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ЗМІСТ 
 

 
1. Положення про організацію навчального процесу. 

2. Положення про організацію роботи навчальних кабінетів і лабораторій.  

3.  Положення про організацію і проведення лабораторних і практичних робіт.  

4. Положення про роботу гуртків. 

5. Положення про організацію та проведення контрольних робіт.  

6. Положення про організацію та проведення тестового контролю  знань.  

7. Положення про організацію курсового проектування.  

8. Положення про організацію дипломного проектування.   

9. Положення про організацію роботи циклових комісій. 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Навчальні заклади зобов'язані готувати фахівців так, щоб вони могли після 

його закінчення включитися у виробництво і працювати з повною віддачею на 

ділянці, що відповідає їхній спеціальності, а не доучуватися ще протягом декількох 

років на виробництві. Молоді фахівці, працюючи на виробництві, повинні вміти 

швидко освоювати нову техніку і технологію виробництва та впроваджувати її в 

практику. 

Для того, щоб випускники аграрних закладів освіти відповідали зазначеним 

вимогам, навчальні заклади повинні при підготовці фахівців вирішити основні 

завдання: 

- надати студентам за весь період навчання необхідний обсяг теоретичних 

знань, умінь і практичних навичок, передбачених навчальними планами і 

програмами з відповідних спеціальностей; 

- поглибити розвиток творчих здібностей студентів, їхнє мислення і логіку; 

-  навчити студентів самостійно працювати над спеціальною літературою; 

- виховувати свідомих людей, всебічно розвинутих, активних членів 

суспільства. 

Необхідний обсяг знань, умінь і навичок, передбачений навчальними 

програмами, може бути засвоєний студентами у відведений термін навчання в тому 

випадку, якщо навчальний процес буде проводитися точно за навчальним планом, 

при високій організації праці викладачів і студентів. 

Для того, щоб педагогічний процес був ефективним, необхідні основні умови: 

- навчальний заклад повинен бути укомплектований висококваліфікованим 

викладацьким  складом. Викладачі спеціальних дисциплін повинні мати вищу 

фахову освіту і педагогічну підготовку, а також стаж роботи на виробництві; 

- навчальний заклад повинен мати навчально-матеріальну базу та вміло її 

використовувати. Навчально-матеріальною базою аграрних навчальних закладів є 

навчальні приміщення, в яких розміщуються кабінети і лабораторії, навчально-

виробничі майстерні, навчально-виробниче господарство, навчальне устаткування ; 

- обсяг знань, передбачений навчальним планом підготовки фахівців, повинен 

відповідати їх майбутнім посадовим обов'язкам у сучасному виробництві; 
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- застосовувати в навчальному процесі високоефективні методи і засоби 

навчання. 

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

Це положення встановлює структуру та порядок організації навчального 

процесу у Будівельному коледжі Житомирського національно агроекологічного 

університету. 

Положення є обов’язковим для використання всіма навчальними підрозділами 

Будівельного коледжу. За недотримання пунктів положення керівники та 

співробітники підрозділів несуть адміністративну відповідальність. 

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Навчальний процес у навчальному закладі - це система організаційних і 

дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному 

освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти. 

2.2. Навчальний процес повинен базуватися на принципах науковості, 

послідовності, безперервності, гуманізму, демократії та незалежності від будь-яких 

політичних, громадських і релігійних організацій. 

2.3. Навчальний процес повинен орієнтуватися на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 

знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін в освіті і соціально-

культурній сфері; в галузях техніки, технологій, системах управління та організації 

праці в умовах ринкової економіки. 

2.4. НП повинен розглядатися з двох точок зору: 

а) навчання як системна цілеспрямована діяльність кафедр (предметних або 

циклових комісій), що передбачає передачу студентам наукових знань і формування 

у них особистих якостей; 

б) навчання як навчальна діяльність студентів. 

2.5. За відповідність рівня підготовки студентів вимогам державних стандартів 

освіти і стандартів університету відповідає керівник навчального структурного 

підрозділу (факультету, кафедри, відділу, предметної або циклової комісії та ін.). 

2.6. Організація навчального процесу (ОНП) – це сукупність взаємопов’язаних 

документів, спрямованих на забезпечення здійснення НП відповідно до державних 

стандартів освіти. 
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При організації НП застосовуються такі види документів: 

а) нормативні (державні стандарти освіти); 

б) нормативно-методичні (положення вищого навчального закладу ) 

в) організаційно-методичні (навчальні плани, структурно-логічні схеми, 

навчальні програми і т.ін.); 

г) навчально-методичні (підручники, навчальні посібники, тексти лекцій, 

методичні вказівки та ін.). 

2.7. Організацію навчального процесу здійснюють навчальні підрозділи  

(відділення, предметні або циклові комісії). 

2.8. Організація навчального процесу повинна проводитися з урахуванням 

науково-педагогічного потенціалу, матеріальної та науково-методичної бази, його 

можливостей навчання студентів за допомогою сучасних інформаційних технологій. 

Будівельний коледж ЖНАЕУ надає студентам можливість користування 

навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною і 

науковою літературою, обладнанням та іншими засобами навчання на умовах , 

визначених правилами внутрішнього розпорядку. 

3. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. До організації навчального процесу входять: 

- упровадження нормативних документів освіти усіх рівнів; 

- розробка нормативних документів; 

- контроль за впровадженням нормативних документів освіти; 

- здійснення проведення усіх форм навчання студентів; 

- планування навчального часу студентів; 

- планування робочого часу викладачів; 

- здійснення необхідних форм навчання; 

- здійснення науково-методичного забезпечення НП. 

 

 

4. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ОСВІТИ 

4.1. Нормативний документ освіти (НДО) – це документ, який установлює 

вимоги до організації і проведення навчального процесу у вищому навчальному 
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закладі, обов’язковий для виконання органами освіти, розроблений у встановленому 

порядку і затверджений компетентним органом. 

4.2.  У Будівельному коледжі  діє дві категорії нормативних документів освіти: 

1) державний стандарт освіти - ДСТО; 

2) положення навчального закладу. 

4.3. Державний стандарт освіти - це нормативний документ, що встановлює 

комплекс норм і вимог до рівня освіти (кваліфікації). 

4.4. Положення навчального закладу - це нормативно-методичний документ, 

що установлює вимоги до виконання і проведення елементів навчального процесу. 

Положення навчального закладу розробляють для реалізації вимог ДСТО, 

надання методичної допомоги викладачам і практичної - студентам. 

4.5. Державний стандарт освіти встановлює обов’язкові нормативні документи: 

1) навчальний план; 

2) робочий навчальний план; 

3) навчальна програма дисципліни; 

4) робоча навчальна програма дисципліни; 

5) індивідуальний навчальний план студента. 

4.6. Навчальний план - це основний документ, що складається на підставі 

освітньо-професійної програми і структурно-логічної схеми підготовки і визначає 

перелік та обсяг обов'язкових і додаткових (вибіркових) навчальних дисциплін, 

послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх 

обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і 

підсумкового контролю.  

4.7. Робочий навчальний план - це документ, що складається для 

конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік. 

4.8. Навчальна програма дисципліни - це документ, що визначає місце і 

значення навчальної дисципліни, її загальний зміст і вимоги до знань і умінь. 

4.9. Робоча навчальна програма дисципліни - це документ, що складається 

для кожної навчальної дисципліни, що входить в освітньо-професійну програму 

підготовки. Робоча програма дисципліни складається на підставі навчальної 

програми дисципліни і навчального плану. 
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4.10. Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі 

робочого навчального плану і містить у собі всі обов'язкові навчальні дисципліни й 

в обов'язковому порядку частину додаткових навчальних дисциплін, вибраних 

студентом, з урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Відповідальність 

за виконання індивідуального навчального плану несе студент. 

5. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

5.1 Загальні положення 

5.1.1. Навчання студентів у коледжі здійснюється по таких формах: 

- аудиторні навчальні заняття; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- самостійна робота студентів; 

- практична підготовка; 

- контрольні заходи. 

 5.2 Аудиторні навчальні заняття 

5.2.1 Основними видами аудиторних навчальних занять є: 

- лекції; 

- лабораторні, практичні і семінарські заняття; 

- консультації; 

- індивідуальні заняття. 

5.2.2 Визначення лекції, практичних, лабораторних і семінарських занять, 

порядок їхній підготовки і проведення встановлюються стандартами навчального 

закладу 

5.2.3. Консультація - це форма навчального заняття, на якому студент одержує 

від викладача відповіді на конкретні питання, пояснення певних теоретичних 

положень, а також аспектів їхнього практичного застосування. 

5.2.4. Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

студентів. Індивідуальна консультація проводиться з питань, зв'язаних із 

виконанням індивідуального завдання; групова - для групи студентів по 

теоретичних питаннях навчальної дисципліни. 

5.2.5. Обсяг часу, відведений викладачу для проведення консультацій з 

конкретної дисципліни, визначається навчальним планом. 
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5.2.6. Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з 

метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих 

здібностей. 

5.2.7. Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з 

урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати 

частину, або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін, а в 

окремих випадках - повний обсяг навчальних занять для конкретного освітнього або 

кваліфікаційного рівня. 

5.2.8. Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи 

проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю визначаються 

індивідуальним навчальним планом студента. 

5.3 Виконання індивідуальних завдань 

5.3.1. До індивідуальних завдань відносяться: 

- реферати; 

- розрахунково-графічні роботи; 

- курсові роботи і проекти; 

- дипломні проекти. 

5.3.2. Індивідуальні завдання видаються студентам у терміни, передбачені 

навчальним робочим планом. 

5.3.3. Індивідуальне завдання студент виконує самостійно, одержуючи 

консультації від викладача. 

5.3.4. Допускається виконання комплексної роботи з однієї теми кількома 

студентами. 

5.3.5. Вимоги до виконання та оформлення індивідуальних завдань 

установлюються відповідними стандартами навчального закладу. 

5.4. Самостійна робота студентів 

5.4.1. Самостійна робота студентів  є основним засобом оволодіння матеріалом 

у вільне від обов'язкових навчальних занять час. Організація і планування 

самостійної роботи встановлюються стандартом коледжу. 

5.5. Практична підготовка студентів 
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5.5.1. Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-

професійної програми для одержання кваліфікаційного рівня і має на меті набуття 

студентами професійних навичок та вмінь. 

5.5.2. Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних 

підприємствах і в організаціях різних галузей народного господарства. 

5.5.3. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладача коледжу та спеціаліста з даного 

фаху. 

5.5.4. Програма практичної підготовки та термін її проведення визначаються 

навчальним планом. 

5.5.5. Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 

проведення практики студентів . 

5.6. Контрольні заходи 

5.6.1. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль, що 

встановлюються стандартом навчального закладу. 

5.6.2 Поточний контроль здійснюється в ході навчального процесу з метою 

отримання оперативної інформації про рівень засвоєння теоретичних знань і  

практичних навичок . Проводяться в основному за змістом логічно завершеної 

дидактичної теми з метою своєчасної корекції навчально-виховного процесу та 

забезпечення успішного просування студентів до засвоєння подальших розділів чи 

тем навчального курсу. Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних, лабораторних і семінарських занять. 

Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система 

оцінювання рівня знань визначаються відповідною кафедрою (предметною або 

цикловою комісією). 

5.6.3. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених 

етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 

атестацію студента. 

5.6.4. Навчальний заклад може використовувати модульну та інші форми 

підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та 
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практичних занять з певної дисципліни і її результати враховувати при виставленні 

підсумкових оцінок. 

6. НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС СТУДЕНТА 

6.1. Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, 

відведених для здійснення програми підготовки на певному освітньому або 

кваліфікаційному рівні. 

6.2. Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, 

навчальний день, тиждень, семестр, курс, рік. 

6.3. Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Дві 

академічні години утворюють пару академічних годин (далі - "пара"). 

6.4. Навчальний день - складова частина навчального часу студента тривалістю 

не більше 9 академічних годин. 

6.5. Навчальний тиждень - складова частина навчального часу студента. 

6.6. Навчальний семестр - складова частина навчального часу студента, що 

закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру 

визначається навчальним планом. 

6.7. Облік навчального часу може здійснюватися в кредитах. 

6.8. Навчальний курс - завершений період навчання студента протягом  

навчального року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає 

час навчальних семестрів, підсумкового контролю та канікул. 

6. 9. Сумарна тривалість канікул протягом  навчального курсу, крім останнього, 

складає не менше 8 тижнів. 

6.10 Початок і кінець навчання студента на конкретному курсі оформляються 

відповідними (перевідними) наказами. 

6.11. Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило,  

1 вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення 

підсумкового контролю, екзаменаційної сесії, вихідних, святкових і канікулярних 

днів. 

6.12. Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком навчального 

процесу.  

6.13. Навчальні заняття продовжуються дві академічних години з перервою між 

ними і проводяться за розкладом. 
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6.14. Розклад має забезпечити виконання навчального плану в повному обсязі 

щодо навчальних занять. 

6.16. Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях і 

контрольних заходах, встановлених розкладом, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством. 

7. РОБОЧИЙ ЧАС ВИКЛАДАЧА 

7.1. Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, 

наукових і організаційних обов'язків у поточному навчальному році, відображених в 

індивідуальному робочому плані. 

7.2. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному 

викладачеві, виражений в облікових (академічних) годинах, визначає навчальне 

навантаження викладача. 

7.3. Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг навчального 

навантаження викладача відповідно його посади, установлюються кафедрою 

(предметною або цикловою комісією). 

7.5. У вищих навчальних закладах 3-го і 4-го рівня акредитації мінімальний і 

максимальний обов'язковий обсяг навчального навантаження викладача в межах 

його робочого часу установлює ВУЗ з урахуванням виконання ним інших обов'язків 

(методичних, наукових, організаційних) і у порядку, передбаченому його статутом і 

колективним договором. 

7.6. У ВУЗах 1-го і 2-го рівня акредитації обсяг навчального навантаження 

викладача визначається відповідно до чинного законодавства. 

7.7. У випадках виробничої необхідності викладач може бути залучений до 

проведення навчальних занять понад обов'язковий обсяг навчального навантаження, 

визначений індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу. 

7.8. Додаткова кількість облікових годин встановлюється навчальним закладом. 

7.9. Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача вносяться в 

його індивідуальний робочий план. 

7.10. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних 

навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та 

іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. 
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7.11. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком 

контрольних заходів, визначається у порядку, з урахуванням особливостей 

спеціальності та форм навчання. 

7.12. Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка 

робочого часу. 

7.13. Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних занять 

та контрольних заходів, передбачених розкладом. 

8. ФОРМИ НАВЧАННЯ 

8.1 Навчання в БК ЖНАЕУ здійснюється за наступними формами: 

 - денна (стаціонарна) та  заочна.  

Дозволяється поєднання різних форм навчання. 

8.2. Денна (стаціонарна) форма навчання є основною формою здобуття певного 

рівня освіти або кваліфікації з відривом від виробництва. 

8.3. Організація навчального процесу на денній формі навчання здійснюється в 

БК ЖНАЕУ  відповідно до державного стандарту освіти  і даного положення. 

8.4. Заочна форма навчання є формою здобуття певного рівня освіти або 

кваліфікації без відриву від виробництва. 

8.5. Організація навчального процесу на заочній формі навчання здійснюється в 

БК ЖНАЕУ відповідно до державного стандарту освіти і даного положення з 

урахуванням передбачених чинним законодавством пільг для осіб, які поєднують 

роботу з навчанням. 

9. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 9.1 Науково-методичне забезпечення включає: 

 - державні стандарти освіти; 

- положення коледжу: 

- навчальні плани; 

- навчальні програми з усіх обов'язкових і додаткових навчальних дисциплін; 

- програми навчальної, виробничої й інших видів практик; 

- підручники і навчальні посібники; 

- методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів  



 13

- контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

- контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу; 

- методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання 

спеціальної літератури, виконання курсових і дипломних  проектів. 

 


