізації). 

2.4. Нормативні навчальні дисципліни поділяються на: 

- загальні, що формують загальні компетентності та відповідні результати

навчання згідно з освітньою програмою; 

- професійні (фахові), що формують фахові компетентності та відповідні

результати навчання за професією. 

2.5. Освітні програми в межах ліцензованої спеціальності розробляються 

Університетом, схвалюється рішенням Вченої ради, затверджується наказом 

Університету та підлягають акредитації у порядку, що встановлений чинним 

законодавством. 
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2.6. Освітня програма складається згідно з вимогами відповідних 

Стандартів вищої освіти. Стандарти вищої освіти розробляє та затверджує 

Міністерство освіти і науки України за погодженням з Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

2.7. Прикладна орієнтація освітньої програми – невіддільна частина опису 

освітньої програми. Дозволяє точно позиціонувати освітню програму серед 

інших, співвіднести із тематикою наукових досліджень, що полегшує її 

розуміння всіма основними зацікавленими особами: Здобувачами, НПП, 

роботодавцями, дослідниками, агенціями забезпечення якості освіти тощо.  

Прикладна орієнтація освітньої програми визначає предметну сферу, до 

якої належить освітня програма, специфічні особливості, що відрізняють її від 

інших подібних програм та забезпечується вибірковою частиною освітньої 

програми. Вибіркова частина освітньої програми в повному обсязі включається 

до індивідуального навчального плану Здобувача.  

2.8. Навчальний план – це нормативний документ Університету з 

визначеними переліком навчальних дисциплін, їх обсягом у кредитах ЄКТС, 

послідовністю їх вивчення, формами проведення навчальних занять та їх 

обсягом, схематичним графіком освітнього процесу, формами підсумкового 

контролю. Навчальний план розробляється на підставі відповідної освітньої 

програми для кожного рівня вищої освіти та спеціальності, погоджується 

гарантом освітньої програми та деканом факультету, схвалюється рішенням 

Вченої ради і затверджується ректором Університету.  

2.8.1. Навчальний план за заочною (дистанційною) формою навчання 

містить перелік дисциплін, що є аналогічним навчальному плану за денною 

формою навчання тієї самої освітньої програми, і має меншу тривалість 

аудиторних занять внаслідок збільшення обсягу самостійної та індивідуальної 

роботи. Відсоток зменшення (у порівнянні з навчальним планом денної форми 

навчання) кількості навчальних занять має бути пропорційним для всіх 

дисциплін навчального плану. Обсяг навчальних занять за заочною 

(дистанційною) формою навчання не може перевищувати 20 % від обсягу 

навчальної дисципліни. Види навчальних занять і форми підсумкового 

контролю мають збігатися із планом денної форми (за наявності).  

2.8.2 Основою для розробки навчального плану для Здобувачів, які 

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

розробляється робочою групою з-поміж представників закладів вищої освіти 

Міністерства внутрішніх справ України та затверджується Міністерством 

внутрішніх справ України. 

2.9. Робочий навчальний план складається на кожний навчальний рік на 

підставі навчального плану за відповідною освітньою програмою з метою 

ефективної організації освітнього процесу на певний навчальний рік шляхом 

конкретизації варіативних освітніх складових, закріплення навчальних 

дисциплін (освітніх компонентів) за певними кафедрами на наступний 

навчальний рік та затверджується ректором Університету. 

Навчальні плани розробляються робочими групами випускових кафедр та 

навчально-методичним відділом із залученням за потреби, представників інших 

кафедр. Координацію робочої групи здійснює гарант відповідної освітньої 
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програми, а контроль виконання вимог до навчальних і робочих планів 

здійснює начальник відділення планування навчального процесу. 

2.10. Обсяг 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, 

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.  

2.11. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни (далі – НМК) створюється на кафедрі під керівництвом провідних 

НПП та складається з двох частин: першої (обов’язкової) та другої (додаткової). 

2.11.1. Перша (обов’язкова) частина НМК, матеріали якої 

розробляються в першу чергу, включає в себе Робочу програму навчальної 

дисципліни з додатками: 

1) обсяг навчальної дисципліни; 

2) інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни; 

3) контрольні завдання для оцінювання рівня знань здобувачів вищої 

освіти під час проведення акредитації освітньої програми; 

4) плани семінарських (практичних) занять; 

5) білети для проведення підсумкового контролю. 

2.11.2. Робоча програма навчальної дисципліни (далі – РПНД) є 

нормативним документом Дніпропетровського державного університету 

внутрішніх справ, що визначає місце кожної дисципліни в системі підготовки 

фахівців, мету й завдання її вивчення, зміст навчального матеріалу, основні 

форми організації навчання та методи контролю й оцінювання, який 

розробляється відповідною кафедрою для кожного освітнього компонента 

(навчальної дисципліни) на підставі освітньої програми. 

2.11.3. Контрольні завдання для оцінювання рівня знань здобувачів при 

проведенні акредитації освітньої програми (далі – КЗ) створюються за 

обов’язковими (нормативними) дисциплінами, передбаченими освітньою 

програмою, з яких передбачено підсумковий контроль у формі екзамену.  

2.11.4. До другої (додаткової) частини НМК входять інші документи та 

форми навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни, які може 

визначати НПП, що викладає навчальну дисципліну та/або кафедра, з огляду на 

необхідність максимально повного надання Здобувачам усієї інформації та 

матеріалів, необхідних для успішного вивчення дисципліни. 

Зокрема, це можуть бути: 

1) навчальні посібники, підручники, підготовлені НПП кафедри; 

2) завдання для самостійної роботи Здобувачів; 

3) задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю з 

навчальної дисципліни;  

4) методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної 

роботи з навчальної дисципліни для денної/заочної форми навчання (з 

критеріями оцінювання самостійної (індивідуальної) роботи Здобувачів); 

5) посібники для підготовки до атестації; 

6) методичні вказівки та рекомендації до проведення семінарських 
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(практичних) занять; 

7) комп’ютерні презентації; 

8) окремі методичні розробки до проведення занять із використанням 

тренінгових, ігрових технологій та інших активних форм навчання (в тому 

числі з проведення практичних занять у формі поліцейського квесту); 

9) збірники тестових завдань; 

10) збірники ситуаційних завдань (кейсів, фабул, вправ тощо); 

11) індивідуальні завдання;  

12) хрестоматії, словники, довідники (глосарії) тощо; 

13) ілюстративні матеріали, альбоми схем, дидактичні матеріали 

(роздаткові, наочні матеріали, зразки документів, макети матеріалів 

кримінального провадження, оперативно-розшукових справ тощо);  

14) контролюючі, навчальні комп’ютерні програми на окремому 

електронному носії інформації; 

15) навчальні аудіо-, відеозаписи на окремому електронному носії 

інформації; 

16) каталоги ресурсів: НПП можуть надавати Здобувачам освіти 

посилання на доступну для них наукову, навчальну та методичну літературу (в 

тому числі відомості щодо забезпечення Здобувачів навчальною та методичною 

літературою (фонди бібліотек Університету, кафедри), а також на електронні 

ресурси та інші джерела інформації, у тому числі іноземні та міжнародні, які 

мають дозвіл власника авторських прав на вільне використання в освітньому 

процесі. 

Як джерела інформації рекомендується Здобувачам доступні для них: 

друковані наукові, навчально-методичні, науково-популярні та інші видання; 

електронні видання; відкриті державні реєстри; оприлюднені документи та 

офіційні сайти органів статистики, інших установ та організацій; відкриті бази 

даних; аудіо- та відеозаписи; інші матеріали та джерела інформації. 

17) інші навчально-методичні матеріали. 

2.11.5. Відповідальність за якість, повноту та вчасність підготовки НМК, 

що закріплені за кафедрою, покладається на керівника кафедри, а також на 

НПП, за якими закріплено навчальну дисципліну.  

2.11.6. Усі структурні елементи НМК, передбачені п.2.11.4 зберігаються 

на кафедрі, що забезпечує викладання навчальної дисципліни, в електронному 

вигляді на окремому носії інформації та/або на електронних ресурсах 

Університету, в разі необхідності – друкуються та підписуються керівником 

кафедри.  

2.11.7. У паперовому вигляді на кафедрі обов’язково мають бути наявні 

(зберігатися) такі елементи НМК: робоча програма навчальної дисципліни 

(РПНД) з додатками за всі навчальні роки, протягом яких ця РПНД чинна; 

плани практичних (семінарських) занять, а також тематика курсових робіт та 

методичні рекомендації до їх підготовки. 

2.11.8. Кафедра, що забезпечує викладання навчальної дисципліни, 

повинна забезпечити вільний та зручний постійний доступ Здобувачам до НМК 

(РПНД та іншого навчально-методичного забезпечення) навчальної дисципліни 

(з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом). 
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2.11.9. Складники другої (додаткової) частини НМК можуть бути 

об’єктами авторського права, якщо вони є творами у галузі науки, літератури 

та/або мистецтва, зазначеними у ст. 8 Закону України «Про авторське право та 

суміжні права» або у Конвенції про заснування Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності. 

2.12. Індивідуальний навчальний план Здобувача 

2.12.1. Формування індивідуального навчального плану (далі – ІНП) 

забезпечують факультети, Навчально-науковий інститут заочного навчання та 

підвищення кваліфікації (далі – ННІ ЗНПК) Університету. 

2.12.2. До ІНП включаються нормативні та вибіркові освітні компоненти. 

2.12.3. Перелік нормативних та вибіркових освітніх компонентів за 

вибором Університету включаються до ІНП з робочого навчального плану. 

2.12.4. Освітні компоненти за вибором Здобувача включаються до ІНП на 

підставі заяви Здобувача. 

2.12.5. Вивчення вибіркових освітніх компонентів за вибором Здобувача 

розпочинається не раніше другого навчального семестру (для Здобувачів 

першого курсу навчання).  

2.12.6. Кафедри, за якими закріплені вибіркові освітні компоненти, до 1 

вересня (для першого курсу) та до 15 січня (для старших курсів) кожного 

навчального року розробляють матеріали для вибіркових освітніх компонентів 

(анотація, презентація, тематика тощо) і передають їх до факультету для 

формування Каталогу (ННІ ЗНПК), який розміщується на офіційному сайті 

Університету. 

2.12.7. Не пізніше 15 вересня  (для першого курсу), 01 березня (для 

старших курсів) факультет зобов’язаний організувати проведення зборів 

Здобувачів, під час яких НПП – розробники матеріалів вибіркових освітніх 

компонентів проводять їх презентації. 

2.12.8. Здобувачі зобов’язані ознайомитися з матеріалами, 

підготовленими кафедрами, і до 30 вересня  (для першого курсу) та до 15 

березня  (для старших курсів) кожного навчального року, подати на факультет 

свої власноруч написані заяви на ім’я ректора Університету щодо вивчення тих 

чи інших вибіркових освітніх компонентів. У заяві Здобувач вказує всі 

вибіркові освітні компоненти у порядку пріоритетності. 

2.12.9. 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 

освітніх компонентів, має право зробити такий вибір протягом першого тижня 

після того, як він приступив до навчання. 

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

не подав заяву на вивчення вибіркових освітніх компонентів, факультет (ННІ 

ЗНПК) включає такого Здобувача до навчальної групи з освітнього компоненту, 

який обрала більшість Здобувачів. 

2.12.11. Факультети до 15 жовтня  для першого курсу та 30 березня  для 

Здобувачів старших курсів формують навчальні групи з вивчення тих чи інших 
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вибіркових освітніх компонентів, склад яких затверджується наказом по 

Університету, та включають відповідні освітні компоненти до ІНП. 

2.12.12. У разі необхідності з вибіркових навчальних дисциплін 

заводяться журнали обліку роботи навчальних груп, заповнення яких 

здійснюється у встановленому порядку. 

2.12.13. Внесення змін до ІНП здійснюється на підставі: 

1) письмової заяви Здобувача на ім’я ректора Університету, погодженої 

керівником факультету (директором ННІ ЗНПК); 

2) внесення у встановленому порядку змін до чинного навчального плану 

підготовки фахівців певного освітнього ступеня. 

2.12.14. Зміни до ІНП можуть вноситись не пізніше ніж 10 днів після 

початку навчальних занять відповідного семестру. 

2.12.15. У виняткових випадках Здобувачі можуть звернутися з заявами 

про вільне відвідування навчальних занять за індивідуальним графіком 

відповідно до ІНП. 

2.12.16. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних 

обставин) за рішенням кафедри, погодженим з проректором за напрямом, 

навчальні дисципліни, вивчення яких передбачає набуття практичних навичок 

та/або дотримання режиму секретності і не можуть бути опановані з 

використанням технологій дистанційного навчання, можуть бути перенесені на 

наступний семестр. 

 

3. Форми організації навчання 

3.1. Навчання Здобувачів в Університеті здійснюється за такими 
формами: денна (очна) та заочна (дистанційна). 

3.2. Форми навчання можуть бути поєднані (заочно-дистанційна, очно-
дистанційна, очно-заочна).  

3.2.1. Освітній процес за денною (очною) формою навчання передбачає 
особистісний контакт НПП і Здобувача.  

3.2.2. Здобувачі зобов’язані відвідувати всі заняття згідно з розкладом 
занять та своєчасно виконувати всі види робіт, які передбачені робочим 
навчальним планом та РПНД. 

3.2.3. Заочна форма навчання – спосіб організації навчання Здобувачів 
шляхом поєднання навчальних занять і контрольних заходів під час 
короткочасних сесій і самостійного опановування освітньої програми в 
проміжку між ними. 

3.2.4. Заочна форма навчання є формою здобуття освіти та/або 
кваліфікації без відриву від виробництва. Освітній процес за заочною формою 
навчання організовується з урахуванням передбачених чинним законодавством 
пільг для осіб, які поєднують роботу із навчанням. 

3.2.5. Заочна форма навчання передбачає активне використання 
Здобувачами інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання 
і характеризується етапністю.  

3.2.6. Дистанційна форма навчання – індивідуалізований процес здобуття 
освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених 
один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, 
яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
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комунікаційних технологій. 
3.2.7. Інформаційно-комунікаційні технології – це технології створення, 

накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) 
навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації й супроводу 
освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення 
та засобів зв’язку, у тому числі Інтернету. 

3.2.8. Особливості організації дистанційного навчання регулюються 
окремим Положенням. 

3.2.9. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних 
обставин) форми організації навчання можуть змінюватися та поєднуватися, а 
також у виключних випадках призупинятися освітній процес на визначений 
термін дії цих обставин, не порушуючи виконання індивідуального навчального 
плану Здобувача. Виконання навчального плану можливо в синхронному та 
асинхронному режимі шляхом використання технологій дистанційного 
навчання. Всі зміни та поєднання форм освітнього процесу оформлюються 
відповідними наказами. 

3.3. Нормативні терміни навчання за відповідними формами 
визначаються змістом відповідних освітніх програм та навчальними планами, 
затвердженими у встановленому порядку на їх основі. 

4. Особливості організації освітнього процесу Здобувачів заочної

форми навчання 
4.1. Організація освітнього процесу для Здобувачів заочної форми 

навчання здійснюється в декілька етапів: установчі лекції, самостійне навчання 
у міжсесійний період та заліково-екзаменаційні сесії. Ці етапи віддалені один 
від одного за часом згідно з графіком освітнього процесу. Навчальні заняття за 
заочною формою навчання проводяться згідно з розкладом занять. 

4.1.1. На першому етапі відбувається отримання бази знань і методики 
для самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 
(установча сесія). 

4.1.2. Міжсесійний період для Здобувачів заочної форми навчання – це 
частина навчального року, протягом якої здійснюється робота Здобувача над 
засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під методичним 
керівництвом викладача за затвердженим графіком консультацій, у тому числі і 
за допомогою технологій дистанційного навчання. 

На цьому етапі Здобувач самостійно засвоює навчальний матеріал, 
виконує заплановані індивідуальні завдання (якщо це передбачено РПНД). 

4.1.3. Заліково-екзаменаційна сесія для Здобувачів, які навчаються за 
заочною формою навчання – це частина навчального року, протягом якої 
здійснюються всі форми освітнього процесу, передбачені навчальним планом. 

На цьому етапі проводиться безпосередня перевірка результатів навчання 
(перевірка індивідуальних завдань, захист курсових робіт, складання екзаменів 
і заліків, атестація тощо). 

4.1.4. Кількість заліково-екзаменаційних сесій і терміни їх проведення 
встановлюються щорічно за графіком освітнього процесу з урахуванням 
особливості спеціальності. 

4.1.5. Сумарна тривалість заліково-екзаменаційних сесій для Здобувачів 
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заочної форми навчання на кожний навчальний рік визначається виходячи з 
обсягу додаткових оплачуваних відпусток для осіб, які поєднують роботу з 
навчанням у закладах вищої освіти. Тривалість таких відпусток встановлена 
чинним законодавством.  

4.2. Виклик Здобувачів вищої освіти заочної форми навчання на сесію 
здійснюється відповідно до графіка освітнього процесу довідкою-викликом 
встановленої форми. 

4.3. Здобувачам, які навчаються за державним замовленням та за кошти 
фізичних або юридичних осіб, які в установлені терміни (за місяць до початку 
сесії) надали всі індивідуальні завдання (курсові роботи), а також не мають 
заборгованостей за попередній семестр надсилається (видається) довідка-
виклик для участі в сесії.  

4.4. Здобувачам, які не виконали навчального плану, за місяць до початку 
сесії, надсилається повідомлення де вказані академічна заборгованість (для 
Здобувачів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб і фінансова 
заборгованість) та інформація про час проведення сесії, яке також є підставою 
для участі в сесії. 

4.5. Довідка-виклик реєструється працівником ННІ ЗНПК в окремій книзі 
із зазначенням номера і дати видачі. Книга реєстрації має бути пронумерована і 
прошнурована. 

4.6. НПП повинен забезпечити Здобувача навчально-методичними 
матеріалами з тематики і виконання індивідуальної, самостійної та курсових 
робіт у друкованому чи електронному вигляді. 

4.7. Навчально-методичне забезпечення з навчальних дисциплін для 
Здобувачів заочної форми навчання (у тому числі методичні рекомендації до 
підготовки та тематики курсових робіт, методичні рекомендації для самостійної 
та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни тощо) кафедри доводять до 
відома Здобувачів для роботи в міжсесійний період методом розміщення на 
сайті Університету.  

4.8. Курсові роботи здаються на кафедри для перевірки НПП за місяць до 
початку сесії. Кафедри надають інформацію інспектору чи фахівцю ННІ ЗНПК 
щодо Здобувачів заочної форми навчання, які надали курсові роботи для 
перевірки.  

4.9. Здобувачі, які навчаються за державним замовленням, прибувають на 
заліково-екзаменаційну сесію та відвідують навчальні заняття у форменому 
одязі встановленого зразка (за винятком працівників, для яких не передбачено 
носіння форменого одягу під час служби). Здобувачі, які без поважних причин 
з’явились на заліково-екзаменаційну сесію без форменого одягу, до навчальних 
занять не допускаються. 

4.10. Здобувачі, які пропустили семінарські (практичні) заняття без 
поважних причин, до складення екзамену (заліку) з певної дисципліни не 
допускаються, про що робиться відповідний запис у відомості обліку 
успішності. Такі Здобувачі зобов’язані виконати усі завдання з тем пропущених 
семінарських (практичних) занять. Лише за цієї умови Здобувачі допускаються 
до складання екзамену (заліку) з відповідної дисципліни.  

Здобувачі, які не захистили курсову роботу, до складання екзамену з цієї 
навчальної дисципліни не допускаються. 
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4.11. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, заліку чи 
диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни, визначеного 
програмою цієї навчальної дисципліни, і у терміни, встановлені графіком 
освітнього процесу. 

4.11.1. Як виняток, Здобувачі заочної форми навчання можуть звернутися 
з заявами про складання заліково-екзаменаційної сесії в інші терміни. 

4.11.2. Заява (Рапорт) пишеться на ім’я ректора Університету та 
погоджується директором ННІ ЗНПК або його заступником. 

4.11.3. У разі позитивного розгляду заяви (рапорту) та наданого 
документа, що підтверджує вагомість причини відсутності на заліково-
екзаменаційній сесії, Здобувачу видається індивідуальна відомість обліку 
успішності Здобувача (Додаток 1). 

4.11.4. Здобувачі заочної форми навчання в разі настання обставин 
непереборної сили (форсмажорних обставин) можуть виконувати навчальний 
план з використанням можливостей системи управління дистанційним 
навчанням у термін, визначений нормативними документами. НПП повинен 
забезпечити Здобувача навчально-методичними матеріалами з навчальних 
дисциплін шляхом розміщення їх на сайті Університету та на платформі 
дистанційного навчання. 

4.12. З метою підвищення якості вищої освіти та запобігання 
корупційним проявам, дозволяється перескладати не більше ніж одну 
навчальну дисципліну у дві доби. Як виняток, з дозволу ректора академічні 
заборгованості ліквідуються за скороченим терміном. 

4.13. Здобувач, який до початку заліково-екзаменаційної сесії не 
ліквідував академічну заборгованість за результатами попередньої заліково-
екзаменаційної сесії з трьох і більше навчальних дисциплін, відраховується з 
Університету за невиконання індивідуального навчального плану. 

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

5. Особливості організації освітнього процесу Здобувачів за очно-

заочною формою навчання (2 роки курсант – 1 рік слухач) 

5.1. Цей розділ регламентує організацію освітнього процесу для 

Здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за 

освітньо-професійною програмою зі спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність» за схемою «2 роки курсант – 1 рік слухач». 

5.2. Організація освітнього процесу в Університеті за схемою «2 роки 

курсант – 1 рік слухач» здійснюється відповідно до наказу Міністерства 

внутрішніх справ України від 30.05.2019 № 427 «Про вдосконалення підготовки 

курсантів у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які 

здійснюють підготовку поліцейських, за спеціальністю «Правоохоронна 

діяльність». 

5.3. Навчання Здобувачів за схемою «2 роки курсант – 1 рік слухач» в 

Університеті здійснюється за очно-заочною формою. 

5.4. Термін навчання за очно-заочною формою визначається відповідною 

освітньо-професійною програмою та Типовим навчальним планом, на підставі 
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якого розроблений Інтегрований навчальний план Університету. Для 

Здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», обсяг освітньо-професійної 

програми складає 180 кредитів ЄКТС з розрахунку 60 кредитів на рік. 

5.5. Підготовка за схемою «2 роки курсант – 1 рік слухач» передбачає 

здобуття вищої освіти на денній формі – протягом першого та другого років 

навчання та на заочній формі – протягом третього року навчання з 

направленням у розпорядження Національної поліції для проходження служби. 

5.6. Освітньо-професійна програма підготовки Здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна 

діяльність» (далі – ОПП) за схемою «2 роки курсант – 1 рік слухач» передбачає 

інтеграцію Програми первинної професійної підготовки за професією 

5162 «Поліцейський» за спеціалізацією «Патрульна поліція» (далі – Програма) 

загальним обсягом 1080 годин. 

Програма розроблена відповідно до вимог Стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти за професією 5162 «Поліцейський (за 

спеціалізаціями)». 

5.7. Інтеграція Програми здійснюється протягом першого року навчання. 

5.7.1. Навчання за схемою «2 роки курсант – 1 рік слухач» 

розпочинається з проходження табірного збору в терміни, визначені графіком 

освітнього процесу, перед початком теоретичного навчання за ОПП (до 1 

вересня). 

Тривалість табірного збору становить 2 тижні. Загальний обсяг програми 

табірного збору з урахуванням контрольних заходів складає 78 годин та 

включає в себе окремі навчальні дисципліни загальнопрофесійної та 

професійно-практичної підготовки Програми.  

5.7.2. Перший курс навчання Здобувачів за денною формою 

розпочинається з 01 вересня. Складається з двох навчальних семестрів та 

заліково-екзаменаційних сесій, навчальних днів, вихідних, святкових днів та 

канікул. 

5.7.3. Результати навчання з окремих навчальних дисциплін Типового 

плану підготовки фахівців (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», отримані Здобувачами 

протягом першого року навчання, перезараховуються та визнаються як 

результат вивчення окремих навчальних дисциплін Програми обсягом 

534 години. 

5.7.4. Вивчення навчальних дисциплін професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки за Програмою загальним обсягом 480 годин 

Здобувачами продовжується протягом 11 тижнів після весняної заліково-

екзаменаційної сесії на першому курсі. 

5.7.5. Після вивчення Здобувачами всіх навчальних дисциплін Програми 

проводиться кваліфікаційна атестація у формі комплексного екзамену. 

5.7.5. За результатами виконання вимог Програми та успішного 

складання кваліфікаційної атестації Здобувач отримує документ встановленого 

зразка, який долучається до особової справи. 

5.8. На другому курсі Здобувачі продовжують навчатися за ОПП 
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відповідно до графіку освітнього процесу. 

5.9. Після успішного закінчення другого навчального року наказом 

Університету Здобувачі переводяться на третій курс навчання за заочною 

формою. 

5.10. Організація освітнього процесу для Здобувачів заочної форми 

навчання здійснюється відповідно до п. 4.1. 

5.11. Навчання Здобувачів за ОПП за схемою «2 роки курсант – 1 рік 

слухач» закінчується проведенням підсумкової атестації. 

Особливості організації підсумкової атестації регулюються окремим 

Положенням. 

5.12. Здобувачам, які позитивно склали екзамени з підсумкової атестації, 

присвоюється освітня кваліфікація «бакалавр правоохоронної діяльності» та 

видається документ про освіту державного зразка. 

5.13. Контроль якості знань Здобувачів, який є складовою частиною 

освітнього процесу, здійснюється за допомогою контрольних заходів, 

передбачених п. 7.1.2. 

Оцінювання рівня навчальних досягнень Здобувачів за результатами 

вивчення дисциплін Програми здійснюється за національною 5-ти бальною 

шкалою (таблиця 5.1.). 

Таблиця 5.1. Критерії оцінювання за 

національною 5-ти бальною шкалою 

Критерії оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою Пояснення 

Екзамен Залік 

1 2 3 4 

5 Відмінно 

З
а
р

а
х
о
в

а
н

о
 

Здобувач володіє професійними знаннями в повному обсязі та 

самостійно, правильно, впевнено виконує всі завдання. 

Відповідь повна, правильна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і 

користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману 

інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та міжпредметні 

зв’язки. Робить аргументовані висновки. Бездоганно виконує 

практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так 

і за самостійно розробленим алгоритмом. Виявляє пізнавально-

творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. 

Опанував основи професійної культури та виявляє прагнення і 

здатність до продуктивної творчої співпраці в колективі. 

Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим 

якісним і кількісним показникам або може бути ще кращим  
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Критерії оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою Пояснення 

Екзамен Залік 

1 2 3 4 

4 Добре 

Здобувач з розумінням відтворює основні професійні знання та 

застосовує матеріал при виконанні практичних завдань в 

стандартних ситуаціях. Дає визначення основних понять, 

аналізує, порівнює і систематизує інформацію, встановлює 

зв’язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь в 

цілому правильна, логічна і достатньо обґрунтована. Виконує 

практичні завдання за типовим алгоритмом. Усвідомлено 

користується додатковою інформацією. При відповіді та 

виконанні практичних завдань припускається несуттєвих 

помилок, які може виправити. Результат роботи відповідає 

якісним і кількісним показникам, що передбачені запланованим 

кваліфікаційним рівнем 

3 Задовільно 

Здобувач без достатнього розуміння відтворює основний 

навчальний матеріал. З помилками дає визначення основних 

понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки. При відповіді та виконанні 

практичних завдань припускається помилок, які може частково 

виправити. Результат виконаної роботи відповідає низькому 

рівню діючих якісних та кількісних показників 

2 

Незадовільно 

Н
е 

за
р

а
х
о
в

а
н

о
 

Здобувач безсистемно на рівні розпізнання відтворює окремі 

компоненти професійних знань. Відтворює фрагменти 

навчального матеріалу та неусвідомлено виконує частину 

практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних 

завдань припускається суттєвих помилок, які самостійно 

виправити не може 

1 

Здобувач на рівні розпізнання відтворює окремі елементи 

навчального матеріалу та виконує зі значними труднощами 

окремі елементи практичних завдань. При відповіді і виконанні 

практичних завдань припускається суттєвих помилок. 

Результат виконаної роботи повністю не відповідає діючим 

якісним і кількісним показникам 

5.14. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється у 

відомість обліку успішності (Додаток 2, 5) та до журналу обліку роботи 
навчальної групи окремою графою. Порядок ведення журналу визначається 

Інструкцією до ведення журналу (Додаток 3).

5.15. Бланки відомостей обліку успішності виготовляються факультетом 

до початку підсумкового контролю (залік/екзамен) з навчальної дисципліни, 

підписуються його керівником, реєструються в окремому журналі реєстрації 

відомостей та видаються під підпис педагогічному та/або науково-

педагогічному працівнику (далі – НПП (ПП). 

5.15.1. НПП (ПП) заповнює відомість обліку успішності кульковою 

ручкою синього кольору. Під час заповнення відомостей обліку успішності не 

допускаються виправлення, наведення, використання коректора тощо. 

5.15.2. В останній день табірного збору та по закінченню навчання за 

Програмою НПП (ПП) зобов’язаний заповнити усі відомості обліку успішності 
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в повному обсязі та повернути їх на факультет. 

5.16. Навчально-методичне забезпечення з дисциплін підготовки 

Здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за 

ОПП за схемою «2 роки курсант – 1 рік слухач», повинне за змістом повністю 

відповідати програмам навчальних дисциплін Програми з дисциплін: 

– табірного збору;

– ОПП, які перезараховуються за результатами вивчення Здобувачами

протягом першого року навчання. До програм з навчальних дисциплін ОПП 

необхідно включити всі теми, які передбачені в навчальній програмі з певної 

дисципліни Програми; 

– первинної професійної підготовки, які вивчаються наприкінці першого

року навчання (11 тижнів). 

5.17. Навчально-методичне забезпечення з дисциплін розробляється на 

підставі умінь та результатів навчання, які визначені в Програмі з урахуванням 

вимог п. 2.11.2.6. Навчальні програми розглядаються та схвалюються на 

засіданні Науково-методичної ради, затверджуються проректором за 

напрямом. Відповідальність за якість, повноту та вчасність підготовки 

навчальних програм та якість їх реалізації несе НПП (ПП), який є її 

розробником.  

6. Форми організації освітнього процесу

6.1. Основними формами організації освітнього процесу в Університеті є:

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

6.2. Основними видами навчальних занять в Університеті є: лекція, 

практичне, семінарське заняття, консультація. 

За необхідності перелік форм організації освітнього процесу може бути 

змінений та доповнений Університетом. 

Вимоги до забезпечення навчальних занять з використанням технологій 

дистанційного навчання регулюються окремим Положенням. 

6.3. Лекція – це основна форма проведення навчального заняття, що є 

логічно вивершеним, науково обґрунтованим і систематизованим викладом 

певного наукового чи науково-методичного питання, ілюстрованим за 

необхідності засобами наочності та демонстрацією результатів досліджень. 

6.3.1. Лекція дозволяє сформувати у Здобувачів основи знань з певної 

наукової галузі, а також визначати напрям, основний зміст і характер усіх 

інших видів навчальних занять і самостійної роботи Здобувачів з відповідної 

навчальної дисципліни. Лекція повинна враховувати поточні зміни в чинному 

законодавстві, інформацію з фахових і навчальних видань, висвітлювати 

динаміку змін та актуальні проблемні питання. У процесі викладення 

лекційного матеріалу можуть використовуватися результати науково-дослідної 

роботи лектора і викладачів кафедри, лекція повинна мати проблемний 

характер. 

6.3.2. Рекомендовано проводити лекції з використанням інтерактивних 

методів і прийомів навчання: проводити лекції-дискусії (лекції обговорення), 

лекції з використанням елементів мозкового штурму, комплексні лекції (лекції-

панелі, лекції вдвох), лекції-візуалізації, письмові програмовані лекції, лекції з 
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запланованими помилками (метод контрольного викладу), лекції-конференції 

(метод персоніфікованого викладу). Лектор також може проводити проблемні 

лекції, які передбачають виклад нової інформації через проблемність питання, 

завдання чи ситуації. 

6.3.3. Лекція проводиться у відповідно обладнаних приміщеннях – 

аудиторіях. Якщо це передбачено РПНД, лекції можуть проводитися 

дистанційно з використанням електронних засобів комунікації. 

6.3.4. Лекції проводять лектори – професори, доценти Університету та 

провідні науковці й фахівці, запрошені для читання лекцій. Старші викладачі та 

викладачі (у випадку відсутності у них наукового ступеню) можуть залучатися 

до проведення лекцій в порядку, передбаченому п.9.6 цього Положення.  

6.4. Семінарське заняття – це навчальне заняття у формі обговорення, 

дискусії за попередньо визначеними питаннями теми, за якими Здобувачі 

готують доповіді, реферати, завдання, есе тощо. 

6.4.1. Основна мета семінарського заняття – розширення, поглиблення і 

деталізація теоретичних знань, отриманих Здобувачами на лекціях і в процесі 

самостійної роботи, і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння 

навчального матеріалу, розвиток умінь і навичок, наукового мислення та усного 

мовлення Здобувачів. 

6.4.2. Семінарське заняття передбачає використання інноваційних 

технологій (колективної розумової діяльності, проведення навчальних дискусій, 

навчання на основі вирішення конкретних ситуацій; ігрового, кооперативного, 

проблемного, проектного, вітагенного навчання). Доцільним є використання 

дискусійних форм і методів інтерактивного навчання (діалог, групова дискусія, 

розбір ситуацій із практики, аналіз ситуацій морального вибору); ігрових 

методів інтерактивного навчання (дидактичні, ділові, рольові організаційно-

діяльнісні ігри, квести); тренінгів як форми комплексного використання 

інтерактивних методів і прийомів навчання тощо. 

6.5. Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, 

на якому викладач організовує детальний розгляд Здобувачами окремих 

теоретичних положень науки (дисципліни) і формує вміння та навички їх 

практичного застосування шляхом виконання практичних завдань. 

6.5.1. Практичне заняття включає проведення контролю знань, вмінь та 

навичок, постановку завдань, розв’язання задач з їх обговоренням, розв’язання 

контрольних завдань, їх перевірку та оцінювання. 

6.5.2.  НПП, якому доручено проведення практичних занять, за 

узгодженням із лектором даної навчальної дисципліни розробляє методичне 

забезпечення: індивідуальні завдання різної складності, контрольні завдання 

для виявлення ступеня сформованості необхідних умінь тощо. 

6.6. Консультація – це організаційна форма навчального заняття, за якою 

Здобувач одержує відповіді від викладача на конкретні запитання чи пояснення 

певних теоретичних положень або аспектів їх практичного застосування. 

6.6.1. Протягом семестру консультації з навчальних дисциплін 

проводиться за встановленим кафедрою розкладом із розрахунку відповідного 

часу, що планується на консультації з певної навчальної дисципліни. Обсяг 

часу, відведений НПП для проведення консультацій з конкретної дисципліни, 
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визначається навчальним навантаженням. 

6.6.2. Консультації можуть проводитись очно або дистанційно. 

6.6.3. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

Здобувачів. 

6.7. Курсова робота – це складова частина самостійної підготовки 

здобувача вищої освіти, яка поєднує науково-дослідний та практичний 

компоненти, передбачені освітньо-професійною програмою підготовки фахівця 

певного освітнього рівня певної спеціальності, що засвідчує готовність до 

самостійного дослідження здобувачем вищої освіти актуальності сучасних 

явищ та процесів, що відбуваються в певній галузі науки чи професійної 

діяльності. 

6.7.1 Метою підготовки курсової роботи є: 

- закріплення, узагальнення, систематизація, поглиблення та 

вдосконалення знань, отриманих у результаті вивчення відповідної навчальної 

дисципліни; 

- вироблення творчого мислення, набуття вмінь самостійно працювати з

літературними джерелами та нормативно-правовими актами, правильно 

аналізувати та узагальнювати матеріал; 

- поглиблене вивчення літературних джерел – аналіз та узагальнення

їхнього основного змісту, розширення обсягу знань за темою, співставлення 

різних точок зору на одні й ті ж питання; 

- прищеплення навичок наукового дослідження, стимулювання до

самостійного наукового пошуку 

6.8. Практична підготовка – обов’язковий компонент освітнього 

процесу, який має за мету набуття Здобувачем професійних навичок і вмінь для 

подальшого використання їх у реальних виробничих умовах, виховання 

потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності. 

6.8.1. Метою практики є опанування Здобувачами сучасних методів, форм 

організації роботи за майбутньою професією; формування на базі одержаних в 

Університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних 

рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах; 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності; стажування і практичне, творче 

застосування набутих знань і вмінь для здійснення економічної діяльності, 

розвиток навичок науково-дослідної роботи та вирішення прикладних завдань. 

6.8.2. Організація практичної підготовки Здобувачів Університету 

регламентується чинним законодавством, а також окремим положенням 

Університету. 
6.8.3. Практикум – вид навчального заняття, під час якого Здобувачі за 

завданням і під керівництвом НПП виконують практичні роботи в навчальних 
та спеціалізованих аудиторіях, полігонах тощо. Практикум є складовою 
частиною практичної підготовки Здобувачів. 

6.9. Факультатив (факультативне заняття) – заняття, яке спрямовано 
на розширення науково-теоретичних знань і практичних умінь шляхом: 

1) поглибленого вивчення навчальної дисципліни;
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2) вивчення додаткових дисциплін у межах чи поза межами фаху.
Факультативні заняття не є обов'язковими для Здобувачів, і не мають

наслідків для присвоєння передбачених освітньою програмою освітніх 
кваліфікацій. 

6.10. Показові заняття (лекції, семінарські, практичні тощо) 
проводяться керівниками факультетів, кафедр, їх заступниками, а також 
досвідченими та висококваліфікованими НПП з метою демонстрації найбільш 
ефективної організації й методики проведення навчальних занять, ефективних 
методів використання на заняттях обладнання, озброєння, техніки, інших 
елементів навчально-матеріальної бази, з метою демонстрації набутого 
передового досвіду під час підвищення кваліфікації, проходження стажування 
(в тому числі закордонного) тощо. 

6.11. Відкриті заняття (лекції, семінарські, практичні тощо) 
проводяться відповідно до розкладу навчальних занять з метою обміну 
досвідом, надання допомоги НПП з організації занять і вдосконалення 
методики їх проведення, з метою демонстрації набутого передового досвіду під 
час підвищення кваліфікації, проходження стажування (в тому числі 
закордонного) тощо. 

Проведення відкритої лекції для Здобувачів відповідного напряму 
підготовки (спеціальності) за умови присутності на ній не менше трьох 
викладачів кафедри є обов’язковою передумовою розгляду на кафедрі 
атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора і доцента. 
Результати проведення відкритої лекції обговорюються на засідання кафедри 
(відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-
педагогічним працівникам затвердженого наказом МОН України від 14.01.2016 
№ 13). 

6.12. Пробні заняття проводяться за рішенням керівника факультету, 
кафедри з метою визначення готовності НПП до самостійного проведення 
навчальних занять зі Здобувачами, а також вироблення методики проведення 
навчальних занять з нових тем і питань. 

6.13. Графік показових, відкритих та пробних занять створюється на 
семестр навчального року і затверджується завідувачем кафедри. Результати 
показових, відкритих та пробних занять обговорюються на засіданні кафедри і 
оформляються відповідним протоколом. 

7. Контроль успішності
7.1. Загальні положення
7.1.1. 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 ЄКТС (таблиця 7.1). 

Таблиця 7.1. Критерії переведення оцінок за 

100-бальною шкалою у національну шкалу

та шкалу ЄКТС

Оцінка 

в балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

О ц і н к а з а ш к а л о ю Є К Т С 
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Залік Екзамен

/ 

диферен

ційован

ий 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 

Задовіль

но 

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
 

Незадові

льно 

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 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. 

7.1.2. Контрольні заходи для денної форми навчання проводяться 

протягом семестру та охоплюють: діагностичний, поточний контроль 

(складається з оцінювання аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи), 

проміжний контроль та підсумковий контроль (залік/екзамен). У разі настання 

обставин непереборної сили (форсмажорних обставин) контрольні заходи 

можуть проводитися з використанням технологій дистанційного навчання. 

НПП повинен забезпечити Здобувача навчально-методичними матеріалами з 
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навчальних дисциплін та довести критерії оцінювання, використовуючи при 

цьому календарну структуризацію курсу відповідно до тематичних планів 

РПНД згідно з розкладом навчальних занять 

7.1.3. Аналітична робота проводиться кафедрами, факультетами, ННІ 

ЗНПК з метою визначення якості освітнього процесу. Результати аналізу 

розглядаються на засіданнях кафедр, факультетів, ННІ ЗНПК та 

використовуються для подальшого підвищення рівня навчальної та навчально-

методичної роботи учасників освітнього процесу. 

7.1.4. Кафедри повинні забезпечити прозорість оцінювання якості знань 

Здобувачів, останні мають право знати всі поточні та підсумкові результати 

оцінювання їх знань. 

7.1.5. В Університеті встановлюється єдина максимальна сума балів за всі 

види робіт з навчальної дисципліни – 100 балів. 

7.1.6. Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у 

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

за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль (таблиця 7.2). 

Таблиця 7.2 Розподіл балів за різними 

формами навчання та контролю для 

навчальної дисциплін  

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 30 ≤ 15 ≤ 15 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль (ПК) Підсумковий контроль 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

≤ 20 ≤ 30 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤ 100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤ 100 

7.1.7. Кафедри, залежно від специфіки дисципліни, можуть 

перерозподіляти встановлену кількість балів за аудиторну, самостійну та 

індивідуальну роботу, що має бути відображено в РПНД. 

7.2. Діагностичний контроль (ДК) 

7.2.1. Діагностичний контроль проводиться у формі вхідного контролю із 
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дисципліни, ректорських робіт, контрольних завдань для оцінювання рівня 

знань Здобувачів при проведенні акредитації спеціальності (освітньої 

програми) тощо. 

7.2.2. Вхідний контроль (діагностика вхідного рівня знань Здобувачів) 

застосовують як передумову успішного планування та вивчення дисциплін. Він 

дає змогу викладачеві визначити наявний рівень знань Здобувачів і використати 

його як орієнтир складності матеріалу, а також для вибору форм і методів 

проведення занять. Вхідний контроль знань проводять за рішенням викладача. 

Зміст завдань, форми та методи вхідного контролю затверджує кафедра. 

7.3. Поточний контроль (ПК) та проміжний контроль 

7.3.1. 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.

7.3.1.1. Проміжний контроль є діагностикою рівня опанування

навчальним матеріалом в межах теми, зазначеної в робочій програмі. 

7.3.2. ПК може проводитись усно, письмово або у формі комп’ютерного 

тестування, колоквіуму, оцінювання виступів на семінарських заняттях, ділових 

чи імітаційних ігор тощо, під час як навчальних занять, так і індивідуальної та 

самостійної роботи, зокрема з використанням системи управління 

дистанційним навчанням. 

7.3.2.1. Проміжний контроль може проводитись у формі письмового або 

комп’ютерного тестування на практичних чи семінарських заняттях на 

останньому занятті з теми, зазначеної в робочій програмі навчальної 

дисципліни. 

7.3.3. Форма підсумкового та проміжного контролю, система та критерії 

оцінювання аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи включаються до 

РПНД, з урахуванням специфіки навчальної дисципліни. 

7.3.4. При оцінюванні кожного виду навчальної діяльності Здобувачу до 

журналу обліку роботи навчальної групи виставляються бали. Порядок ведення 

журналу визначається Інструкцією до ведення журналу (Додаток 3). 

7.3.5. Результати оцінювання аудиторної роботи заносяться НПП до 

журналів обліку роботи навчальної групи. Підсумкові бали за аудиторну роботу 

виставляються в журналі окремою графою напередодні підсумкового 

контролю. 

7.3.6. Індивідуальна робота Здобувача (ІРЗ) – це форма організації 

навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються Здобувачем 

самостійно для підвищення рівня підготовки і розкриття індивідуальних 

творчих здібностей. 

До індивідуальних завдань належать такі: підготовка рефератів, есе, 

виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз 

практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів із фахових 

публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо. 

7.3.6.1. Види індивідуальних завдань, терміни їх видачі, виконання і 

захисту встановлюються кафедрою у РПНД. 

7.3.6.2. Індивідуальні завдання виконуються Здобувачами самостійно з 
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одержанням необхідних консультацій з боку НПП. Допускаються випадки 

виконання робіт з комплексної тематики кількома Здобувачами. 

7.3.7. Самостійна робота Здобувача (СРЗ) – це форма організації 

навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються Здобувачем під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Метою СРЗ є засвоєння в повному обсязі РПНД і послідовне формування 

у Здобувачів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у 

формуванні сучасного фахівця. 

У ході самостійної роботи Здобувач має перетворитися на активного 

учасника навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до опанування 

теоретичних і практичних знань, вільно орієнтуватися в інформаційному 

просторі. 

7.3.7.1. СРЗ – основний засіб засвоєння навчального матеріалу у час, 

вільний від обов’язкових аудиторних занять. 

7.3.7.2. Обсяг навчального часу, відведений для СРЗ, визначається 

навчальним планом. 

7.3.7.3. Зміст самостійної роботи визначається РПНД, методичними 

матеріалами, завданнями та вказівками НПП. 

7.3.7.4. Навчальний матеріал з дисципліни, передбачений РПНД для 

засвоєння Здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль разом із навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

під час проведення аудиторних занять. 

7.3.8. Самостійна та індивідуальна робота Здобувача, що передбачена 

РПНД, оцінюється НПП за 15-бальною шкалою кожна. Виконання завдань, які 

виносяться на самостійну та індивідуальну роботу, контролюється НПП під час 

консультацій. Бали за самостійну та індивідуальну роботу виставляються у 

журналі обліку роботи навчальної групи окремими графами напередодні 

підсумкового контролю. 

Кафедри зобов’язані розробити чіткі критерії оцінювання виконання 

самостійної та індивідуальної роботи та довести їх до відома Здобувачів на 

початку вивчення дисципліни. 

7.3.9. 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).  

7.3.10. Здобувач допускається до складання підсумкового контролю, якщо 

ним виконані всі передбачені РПНД поточні завдання та сума балів поточного 

контролю не менше ніж 40. 

Якщо сума балів поточного контролю менше ніж 40, Здобувач не 

допускається до підсумкового контролю і зобов’язаний доопрацювати завдання 

та набрати необхідну кількість балів (під час консультацій, за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій тощо). 

Після проведення підсумкового контролю у навчальній групі, в якій 
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навчається такий Здобувач, доопрацювання проводиться ним, як правило, 

протягом місяця після завершення сесії. При цьому у журналі обліку роботи 

навчальної групи проставляються як попередні бали, так і бали, отримані при 

доопрацюванні через дріб. 

7.4. Підсумковий контроль (Залік/Екзамен) 

7.4.1. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання 

результатів навчання на певному освітньому рівні або на окремих його 

завершених етапах. Присвоєння Здобувачу кредитів ЄКТС і присудження 

кваліфікацій здійснюється винятково за результатами підсумкового  

контролю. 

7.4.2. Підсумковий контроль успішності проводиться у формі екзамену, 

заліку чи диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни або 

окремої її завершеної частини в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

РПНД цієї навчальної дисципліни, і у терміни, встановлені графіком освітнього 

процесу.  

7.4.3. На останньому занятті перед проведенням підсумкового контролю 

НПП обов’язково оголошує Здобувачам бали, отримані ними за результатами 

поточного контролю. 

7.4.4. Підсумкові контролі в Університеті проводяться під час 

екзаменаційних, заліково-екзаменаційних сесій або на останньому за розкладом 

аудиторному занятті. 

7.4.5. Здобувач вважається допущеним до складання підсумкового 

контролю з конкретної навчальної дисципліни за умови та в порядку, 

передбаченому п.7.3.10 цього Положення. 

7.4.6.Якщо робочим навчальним планом з навчальної дисципліни 

передбачено підсумковий семестровий контроль у формі заліку, він 

проводиться, як правило, на останньому за розкладом занятті з відповідної 

навчальної дисципліни (освітнього компонента). у формі визначеній НПП 

(усна, письмова, тестування тощо). Здобувачеві, який отримав 60 балів за 100-

бальною шкалою за результатами критеріїв оцінювання поточного контролю, з 

певної навчальної дисципліни, з якої робочим навчальним планом у семестрі 

передбачено підсумковий контроль у формі заліку, за бажання Здобувача, у 

відомість обліку успішності проставляється відповідна підсумкова оцінка: 

«зараховано»/60 балів/Е. Здобувач має право складати залік з метою 

підвищення оцінки. Якщо здобувач виконав умови щодо допуску до 

семестрового контролю, але має підсумковий бал за семестр менше 60 або хоче 

підвищити поточну оцінку з відповідної навчальної дисципліни (освітнього 

компонента), він складає залік, як правило, на останньому за розкладом 

аудиторному занятті з відповідної навчальної дисципліни (освітнього 

компонента). 

7.4.7. Для навчальних дисциплін, з яких робочим навчальним планом 

передбачено екзамен, підсумковий контроль проводиться в усній або письмовій 

формі  за  білетами,    затвердженими на   засіданні  кафедри   не пізніше, як   за
 місяць до дня проведення заліку (екзамену). 

7.4.9. Таким, що успішно склав (пересклав) екзамен, вважається Здобувач, 
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який одержав під час екзамену не менше 20 балів. 

7.4.10. Здобувач, який не з’явився на екзамен без поважних причин, 

вважається таким, що одержав незадовільну оцінку. 

7.4.11. Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни, з якої 

навчальним планом передбачено залік, здійснюється відповідно до формули: 

П=ПК+З≤100, 

де ПК – бали за поточний контроль (40-60 балів), 

 З – бали за результатами складання заліку. 

7.4.12. Розрахунок підсумкової оцінки з навчальної дисципліни, з якої 

навчальним планом передбачено екзамен, здійснюється відповідно до формули: 

П=ПК+Е≤100, 

де ПК – бали за поточний контроль (40-60 балів), 

    Е – бали за результатами успішного складання екзамену (20-40 балів). 

7.4.13. Підсумкова оцінка виставляється у відомість обліку успішності 

(Додаток 1), до журналу обліку роботи навчальної групи та до залікової книжки 

Здобувача (Додаток 4). 

7.4.14. Бали за підсумковий контроль (залік, екзамен), а також підсумкова 

оцінка (сума балів за поточний та підсумковий контролі) виставляються у 

журнал обліку роботи навчальної групи окремою графою не пізніше ніж 

наступний робочий день після проведення підсумкового контролю. 

7.4.15. Бланки відомостей обліку успішності виготовляються факультетом 

(ННІ ЗНПК) до початку заліково-екзаменаційної сесії, підписуються його 

керівником (директором ННІ ЗНПК), реєструються у журналі реєстрації 

відомостей та видаються під підпис НПП. 

7.4.16. НПП заповнює відомість обліку успішності кульковою ручкою 

синього кольору. Під час заповнення відомостей обліку успішності не 

допускаються виправлення, наведення, використання коректора тощо. 

7.4.17. В останній день заліково-екзаменаційної сесії НПП зобов’язаний 

заповнити усі відомості обліку успішності в повному обсязі (ураховуючи 

незадовільні оцінки, відмітки, щодо осіб, які не з’явились або не допущені до 

складання заліку (екзамену) тощо та повернути їх на факультет (ННІ ЗНПК). 

7.4.18. Академічна заборгованість виникає у разі, коли за результатами 

заліково-екзаменаційної сесії з будь-якого навчального предмета (дисципліни) 

Здобувач отримав менше ніж 60 балів. 

7.4.19. Здобувач, який має академічну заборгованість, повинен її 

ліквідувати в термін, визначений наказом Університету, як правило, протягом 

місяця після завершення заліково-екзаменаційної сесії. 

7.4.20. Перескладання заліків, екзаменів проводиться відповідно до 

графіка прийому заборгованостей, який розробляється та затверджується 

кафедрою. 

7.4.21. Перескладання заліків, екзаменів з метою підвищення позитивної 

оцінки не дозволяється, за виключенням випадків, передбачених п. 6.4.35 

цього Положення. 

7.4.22. У разі отримання незадовільної підсумкової оцінки Здобувачеві 
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надаються дві додаткові спроби для повторного складання: перша – НПП, який 

проводив підсумковий контроль, друга – комісії з числа найбільш досвідчених 

НПП кафедри з обов’язковою участю керівника кафедри. Результати кожного 

повторного складання заносяться до окремих додаткових відомостей. 

7.4.23.1.  Комісія створюється в межах факультету. До її складу входять: 

– Голова

– заступник Голови;

– члени комісії (не менше ніж 3);

– секретар комісії.

Головою  Комісії  призначається  проректор  за  напрямом,  який  несе

персональну  відповідальність  за  організацію  роботи  Комісії,  своєчасний  та 

об'єктивний  розгляд  апеляційних  заяв  щодо  результатів,  ведення  справ, 

дотримання встановленого порядку збереження документів. 

Заступником  Голови  Комісії  призначається  декан  відповідного 

факультету,  членами  Комісії  є:  завідувач  кафедри,  за  якою  закріплена 

навчальна  дисципліна,  науково-педагогічний  працівник  кафедри,  який 

викладає  відповідну  або  споріднену  дисципліну,  але  не  брав  участі  в 

проведенні підсумкового контролю, та представник студентсько -курсантського 

самоврядування. З числа членів Комісії обирається секретар комісії. 

За необхідності може утворюватись міжфакультетська Комісія. 

7.4.23.2.  Комісія  у  своїй  діяльності  керується  законодавством  

України, наказами  Міністерства  освіти  і  науки  України,  внутрішніми 

нормативно -правовими актами. 

Організаційною  формою  роботи  Комісії  є  засідання.  Засідання  

Комісії вважається правомірним у разі, якщо участь у його роботі бере не 

менше ніж дві  третини  членів.  Засідання  Комісії  проводиться  за  фактом  

надходження апеляційних заяв. 

Комісія має право: 

1) розглядати  апеляційні  заяви  щодо  порушень  процедури  проведення

підсумкових  контролів,  що  мали  вплив  на  об’єктивність  встановлення 

результатів їх складання; 

2) ухвалювати  рішення  на  основі  вивчення  фактів,  що  мали  вплив

на результати підсумкових контролів; 

3) ухвалювати  рішення  щодо  відповідності/невідповідності  рівня

знань Здобувача критеріям оцінювання з даної навчальної дисципліни; 

4) порушувати клопотання щодо додаткового вивчення фактів, які мали

вплив  на  вчасність  та  об’єктивність  визначення  результатів  складання 

підсумкових контролів, захисту курсових робіт; 

5) аналізувати  та  узагальнювати  досвід  роботи  з  питань  розгляду

апеляційних заяв та надавати пропозиції щодо поліпшення роботи Комісії. 

7.4.23.3 Порядок подання заяв на апеляцію: 

1) заява подається Здобувачем особисто  декану факультету, на якому він

навчається впродовж трьох днів з дня оголошення результатів  

підсумкового оцінювання; 

2) заява,  подана  з  порушенням  установлених  термінів,  розгляду  не

підлягає; 



33 

3) заява  реєструється  в  Журналі  реєстрації  апеляцій,  що  знаходиться

у відповідальної особи факультету, і передається деканові факультету, який 

готує проект наказу про створення Комісії; 

4) відповідальна  особа  деканату  сповіщає  Здобувача  про  місце  та  час

засідання Комісії. 

7.4.23.4. Порядок розгляду апеляцій: 

1) заява має бути розглянута на засіданні Комісії впродовж трьох робочих

днів після створення комісії, але не пізніше закінчення заліково -екзаменаційної 

сесії; 

2) здобувач  який подав заяву (апеляцію)  має бути присутнім на засіданні

Комісії; 

3) під  час  розгляду  апеляції  секретар  Комісії  веде  протокол, де

записує всі зауваження членів Комісії та відповідні висновки; 

4) у  разі  оскарження  результатів  письмового  екзамену  (заліку)  члени

Комісії,  керуючись  критеріями  оцінювання  з  даної  дисципліни  детально 

вивчають та аналізують письмові матеріали підсумкового контролю. Повторне 

чи додаткове опитування Здобувача Комісією заборонено; 

5) у разі  оскарження  результатів  усного  екзамену  (заліку) Здобувачеві

надається  можливість  скласти  підсумковий  контроль  членам  Комісії  за 

новим білетом, який береться ним з комплекту білетів з дисципліни. Для 

об'єктивності та  прозорості  білет,  за  яким  Здобувач  вперше  складав 

підсумковий  контроль, вилучається з комплекту; 

6) після  закінчення  засідання  Комісії  протокол  з  висновками  щодо

оцінювання  екзаменаційних  відповідей  Здобувача  підписується  всіма  її 

членами; 

7) результати  апеляції  оголошуються  Здобувачеві  відразу  після

закінчення  розгляду  його  роботи  (обговорення  відповідей),  про  що  

Здобувач особисто робить відповідний запис у протоколі засідання Комісії; 

8) рішення  Комісії  приймаються  більшістю  голосів.  У  разі  рівної

кількості голосів «за» та «проти» голос голови Комісії є вирішальним; 

9) у  разі  відсутності  Здобувача  на  засіданні  Комісії  секретар  комісії

здійснює відповідний запис у протоколі засідання; 

10) результатом розгляду апеляції є прийняття одного з двох рішень:

- «результати  оцінювання  знань  Здобувача  на  екзамені  (заліку)

відповідають  критеріям  оцінювання  та  рівню  якості  знань  Здобувача  з  

даної навчальної дисципліни і не змінюються»; 

- «результати  оцінювання  знань  Здобувача  на  екзамені  (заліку)  не

відповідають  рівню  якості  знань  Здобувача  з  даної  навчальної  дисципліни  

і заслуговують іншої оцінки (вказується нова оцінка відповідно до діючої 

шкали оцінювання  результатів  підсумкового  контролю)»,  але  не  нижчої  за  

отриману на підсумковому контролі; 

11) якщо  в  результаті  розгляду  апеляції  Комісія  приймає  рішення

про зміну  результатів  підсумкового  контролю,  нова  оцінка  знань  Здобувача 

виставляється цифрою та прописом відповідно до національної шкали та шкали 

ЄКТС  спочатку  в  протоколі  засідання  Комісії,  а  потім  виправляється 

коректурним  способом  –  в  екзаменаційній  роботі  (у  випадку  письмового 
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складання підсумкового контролю) та у заліковій книжці Здобувача. Оцінка, що 

отримана за результатами рішення Комісії, виставляється у додаткову відомість 

обліку успішності та заноситься до Журналу реєстрації апеляцій. Нова оцінка у 

відомості  обліку  успішності,  екзаменаційній  роботі  та  заліковій  книжці 

Здобувача підписується головою та членами Комісії.  

12)  документи  щодо  апеляції  результатів  підсумкового  контролю 

зберігаються протягом 5 років:  

- журнал реєстрації апеляцій;  

- апеляційні заяви щодо результатів підсумкового оцінювання;  

13)  копії  апеляційної  заяви,  наказу  ДДУВС  про  створення  Комісії  та 

протоколи  засідання  Комісії  відповідальні  особи  факультету  додають  до 

особової справи Здобувача.  

7.4.23.5. Рішення Комісії є остаточним та оскарженню не підлягають. 

7.4.23.6.  У  разі  неправомірного  використання  наданих  прав,  або 

зловживання  такими  правами,  члени  Комісії  несуть  відповідальність, 

передбачену чинним законодавством України. 

У  разі  підтвердження  негативної  оцінки  або  неявки  Здобувача  на 

засідання комісії без поважних і документально підтверджених причин комісія 

виставляє  остаточні  оцінки  (менше  ніж  60  балів),  що  означає  академічну 

заборгованість.  Комісія сповіщає про це  керівника  факультету  (директора 

ННІ ЗНПК) для підготовки наказу Університету про відрахування Здобувача. 

7.4.24. Облік Здобувачів, які не склали заліки (екзамени), здійснюється 

факультетом (ННІ ЗНПК).  

7.4.25. Здобувач, який не ліквідував академічну заборгованість/різницю в 

установлені терміни, подається на відрахування з Університету як такий, що не 

виконав індивідуальний навчальний план.  Факультет (ННІ ЗНПК) готує 

подання та проєкт наказу про відрахування. 

7.4.26. Якщо навчальна дисципліна вивчається протягом двох і більше 

семестрів, то підсумкова оцінка з дисципліни визначається як середньозважене 

оцінок, отриманих Здобувачем 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. 

7.4.27. Для оцінки результатів навчання за такими освітніми 

компонентами, як курсовий проєкт/робота або практика, кафедрою створюється 

комісія. Захист курсової роботи (проєкту) проводиться публічно перед 

комісією у складі двох-трьох НПП кафедри, в тому числі керівника курсової 

роботи. Захист курсових проектів/робіт проводяться в період останніх двох 

тижнів теоретичного навчання в семестрі, до початку екзаменаційної сесії. Дати 
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проведення захистів встановлюються завідувачем кафедри. У разі настання 

обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) захист курсової роботи 

може проводитися з використанням технологій дистанційного навчання та 

телекомунікаційних технологій.  

Термін написання та захисту курсової роботи з дисциплін з обмеженим 

доступом з об’єктивних причин та за наявності обставин непереборної сили 

може змінюватися та переноситися як в межах навчального семестру, так і на 

наступний навчальний семестр. 

7.4.28. Здобувач, який без поважної причини не виконав курсову роботу у 

зазначений термін або не захистив її, вважається таким, що має академічну 

заборгованість.  

7.4.29. Під час отримання незадовільної оцінки з курсової роботи, 

передбаченої навчальним планом, Здобувач за рішенням комісії виконує 

курсову роботу за новою темою або переопрацьовує попередню роботу. 

7.4.30. Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом трьох років. 

Після спливу вказаного терміну зазначені роботи підлягають утилізації на 

підставі спеціального акта, який підписується комісією у складі трьох 

працівників кафедри. 

7.4.31. Для оцінювання курсових робіт розробляються окремі параметри 

та критерії. Підсумкова оцінка з курсової роботи має передбачати дві складові. 

Перша характеризує якість змісту роботи; друга – якість захисту (таблиця 7.3.). 

7.4.32. До початку захисту курсової роботи на титульному аркуші та у 

відгуці до неї НПП зазначає кількість балів, нарахованих Здобувачеві за зміст. 

Бали, отримані під час захисту, записуються поруч через знак дробу. 

 

 

Таблиця 7.3. 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 складання відгуку (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 поняттєвого 

апарату. 

0-10 

0 – теоретико-правові аспекти проблеми не розкрито; поняттєвий 

апарат не сформовано; 

5 – вільне оперування поняттєвим апаратом, теоретико-правові 

аспекти проблеми розкрито частково; 

10 – представлено власні підходи до формування поняттєвого 

апарату, теоретико-правові аспекти проблеми розкрито. 

1.4. Наявність критичних 

порівнянь та узагальнень 0-10 
0 – критичні порівняння та узагальнення відсутні; 

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

Д
іа

п
а

зо
н

 

б
а

л
ів

 

Критерії оцінювання 

різних точок зору та підходів 

до постановки та розв’язання 

проблеми. 

проблеми, але вони не проаналізовані та не супроводжені коректними 

узагальненнями; 

10 – критичні порівняння наявні, проаналізовані автором та 

супроводжені коректними узагальненнями з визначенням власної 

позиції. 

1.5. Використання в роботі 

даних щодо практичної 

діяльності (статистичні дані, 

зразки процесуальних 

документів, приклади), 

наявність відповідних додатків. 

0-10

0 – дані практичної діяльності 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 складання 

відгуку). 

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 дослідження. 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, 

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. 

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.

7.4.33. До відомості обліку успішності записуються підсумкові бали, 

утворені як сума балів, нарахованих під час складання відгуку, та балів, 

отриманих під час захисту курсової роботи. Також підсумкові бали 
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проставляються окремою колонкою в журналі обліку успішності. 

7.4.34. Параметри та критерії оцінювання можуть доповнюватися 

кафедрами відповідно до специфіки навчальної дисципліни. 

7.4.35. 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 ЄКТС. 

7.4.36. Здобувачеві, який претендує на отримання диплому з відзнакою, 

на останньому курсі навчання за освітньою програмою рівня бакалавра за 

погодженням з керівником факультету (директором ННІ ЗНПК) ректор 

(проректор), може надати дозвіл для підвищення оцінки з дисципліни. Кількість 

таких дисциплін повинна становити не більше двох.  

7.5. Атестація здобувачів вищої освіти 

7.5.1. Атестація здобувачів вищої освіти (далі – Здобувачів), які 

здобувають рівень вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (далі 

– атестація) – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами рівня та 

обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам освітньої програми зі 

спеціальності.        

7.5.2. Атестація осіб, які здобувають рівень вищої освіти молодшого 

бакалавра, бакалавра чи магістра, здійснюється екзаменаційною комісією.  

7.5.3. Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра, може 

здійснюватися у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту за 

спеціальностями та в порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України. 

7.5.4. Форма проведення атестації визначається освітньою програмою зі 

спеціальності та навчальним планом: 

- атестаційні екзамени з окремих дисциплін; 

- комплексні атестаційні екзамени; 

- захист кваліфікаційної роботи; 

- у виняткових випадках за наявності непереборних обставин 

атестаційні екзамени можуть здійснюватися у вигляді екзаменаційних робіт 

(тести) згідно з затвердженим розкладом проведення атестації з використанням 

можливостей системи управління дистанційним навчанням. 

7.5.5. З метою перевірки теоретичної і практичної підготовки  Здобувачів 

можливе проведення комплексного атестаційного екзамену за білетами, 

складеними у повній відповідності до програм атестаційного екзамену, що 

мають теоретичну і практичну частину з окремих дисциплін. Практичну 

частину екзамену виконують із залученням реальних об'єктів майбутньої 

професійної діяльності (локацій) у вигляді поліцейського квесту або ділової 

гри. Екзамен з елементами квесту виконується на навчальних полігонах 

виключно на базі університету і складається з письмового виконання 

ситуаційних завдань а також практичної демонстрації основних умінь, навичок, 

інших набутих компетентностей із виконання службових завдань в умовах, 

наближених до професійної діяльності. 
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7.5.6. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Присутні на атестації, 

можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації, за 

винятком інформації з обмеженим доступом» 

 

 

8. Умови переведення, відрахування, поновлення Здобувачів та 

переривання їх навчання 

8.1. Загальний порядок переведення, поновлення студентів та 

переривання їх навчання визначається наказом Міністерства освіти і науки від 

15.06.1996 № 245. 

8.2. За  результатами  заліково-екзаменаційних  сесій  декан  факультету  

готує проєкт наказу про переведення Здобувачів на наступний курс (рік 

навчання). Датою переведення є наступний день після завершення виконання 

Здобувачами всіх видів навчального навантаження, запланованих на 

відповідний рік (курс), згідно з затвердженим графіком освітнього процесу на 

поточний  навчальний  рік,  але  не  може  бути  більш  пізньою  ніж  дата  

початку нового навчального року.  

Здобувачам,  які  на  момент  закінчення  терміну заліково-екзаменаційної 

сесії (на момент завершення терміну проходження практики) мають академічну 

заборгованість,  наказом  ДДУВС  встановлюється термін її ліквідації, як 

правило, – до початку нового навчального року.  

За  наявності  об’єктивних  (поважних)  документально  підтверджених 

підстав (за медичними показаннями, у зв’язку із проходженням стажування 

тощо) та причин, які не залежали від дій та волі Здобувача та на які він не мав 

змоги вплинути, Здобувачеві може бути встановлений інший термін ліквідації 

академічної  заборгованості,  але,  як  правило,  не  пізніш  як  упродовж 3 

тижнів після початку нового навчального року. 

8.3. 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». 

 

9. Академічна мобільність 

9.1. Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому 

закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її 

межами.  

9.2. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі 

міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, 

міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між 

Університетом та певним вищим навчальним закладом (науковою установою) 

або його основним структурним підрозділом.  

Право на академічну мобільність може бути реалізоване також учасником 
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освітнього процесу Університетом з власної ініціативи, підтриманої 

адміністрацією та керівництвом факультету (ННІ ЗНПК) Університету. 

9.3. Загальний порядок реалізації програм академічної мобільності на 

території України та за кордоном регламентовано Постановою Кабінету 

Міністрів від 12.08.2015 № 579 «Про затвердження Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність». 

 

10. Особливості розрахунку обсягів навчальної роботи між НПП  

10.1. Робочий час НПП становить 36 годин на тиждень, відображається в 

індивідуальних планах роботи викладачів і не може перевищувати річний 

робочий час − 1548 годин. 

10.2. Навчальне навантаження розраховується, виходячи з астрономічної 

години (60 хвилин), крім аудиторних занять, де академічна година (40-

45 хвилин) зараховується, як облікова година. 

10.3. Особливості розрахунку обсягів навчальної роботи між НПП 

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», а також окремим 

Положенням Університету. 

10.4. НПП, які здійснюють освітній процес повинні мати рівень наукової 

та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох 

видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.03.2021 № 365 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 грудня 2015 р. № 1187 (Ліцензійні умови провадження освітньої 

діяльності)». 

10.5. Планування робочого часу НПП здійснюється з врахуванням рівня 

його професійної кваліфікації. Завдання та обов'язки НПП в освітньому процесі 

відповідно до посади встановлюються: 

10.5.1. Завідувач кафедри організовує та здійснює керівництво навчально-

методичною, науковою, організаційною та виховною роботою на кафедрі; 

створює умови для формування у Здобувачів професійних складових 

компетентностей; формує пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу за 

профілем кафедри; розробляє систему якості підготовки фахівців; організовує 

проведення та контролює виконання всіх видів навчальних занять за всіма 

формами навчання; здійснює розподіл навантаження та визначає функціональні 

обов'язки між працівниками кафедри й контролює своєчасність та якість їх 

виконання; забезпечує впровадження інноваційних технологій в освітній 

процес, проведення поточного та підсумкового контролю, організовує їх аналіз 

на засіданнях кафедри. 

10.5.2. Професор здійснює планування, організацію та контроль 

навчальної, виховної й навчально-методичної роботи з дисциплін, розробляє 

РПНД, здійснює керівництво та контроль розробки методичного забезпечення 

дисциплін; читає лекції, веде практичні та семінарські заняття, здійснює 

керівництво курсовими та кваліфікаційними проектами, науково-дослідною 
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роботою Здобувачів; створює умови для формування основних складових 

компетентності, що забезпечують успішність майбутньої професійної 

діяльності випускників. 

10.5.3. Доцент проводить всі види навчальних занять, керує курсовими та 

кваліфікаційними проектами, а також науково-дослідною роботою Здобувачів; 

здійснює контроль якості проведення викладачами кафедри всіх видів 

навчальних занять з дисциплін; забезпечує виконання навчальних планів, 

розробку і виконання освітніх програм; створює умови для формування 

основних складових компетентності фахівців, що забезпечує успішність їх 

майбутньої професійної діяльності; розробляє РПНД; розробляє методичне 

забезпечення дисциплін; надає методичну допомогу, організовує і планує 

самостійну роботу Здобувачів; забезпечує високий науково-теоретичний і 

методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми 

відповідної спеціальності. 

10.5.4. Старший викладач організовує і проводить навчальну, виховну і 

навчально-методичну роботу з дисциплін або окремих видів навчальних занять; 

забезпечує виконання навчальних планів, розробку і виконання освітніх 

програм; створює умови для формування у Здобувачів професійних 

компетентностей; проводить всі види навчальних занять; здійснює контроль 

якості навчальних занять, що проводяться викладачами; розробляє РПНД; 

організовує науково-дослідну роботу Здобувачів; 

10.5.5. Викладач проводить навчальну і навчально-методичну роботу з 

усіх видів навчальних занять; забезпечує виконання навчальних планів і 

програм; під керівництвом професора, доцента розробляє методичні посібники 

з відповідних видів навчальних занять, організовує і планує методичне і 

технічне їх забезпечення; бере участь у виховній роботі Здобувачів, в 

організації їх науково-дослідної роботи; забезпечує високий науково-

теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі 

освітньої програми відповідної спеціальності. 

10.6. Рішення щодо виконання робіт, які потребують вищої кваліфікації, 

ніж формально передбачено посадовими обов’язками (залучення до проведення 

лекційних занять НПП, які не мають наукового ступеня або вченого звання, 

тощо), приймається завідувачем кафедри та погоджується з проректором 

Університету (за напрямом наукової та навчальної роботи). 

Викладач, який вперше претендує на читання курсу лекцій, може 

провести пробну лекцію за участю НПП кафедри.  

Начальник 

навчально-методичного відділу       Світлана КИРИЧЕНКО 
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Додаток 1 

до Положення про організацію 

освітнього процесу у 

Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ (індивідуальна) №______ 

ПІБ Здобувача ______________________________________________________________________________________ 

№ інд.навч плану (залікової книжки) ____________________________________________________________________ 

Форма навчання  ЗАОЧНА 

Навчальна дисципліна: _____________________________________________________________________________ 

Інститут: _____________________________________________________________________________ 

Спеціальність: _____________________________________________________________________ 

Форма підсумкового контролю:________   Загальна кількість годин:______ Дата: 

Навч. рік:____________ 

Семестр:____________ 

Курс:____________ 

Група:____________ 

ПІБ  НПП, який здійснював поточний (підсумковий) контроль: ________________________________________

Відмітки про виконання завдань з тем пропущених занять 

Вид заняття Кількість годин Дата Підпис НПП 

Семінарські заняття 

Практичні заняття 

Підсумкова оцінка 

Прізвище та ініціали 

Здобувача 

Оцінка 

Дата Підпис НПП 

З
а 

н
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ш
к
ал
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ю
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0
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Критерії переведення оцінок за 100-бальною шкалою у національну шкалу та шкалу ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА  ЄКТС 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно 

зараховано 

83-89 B 
добре 

75-82 C 

68-74 D задовільно 

60-67 E 

35-59 FX 
незадовільно не зараховано 1-34 F 

Директор ННІ ЗНПК   __________________________  _____________________ 

  (підпис)   (ініціали, прізвище) 
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Додаток 2 

до Положення про організацію 

освітнього процесу у 

Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ №______ 

Навчальна дисципліна: _____________________________________________________________________________ 

Інститут, факультет: _____________________________________________________________________________ 

Спеціальність: _____________________________________________________________________ 

Форма підсумкового контролю:________   Загальна кількість годин:______      Дата: 

Навч. рік:____________ 

  Семестр:____________ 

  Курс:____________ 

НПП, який здійснював поточний контроль:  Група:____________ 

№  
Прізвище та ініціали 

курсанта, студента, слухача 

№ 

інд.навч. плану 

(залікової 

книжки) 

Оцінка 

Підпис НПП, 

який виставив 

підсумкову 

оцінку 

З
а
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Підсумки складання екзамену (заліку) 

ВСЬОГО ОЦІНОК СУМА БАЛІВ ОЦІНКА  ЕКТС 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

90-100 A відмінно 

зараховано 

83-89 B 
добре 

75-82 C 

68-74 D задовільно 

60-67 E 

35-59 FX 
незадовільно не зараховано 1-34 F 

НПП, який виставляє підсумкову оцінку    __________________________    ___________________ 
  (підпис)   (ініціали, прізвище) 

Керівник факультету    __________________________   _____________________ 

  (підпис)   (ініціали, прізвище) 
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Правила ведення відомостей обліку успішності 

1. Бланки відомостей обліку успішності виготовляються факультетом (ННІ ЗНПК) на 
одному аркуші (одно- або двостороннім способом) за допомогою АС «Деканат», 

підписуються його керівником, реєструються у журналі реєстрації відомостей і аркушів 

успішності та видаються під підпис науково-педагогічному працівнику (далі – НПП), який 

проводить підсумковий контроль. Номер відомості формується з цифр, записаних через дріб: 

порядкового номера запису у журналі і цифр навчального року, у якому вона видавалася 

(наприклад: 51/19-20 означає, що видана відомість зареєстрована в журналі під № 51 у 2019-

2020 навчальному році). 

2. НПП заповнює відомість обліку успішності кульковою ручкою синього кольору.

3. Під час заповнення відомості обліку успішності не допускаються наведення,

використання коректора тощо. Помилково внесені до відомості обліку успішності дані 

виправляють шляхом закреслення, внесення коректної інформації з підписом особи, яка 

вносить виправлення, а також підписом керівника факультету (ННІ ЗНПК) з приписом 

«виправленому у рядку _____ вірити». 

4. Якщо Здобувач не з’явився на підсумковий контроль, у відомості обліку успішності

НПП ставить відмітку «не з’явився». 

5. Відомість обліку успішності після заповнення повертається на факультет (ННІ

ЗНПК). 

6. Відомості обліку успішності зберігаються на факультеті (ННІ ЗНПК).

7. Наприкінці навчального року відповідальна особа факультету (ННІ ЗНПК). формує

відповідну номенклатурну справу та передає її в установленому порядку до архіву 

Університету. 
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Додаток 3 

до Положення про організацію освітнього 

процесу у Дніпропетровському 

державному університеті внутрішніх 

справ 

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо порядку заповнення журналу обліку роботи навчальної групи 

Журнал обліку роботи навчальної групи (далі – Журнал) є документом, призначеним 

для фіксації та обліку фактичного проведення навчальних занять конкретними науково-

педагогічними працівниками (далі – НПП), стану відвідування та результатів успішності 

здобувачів вищої освіти. 

Журнал отримує на факультеті староста навчальної групи (у навчальних групах 

курсантів – заступник командира взводу), у разі відсутності старости – особа, яка його 

заміняє (далі – староста). Наявність журналу на занятті є обов’язковою. У позанавчальний 

час журнал зберігається на факультеті. 

Внесення інформації до Журналу здійснюється кульковою ручкою синього 

кольору. 

Відповідальність за стан заповнення Журналу (правильність, своєчасність) несе НПП, 

який безпосередньо проводить навчальне заняття, здійснює поточний та підсумковий 

контролі у навчальній групі.  

Староста на початку заняття надає Журнал науково-педагогічному працівникові, який 

вписує у відповідну графу дату, номер теми, номер та умовну позначку виду заняття, 

протягом (наприкінці) заняття – проставляє бали, отримані під час заняття, та засвідчує цю 

інформацію своїм підписом. 

Умовні позначки, які вносяться до Журналу: 

Вид заняття: лз – лекція, сз – семінарське заняття, пз – практичне заняття, АР – 

аудиторна робота, ІР – індивідуальна робота, СР – самостійна робота, ПК – поточний 

контроль, П – підсумкова оцінка. 

Використання будь-яких інших позначок, не передбачених даною інструкцією, 

забороняється. 

Відомості, помилково внесені до Журналу, виправляються шляхом закреслення та 

підпису особи, яка вносить виправлення.  

Аудиторна робота на семінарських і практичних заняттях оцінюється за критеріями 

оцінювання аудиторної роботи, що розробляються кафедрою та передбачені в робочій 

програмі навчальної дисципліни (як правило, за шкалою від 0 до 5 балів). 

Самостійна та індивідуальна робота, що передбачена робочою програмою навчальної 

дисципліни, оцінюються НПП за шкалою від 0 до 15 балів кожна. Виконання завдань, які 

виносяться на самостійну та індивідуальну роботу, може контролюватися НПП під час 

консультацій або проведення аудиторної роботи. 

НПП мають право нараховувати заохочувальні бали за додаткову індивідуальну роботу, 

спрямовану на поглиблене вивчення навчальної дисципліни (підготовка конкурсної роботи; 

публікація статті; тез доповідей до участі у 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). 

Напередодні підсумкового контролю НПП проставляє окремими стовпчиками сумарні 

бали за поточний контроль (аудиторну, самостійну, індивідуальну роботу).  

Здобувач вищої освіти допускається до складання підсумкового контролю, якщо ним 

виконані всі передбачені робочою програмою навчальної дисципліни поточні завдання, а сума 

балів поточного контролю не менше ніж 40. 
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Після проведення підсумкового контролю НПП окремими стовпчиками проставляє 

бали за підсумковий контроль та підсумкову оцінку. 

Контроль за станом ведення Журналів здійснюють: 

- інспектори (методисти) факультетів – щотижнево;

- керівництво факультетів, курсів – щомісяця, а також під час проведення заліково-

екзаменаційних сесій; 

- навчально-методичний відділ – за дорученням керівництва університету.

Результати перевірок доповідаються проректорові університету за напрямом.
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Додаток 4 

до Положення про організацію освітнього процесу у 

Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ 

ЗАЛІКОВА КНИЖКА  

ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ



58 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ЗАЛІКОВА КНИЖКА №_________ 

ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Факультет (Інститут)       _ ______________________________________________________________ 

Спеціальність  _____________________________________________________________________ 

Рівень вищої освіти ____________________________________________________________________ 

Форма навчання  _____________________________________________________________________ 

   М.П. Вступи____   на ____   курс з  “____”______________ 20 __ року 

Проректор   ___________________    ______________________________ 
(підпис) (ініціали  та прізвище) 

Директор (декан) інституту (факультету)_______________   _____________________ 
       (підпис) (ініціали  та прізвище) 

________________________ _____________________________________________ 

 (особистий підпис)        (дата видачі залікової книжки)  

Фотокартка 

(3х4 см) 
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    __-й семестр 20 __/20 __ навчального року  

ЕКЗАМЕНИ 

№ 

з/п 
Назва навчальної дисципліни 

Кількість 
Прізвище 

та ініціали 

екзаменатора 

Екзаменаційна оцінка 
Дата 

складання 

екзамену П
ід

п
и

с 

Н
П

П
 

годин 
креди-

тів 

За нац. 

шкалою 

За 100-

бальною

шкалою 

За 

шкалою  

ЄКТС 
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________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 

ЗАЛІКИ 

№ 

з/п 
Назва навчальної дисципліни 

Кількість 
Прізвище 

та ініціали 

НПП 

Відмітки про залік 

Дата 

П
ід

п
и

с 

Н
П

П
 

годин 
креди-

тів 

За нац. 

шкалою 

За 100-

бальною

шкалою 

За 

шкалою  

ЄКТС 

Інспектор (методист) ________________   _______________________________ 
(підпис)           (ініціали та прізвище) 

Директор (декан) інституту (факультету) ________________   _______________________________ 

(підпис)           (ініціали та прізвище)
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    __-й семестр 20 __/20 __ навчального року  

ЕКЗАМЕНИ 

№ 

з/п 
Назва навчальної дисципліни 

Кількість 
Прізвище 

та ініціали 

екзаменатора 

Екзаменаційна оцінка 
Дата 

складання 

екзамену П
ід

п
и

с 

Н
П

П
 

годин 
креди-

тів 

За нац. 

шкалою 

За 100-

бальною

шкалою 

За 

шкалою  

ЄКТС 
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________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 

ЗАЛІКИ 

№ 

з/п 
Назва навчальної дисципліни 

Кількість 
Прізвище 

та ініціали 

НПП 

Відмітки про залік 

Дата 

П
ід

п
и

с 

Н
П

П
 

годин 
креди-

тів 

За нац. 

шкалою 

За 100-

бальною

шкалою 

За 

шкалою  

ЄКТС 

Інспектор (методист) ________________   _______________________________ 
(підпис)           (ініціали та прізвище) 

Директор  (декан) інституту (факультету) ________________   _______________________________ 
(підпис)     (ініціали та прізвище)
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№ 

з/п 
Назва практики 

К
у

р
с 

Місце 

проходження практики 
Ким працював 

__________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 
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ПРАКТИКИ 
Тривалість 

практики 
Прізвище та ініціали НПП - 

керівника практики  

Відмітки про залік 
Дата 

складання 

заліку 

Підпис НПП, 

який 

прийняв 

залік  

від 

 (дата) 

до 

 (дата) 

За нац. 

шкалою 

За 100-

бальною 

шкалою 

За шкалою 

ЄКТС 

Інспектор (методист) ________________   _______________________________ 

(підпис)           (ініціали та прізвище) 

Директор  (декан) інституту (факультету) ________________   _______________________________ 

(підпис)   (ініціали та прізвище) 
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АТЕСТАЦІЯ 

№ 

з/п 
Назва екзамену Дата складання екзамену 

_________________________________________________ 

    (прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 
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Екзаменаційні оцінки 

Підписи членів екзаменаційної комісії За національною 

шкалою  

За 100-бальною 

шкалою 
За шкалою  ЄКТС 

Інспектор (методист) ________________   _______________________________ 

(підпис)           (ініціали та прізвище) 

Директор (декан) інституту (факультету) ________________   _______________________________ 

(підпис)   (ініціали та прізвище) 
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ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) 

_________________________________________________ 

       (прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 

Тема проекту (роботи) _____ 

Прізвище керівника  

Дата захисту роботи 

Оцінка екзаменаційної комісії: 

   за національною шкалою  _______________________ 

 за 100-бальною шкалою _________________________ 

   за шкалою  ЄКТС_______________________________ 

Підписи членів екзаменаційної комісії: 
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Рішення екзаменаційної комісії 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Голова         ____________________________  __________________ 
  (прізвище, ініціали)       (підпис) 

Члени комісії:___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали)                        (підпис) 

    Дата  „____”______________20___року 

 _____________________________________________________________________________________ видано диплом 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача вищої освіти) 

______________________________________№ _____________від  “______” ______________ 20 _______   року 
(з відзнакою, без відзнаки) 

Підпис особи, яка видала диплом  _______________________ 
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     Направлен______  на роботу_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Директор (декан) інституту (факультету) _________________   _______________________________ 

(підпис)       (ініціали та прізвище) 

Правила ведення залікової книжки 

1. Залікова книжка використовується для запису результатів семестрового контролю знань Здобувача вищої освіти та

атестації з усіх навчальних дисциплін, видів практики та результатів їх захисту, курсових робіт, видів атестації, за національною, 

100-бальною та шкалою ЄКТС.

2. Аркуш з даними про Здобувача вищої освіти може бути заповнений вручну або з використанням АС «Деканат».

3. Записи у заліковій книжці здійснюються з використанням кулькової ручки синього кольору. Помилково внесені до

залікової книжки дані виправляють шляхом закреслення помилкових даних, внесення замість них правильних даних та засвідчення 

правильності нових даних підписом особи, яка вносить виправлення. Виправлення, які не засвідчено в установленому порядку, 

використання коректора не допускаються.  

4. Оцінки з навчальних дисциплін виставляються НПП на сторінці залікової книжки, що відповідає семестру, у якому

вивчається ця дисципліна. 

5. Контроль за правильністю та своєчасністю заповнення залікових книжок здійснює відповідний інспектор (методист)

факультету та керівництво факультету (ННІ ЗНПК) після заліково-екзаменаційної сесії, засвідчуючи це своїми підписами у 

відведених місцях. 

6. Залікова книжка у міжсесійний період зберігається в деканаті факультету (ННІ ЗНПК).

7. Інформацію щодо видачі диплома вносить відповідний інспектор (методист) факультету протягом місяця після закінчення

навчання Здобувачем вищої освіти. 

8. Залікова книжка після завершення навчання за відповідною освітньою програмою підлягає поверненню для обміну на

диплом про вищу освіту та після цього зберігається в особовій справі студента. 
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Додаток 5 

до Положення про організацію 

освітнього процесу у 

Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ №______ 

Навчальна дисципліна: _________________________________________________________________________________ 

Факультет: _________________________________________________________________________________________ 

Рівень підготовки: _________________________________________________________________________________ 

Форма підсумкового контролю:________   Загальна кількість годин:______ Дата:_____________________ 

Навч. рік:_________________ 

Курс:_____________________ 

НПП (ПП), який здійснював підсумковий контроль: __________________________ Група:____________________ 

№ 
Прізвище та ініціали 

Здобувача освіти 

За національною шкалою Підпис НПП (ПП), який 

виставив підсумкову оцінку Оцінка Екзамен / залік 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

Підсумки складання екзамену (заліку) 

ВСЬОГО ОЦІНОК 
ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

ОЦІНКА ЕКЗАМЕН ЗАЛІК 

відмінно 

зараховано добре 

задовільно 

незадовільно не зараховано 

НПП (ПП), який виставляє підсумкову оцінку    __________________________   _____________________ 
  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

Керівник факультету   __________________________    _______________________ 

  (підпис) (ініціали, прізвище) 
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Правила ведення відомостей обліку успішності з навчальних дисциплін  первинної 

професійної підготовки 

 

1. Бланки відомостей обліку успішності виготовляються факультетом на одному 

аркуші (одно- або двостороннім способом), підписуються його керівником, реєструються у 

окремому журналі реєстрації відомостей успішності з навчальних дисциплін первинної 

професійної підготовки та видаються під підпис педагогічному та/або науково-

педагогічному працівнику (далі – НПП (ПП), який проводить підсумковий контроль. Номер 

відомості формується з цифр і букв, записаних через дріб: порядкового номера запису у 

журналі і цифр навчального року, в якому вона видавалася, букв ППП – первинна 

професійна підготовка (скорочено).    

Наприклад: 21/19-20/ППП означає, що видана відомість з навчальної дисципліни 

первинної професійної підготовки зареєстрована в журналі під № 21 у 2019-2020 

навчальному році 

2. НПП (ПП) заповнює відомість обліку успішності кульковою ручкою синього 

кольору. 

3. Під час заповнення відомості обліку успішності не допускаються наведення, 

використання коректора тощо. Помилково внесені до відомості обліку успішності дані 

виправляють шляхом закреслення, внесення коректної інформації з підписом особи, яка 

вносить виправлення, а також підписом керівника факультету з приписом «виправленому у 

рядку _____ вірити». 

4. Якщо Здобувач не з’явився на підсумковий контроль, у відомості обліку успішності 

НПП (ПП) ставить відмітку «не з’явився». 

5. Відомість обліку успішності після заповнення повертається на факультет. 

6. Відомості обліку успішності зберігаються на факультеті. 

7. Наприкінці навчального року відповідальна особа факультету формує відповідну 

номенклатурну справу та передає її в установленому порядку до архіву Університету. 
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Додаток 6 

до Положення про організацію 

освітнього процесу у 

Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

щодо порядку заповнення журналу обліку роботи навчальної групи 
 

Журнал обліку роботи навчальної групи (далі – Журнал) є документом, призначеним 
для фіксації та обліку фактичного проведення навчальних занять конкретним педагогічним 
та/або науково-педагогічним працівником (далі – НПП (ПП), стану відвідування та 
результатів успішності здобувачів освіти (далі – Здобувач). 

Журнал отримує на факультеті староста навчальної групи (у навчальних групах 
курсантів – заступник командира взводу), у разі відсутності старости – особа, яка його 
заміняє (далі – староста). Наявність журналу на занятті є обов’язковою. У позанавчальний 
час журнал зберігається на факультеті. 

Внесення інформації до Журналу здійснюється державною мовою кульковою 
ручкою синього кольору чітко і охайно. 

Відповідальність за стан заповнення Журналу (правильність, своєчасність) несе 
НПП (ПП), який безпосередньо проводить навчальне заняття та здійснює контроль за 
успішністю Здобувачів у навчальній групі.  

Староста на початку заняття надає Журнал НПП (ПП), який вписує у відповідну 
графу дату, номер теми, номер та умовну позначку виду заняття, протягом (наприкінці) 
заняття – проставляє Здобувачеві оцінку, за умови її отримання під час заняття, та засвідчує 
цю інформацію своїм підписом. Журнал обов’язково заповнюється в день проведення занять. 

Умовні позначки, які вносяться до Журналу: 
Вид заняття: лз – лекція, сз – семінарське заняття, пз – практичне заняття, П – 

підсумкова оцінка (залік, екзамен).  
Відомості, помилково внесені до Журналу, виправляються шляхом закреслення та 

підпису особи, яка вносить виправлення.  
Відсутність на занятті позначається літерою в. 
Оцінювання рівня навчальних досягнень Здобувачів здійснюється за національною  

5-ти бальною шкалою. Оцінки виставляються відповідно до критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень Здобувачів, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до 
знань, умінь і навичок та показником оцінки. 

Оцінювання навчальних досягнень може здійснюватися за такими видами контролю: 
поточним (ПК), тематичним (ТК) та підсумковим (підсумкова оцінка – залік, екзамен). 

Після проведення підсумкового контролю НПП (ПП) окремим стовпчиком проставляє 
підсумкову оцінку. 

Контроль за станом ведення Журналів здійснюють: 
- інспектори (методисти) факультетів – щотижнево; 
- керівництво факультетів, курсів – щомісяця; 
- навчально-методичний відділ – за дорученням керівництва університету. 

Результати перевірок доповідаються проректорові університету за напрямом. 

 

 

 

 

 

 




