
  



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчальних 

планів підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр», 

«магістр», у Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова (далі – 

Університет) регламентують порядок формування, затвердження та впровадження 

навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за бакалаврським та 

магістерським ступенями вищої освіти в Університеті. 

Методичні рекомендації розроблені відповідно до Законів України «Про 

освіту» від 05.09.2017 № 2145-УІІІ, «Про вищу освіту» від 01.06.2014 № 1556- УІІ, 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти» від 18.12.2019, наказу Міністерства освіти і науки 

України від 26.01.2015 № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 

2015/2016 навчальний рік», стандартів вищої освіти України, Положення про 

акредитацію освітніх програм, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

та інших нормативно-правових актів. 

1.2. Навчальний план є нормативним документом закладу вищої освіти, 

який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу за 

відповідною освітньою (освітньо-професійною) програмою. Навчальні та робочі 

навчальні плани складаються окремо для кожної освітньої програми, для кожного 

рівня вищої освіти і за кожною формою навчання (у т. ч. навчання зі скороченим 

терміном навчання, а також для студентів-іноземних громадян). 

1.3. Навчальний план ухвалюється Вченою радою Університету в 

установленому порядку, погоджується з проректором з навчально-організаційної 

роботи, затверджується ректором Університету та засвідчується печаткою 

Університету. 

1.4. Відповідальність за зміст навчального плану та його відповідність 

освітній програмі, стандартам вищої освіти спеціальності несуть гарант освітньої 

програми і завідувач випускової кафедри. 

 

ІІ. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

 

Обсяг освітньо-професійної програми (далі ОПП) за освітнім рівнем 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти складає 240 кредитів 

ЄКТС, а на основі диплома фахового молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста) – 120-180 кредитів ЄКТС. Обсяг ОПП за освітнім рівнем магістра 

складає 90 кредитів ЄКТС. 

Основними структурними елементами навчального плану є: 

1. Загальні відомості; 

2. Графік освітнього процесу; 

3. Бюджет часу; 

4. План освітнього процесу. 

Загальні відомості включають такі дані: 

- назва закладу вищої освіти (Східноєвропейському університеті імені 

Рауфа Аблязова); 

- галузь знань (шифр і назва галузі знань); 

- спеціальність (шифр і назва спеціальності); 

- назва освітньої програми (вказується точна назва ОП), 



- освітня кваліфікація (відповідно до ст. 5 Закону «Про вищу освіту»  

повинна відповідати стандартам вищої освіти України) 

- назва спеціалізації (за наявності), 

- освітній ступінь; 

- рівень вищої освіти; 

- термін навчання; 

- форма навчання. 

Графік освітнього процесу визначає календарні терміни семестрів, 

навчальних занять, екзаменаційних сесій, практик, канікул на кожний рік навчання 

за певною освітньою програмою; підготовки атестаційних робіт, випускної 

атестації студентів. На основі навчальних планів в університеті розробляється 

таблиця зведеного бюджетного часу (у тижнях) на кожний навчальний рік. 

Зведений графік освітнього процесу за різними формами навчання, термінами 

навчання та програмами підготовки щорічно розробляється навчально-

організаційним відділом університету і затверджується проректором з навчально-

організаційної роботи. 

Організація освітнього процесу за денною, заочною та дистанційною формою 

навчання відбувається за семестровою системою.  

  Навчальний рік в університеті розпочинається з вересня і включає: 2 

семестри, які складаються з: теоретичного навчання, яке завершується 

екзаменаційними сесіями,  практики, канікули. Сукупна тривалість теоретичного 

навчання , екзаменаційних сесій, практик, атестації впродовж навчального року 

(курсу) складає 40 тижнів. 

 Тривалість канікул на навчальний рік (крім випускного) - не менше 8 тижнів, 

але не більше,  як 12 тижнів. 

 Тривалість теоретичного навчання, як правило, складає 32 тижні на 

навчальний рік, але може бути змінена у випадку проведення атестації. 

 Тривалість екзаменаційної сесії, як правило, складає 2 тижні.  

 Для проведення кожної форми підсумкової атестації (атестаційний екзамен, 

комплексний екзамен, захист кваліфікаційної роботи) у графіку освітнього процесу 

виділяється     2 тижні (3 кредити ЄКТС).  

 У випадку, якщо навчальним планом передбачений обов’язковий захист 

кваліфікаційної роботи, у графіку освітнього процесу має бути виділений час для її 

виконання (не менше, як 4 тижні (6 кредитів ЄКТС)). 

 Практична підготовка з відривом від навчання, яка є обов'язковим 

компонентом обов’язкової частини ОПП підготовки,  як правило, складає 4 тижні  

на рік (6 кредитів ЄКТС). 

Основою для розробки ОПП і навчальних планів випусковими  кафедрами є: 

1) перелік компетентностей здобувача вищої освіти (ЗВО); 

2) нормативний зміст підготовки ЗВО; 

3) форми атестації ЗВО; 

4) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) або 

кваліфікаційних характеристик  працівників. 

 Навчальний план складається з двох розділів: 1 – Обов’язкові компоненти 

освітньої програми; 2 – Вибіркові компоненти освітньої програми). Обсяг 



обов’язкових компонентів повинен складати не більше 75 % від загального обсягу 

кредитів ЄКТС. Обсяг вибіркових компонентів, відповідно не меньше 25% від 

загального обсягу кредитів ЄКТС. 

Загальна кількість кредитів ЄКТС на навчальний рік становить  – 60 кредитів, 

відповідно в семестр – 30 кредитів ЄКТС. 

 Кількість навчальних дисциплін (обов’язкових та вибіркових, з урахуванням 

практик та курсових робіт) має складати не більше 16-ти на рік, відповідно, не більше 

8-ми на семестр. 

 Оптимальний обсяг однієї обов’язкової навчальної дисципліни на семестр має 

становити 5-6 кредитів ЄКТС. 

 Курсова робота (курсовий проєкт) можуть виділятися окремою позицією в 

навчальному плані (орієнтовний обсяг – 3 кредити ЄКТС) та враховуватися в число 16 

дисциплін на рік. Кількість курсових робіт (курсових проєктів ) не повинна 

перевищувати одну на семестр. 

 Орієнтовний обсяг аудиторних годин в одному кредиті ЄКТС з кожної 

дисципліни має становити від 33% - до 50% від загального числа годин. 

До переліку обов’язкових дисциплін за ОС «бакалавр» включаються 

дисципліни, що формують компетентності з історії та культури України, філософії, 

української та іноземної мови із загальним обсягом не менше 12 кредитів ЄКТС, якщо 

відповідні дисципліни не є профільними. 

Обсяг однієї вибіркової навчальної дисципліни має становити не менше 4 

кредитів ЄКТС. 

Процедура вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін 

регламентується внутрішнім Положенням «Про порядок та умови обрання студентами 

вибіркових навчальних дисциплін» (від 21.12.2020 р.) 


