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1. Загальні положення
1.1. Положення про навчальний план підготовки здобувачів фахової
передвищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем фаховий
молодший бакалавр у Ковельському промислово-економічному фаховому
коледжі Луцького НТУ (далі – Положення) регламентує порядок
розроблення (формування), затвердження та впровадження навчальних
планів у Ковельському промислово-економічному фаховому коледжі
Луцького НТУ (далі ‒ Коледж).
1.2. Положення розроблене відповідно до: Закону України «Про вищу
освіту» від 01.06.2014 №1556-УІІ, Закону України «Про фахову
передвищу освіту» від 06.06.2019 №2745-VIІІ, Положення про
організацію освітнього процесу в Коледжі, Державних галузевих
стандартів освіти та інших нормативних актів України з питань освіти.
1.3. Навчальний план є нормативним документом Коледжу, який
розробляється на підставі відповідної освітньої-професійної програми за
кожною спеціальністю і містить відомості про спеціальність,
спеціалізацію, освітній ступінь, кваліфікацію, нормативний термін
навчання, графік навчального процесу, зміст теоретичної, практичної
підготовки, обов’язкові і вибіркові компоненти, визначає перелік та обсяг
компонентів освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти
(роботи), практики, кваліфікаційну роботу) та обсяг освітніх компонентів
у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього
процесу, види та обсяг навчальних занять вивчення дисциплін, дані про
кількість та форми семестрового контролю, підсумкову атестацію,
бюджет навчального часу на весь нормативний термін навчання та його
поділ на час навчальних занять та час, відведений на самостійну роботу,
що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої освіти
програмних результатів навчання.
1.4 Планування освітнього процесу здійснюється на основі планів
освітніх програм і графіку навчального процесу. З метою конкретизації
планування освітнього процесу на кожний навчальний рік, з урахуванням
умов навчання на конкретному курсі складається робочий навчальний
план.
1.5. Навчальний план складається за структурою, єдиною для всіх рівнів
вищої освіти, галузей знань, спеціальностей, освітніх програм, форм
навчання, відповідно до додатку.
1.6. Навчальний план розробляється на весь нормативний строк навчання
робочою групою, до складу якої входять заступник директора з
навчальної роботи, завідувачі відділень, завідувач практик, голови та
провідні фахівці випускних методичних комісій. Склад робочої групи
затверджується розпорядженням директора.



1.7. Розроблений навчальний план розглядається на засіданні випускних
методичних комісій, погоджується із заступником директора з навчальної
роботи та завідувачем відділення відповідної спеціальності,
затверджується ректором Луцького НТУ, та засвідчується печаткою
Луцького НТУ.
1.8. Навчальний план для заочної форми навчання містить перелік
освітніх компонентів, аналогічний навчальному плану для денної форми
навчання, але має меншу тривалість аудиторних занять за рахунок
збільшення кількості самостійної роботи. Перелік освітніх компонентів
(за винятком навчальної дисципліни «Фізичне виховання»), їх обсяг у
кредитах ЄКТС, форми проведення навчальних занять і форми поточного
і підсумкового контролю повинні співпадати з планом для денної форми
навчання. Відсоток скорочення обсягу аудиторних занять (порівняно з
навчальним планом для денної форми навчання) повинен бути
пропорційним для всіх дисциплін навчального плану.

2. Структура та вимоги до навчального плану
2.1. Навчальний план складається за змістом і на підставі освітньої
програми та структурно-логічної схеми підготовки фахівців і визначає:
–графік навчального процесу;
 –план навчального процесу;
–зведені дані про бюджет часу;
–перелік та обсяг нормативних (обов’язкових) і вибіркових освітніх
компонентів;
– послідовність вивчення освітніх компонентів;
– форми проведення занять та їх обсяг;
– форми проведення поточного і підсумкового контролю;
– обсяг часу, передбачений на самостійну роботу студентів.
2.2. Структурними елементами навчального плану є:
Загальні реквізити;
I. Графік навчального процесу;
II. Зведені дані про бюджет часу;
III. Практика;
IV. Державна атестація;
V. План навчального процесу.
2.3. До загальних реквізитів навчального плану належать:
− гриф ректора ЗВО «ЗАТВЕРДЖУЮ» (підпис, ініціали і прізвище, дата,
печатка закладу);



− зазначення назви міністерства і ЗВО, освітньо-кваліфікаційного рівня,
галузі знань, спеціальності, спеціалізації або додаткової спеціальності (за
наявності), а також форми навчання;
− зазначення назви кваліфікації, терміну навчання та освітньо-
кваліфікаційного рівня, на основі якого планується підготовка фахівців.
2.4. Графік навчального процесу визначає черговість теоретичного
навчання, практик, екзаменаційних сесій, канікул, державних екзаменів,
захисту кваліфікаційної роботи (проекту) за курсами (роками) навчання,
місяцями та тижнями. Наводяться відповідні позначки для названих
складових. Графік навчального процесу може змінюватися в межах
одного навчального плану при обов’язковому дотриманні загальної
тривалості теоретичного і практичного навчання, екзаменаційних сесій та
канікул.
2.5. Зведені дані про бюджет часу відображають кількість тижнів
теоретичного навчання, екзаменаційних сесій, практик, державної
атестації, виконання дипломного проекту, канікул відповідно кожному
курсові (року) навчання.
2.6. Практика, як структурний елемент навчального плану, визначає назви
практик, їх розподіл за семестрами та терміни в тижнях. При цьому назви
і номери семестрів збігаються з відповідними даними у плані навчального
процесу.

Практична підготовка (практика) проводиться із відривом від
теоретичного навчання і в графіку навчального процесу відображається
окремо. Тривалість виробничих практик із відривом від навчання не може
бути меншою ніж 3 тижні.
2.7. Державна атестація, як структурний елемент навчального плану,
встановлює назви дисциплін, із яких атестується студент, відповідні їм
форми атестації та номер семестру. Дисципліни, винесені на державну
атестацію, обумовлюються кваліфікацією фахівців. Формою державної
атестації, що зазначається у навчальному плані, може бути комплексний
державний екзамен за фахом або дипломний проект.
2.8. План навчального процесу включає відомості про:
− шифри та назви нормативних навчальних дисциплін відповідно до
освітньо-професійної програми;
−шифри та назви навчальних дисциплін самостійного вибору
навчального закладу;
− назви практик;
− курсові роботи (проєкти);
− семестровий контроль (екзамени, заліки);
− розподіл дисциплін, курсових робіт (проєктів), практик;



− розподіл дисциплін, курсових робіт (проєктів), практик за семестрами;
− розподіл кредитів ECTS і годин за дисциплінами, курсовими роботами
(проєктами), практиками та блоками;
− розподіл годин (із дисциплін та загального обсягу) на аудиторну
(лекції, лабораторні, практичні) та самостійну роботу студентів;
− кількість тижнів у кожному семестрі;
− кількість годин аудиторних занять на тиждень із дисципліни семестру;
−кількість практик, курсових робіт (проєктів), заліків, екзаменів на
семестр.

3. Вимоги до змісту робочого навчального плану
3.1. Для конкретизації освітнього процесу на поточний навчальний рік за
кожною спеціальністю складається робочий навчальний план на основі
затвердженого в установленому порядку навчального плану з
урахуванням змін, обумовлених календарем навчального року навчання.
При цьому передбачається оперативне внесення до нього системних змін,
обумовлених виконанням наказів та розпоряджень МОН України, рішень
Педагогічної ради Коледжу. Робочий навчальний план погоджується
заступником директора з навчальної роботи та завідувачем відділення та
затверджується ректором ЗВО. Нормативні навчальні дисципліни
встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їх назв та
обсягів є обов’язковим для коледжу.
3.2. Робочий навчальний план має наступну структуру: графік
навчального процесу, посеместровий план освітнього процесу, зведені
дані про бюджет часу, графік та терміни проведення практик, види та
терміни проведення атестації.
3.3. Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються з урахуванням
пропозицій випускної методичної комісії і вводяться для задоволення
освітніх кваліфікаційних потреб фахівця, ефективного використання
можливостей і традицій коледжу, регіональних потреб тощо.
3.4. Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги
до знань і вмінь визначаються навчальною програмою.



4. Прикінцеві положення
4.1. Положення про навчальний план Ковельського промислово-
економічного фахового коледжу Луцького НТУ укладено згідно з
діючими нормативно-правовими актами України у галузі вищої освіти.
4.2. Вимоги цього Положення обов’язкові для виконання всіма
учасниками освітнього процесу в Ковельському промислово-
економічному фаховому коледжі Луцького НТУ.
4.3. Контроль за дотриманням вимог цього Положення покладається на
заступника директора з навчальної роботи, завідувачів відділень та голів
випускних методичних комісій.


