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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про організацію освітнього процесу (далі – Положення) в 

Донбаській національній академії будівництва і архітектури (далі – Академія, 

ДонНАБА) є основним нормативним документом, що регламентує організацію та 

проведення освітньої діяльності в Академії. 

1.2. Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про наукову та технічну діяльність», нормативних актів 

Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, іншого 

чинного законодавства, що регламентує організацію освітнього процесу та 

порядок підготовки фахівців у закладах вищої освіти на певному рівні вищої 

освіти, Статуту Академії. 

1.3. Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться в Академії через систему науково-методичних і 

педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 

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

також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

1.4. Освітня діяльність в Академії базується на засадах: 

 автономії в прийнятті самостійних рішень щодо організації освітнього 

процесу, визначенні форм освітнього процесу й форм і методів навчання; 

 студентоцентрованого навчання; 

 академічної свободи; 

 науковості та інновативності; 

 демократичності, партнерства й соціальної відповідальності учасників освітнього 

процесу; 

 доступності вищої освіти й рівності можливостей для всіх; 

 сприяння навчанню впродовж життя; 

 створення безпечного освітнього середовища; 

 забезпечення якості вищої освіти і якості освітньої діяльності. 

1.5. Метою освітньої діяльності Академії є підготовка за  двома рівнями 

вищої освіти (першого та другого) висококваліфікованих і 

конкурентоспроможних на національному й міжнародному ринках праці фахівців 

для підприємств усіх форм власності, органів державної влади й управління, 

створення умов для реалізації особистісного потенціалу здобувачів, розвитку їх 

здібностей. 

1.6. Основними завданнями освітньої діяльності Академії є: 

 забезпечення підготовки фахівців за відповідними освітніми 

програмами; 

 формування особистості через патріотичне, правове, екологічне 

виховання, утвердження моральних цінностей, соціальної активності, 
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громадянської позиції та відповідальності, пропагування здорового способу життя, 

вміння вільно мислити і самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

 формування змісту освіти відповідно до потреб ринку праці; 

 удосконалення освітніх програм на основі співпраці з роботодавцями; 

 забезпечення інтеграції в міжнародний освітній простір освітньої та 

наукової діяльності через підвищення ролі науково-дослідницької компоненти в 

освітніх програмах; 

 інноваційний розвиток освіти через зміщення акцентів з аудиторної на 

самостійну роботу здобувачів, з навчальної – на наукову та методичну роботу 

науково-педагогічних працівників; 

 упровадження європейських стандартів і принципів забезпечення якості 

освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців; 

 створення умов для набуття студентами комунікативної компетентності 

спілкування іноземною мовою на необхідному для роботи рівні; 

 розширення участі Академії в міжнародних програмах академічної 

мобільності; 

 інтеграція з закладами освіти різних рівнів, науковими установами та 

підприємствами. 

1.7. Загальні моральні принципи й правила етичної поведінки осіб, що 

працюють в Академії визначає Кодекс честі викладача 

1.8. Мовою освітнього процесу в Академії є державна мова. Освітній процес 

іноземними мовами здійснюється відповідно до законодавства. 

 

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

 

У цьому Положенні вживаються терміни в таких значеннях: 

Академічне визнання – зарахування освітніх компонентів (результатів 

навчання), кваліфікацій або дипломів одного (українського або іноземного) 

закладу вищої освіти іншим закладом з визначеними цілями. 

 Академічна відпустка. – оформлена в установленому порядку перерва у 

навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої 

програми (за станом здоров’я, у зв’язку з призовом на строкову військову службу 

у разі втрати права на відстрочку від неї, через сімейні обставини тощо). 

 Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу, 

яка є основою для планування та обліку навчальних занять. 

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і визначених 

законом 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. 



 5 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються академічний плагіат, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, академічне 

хабарництво, необ'єктивне оцінювання, академічне шахрайство. 

Академічна заборгованість – наявність навчальних дисциплін, практик 

тощо, за які здобувачу вищої освіти не було зараховано кредити. Заборгованість 

виникає в таких випадках: 

 протягом навчального семестру до початку поточного семестрового 

контролю, визначеного навчальним планом, особа з будь-якого освітнього 

компонента (дисципліни, практики, курсової роботи) набрала менше балів, ніж 

визначена в Академії межа незадовільного навчання; 

 під час семестрового контролю з будь-якого освітнього компонента 

(дисципліни, практики, курсової роботи) здобувач вищої освіти отримав менше 

балів, ніж визначена в Академії межа незадовільного навчання. 

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу 

навчатися, викладати, стажуватися або проводити наукову діяльність в іншому 

закладі вищої освіти(науковій установі) на території України або поза її межами. 

Академічна різниця – наявність навчальних дисциплін, практик тощо, 

передбачених обов'язковою частиною навчального плану відповідної освітньої 

програми, за які здобувачу освіти не було зараховано кредити на момент 

переведення (поновлення). 

Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових 

результатів, отриманих іншими особами, як результат власного дослідження 

та/або відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства. 

Академічна недоброчесність – несамостійне виконання здобувачем вищої 

освіти екзаменаційних, залікових, контрольних, курсових робіт, індивідуальних 

завдань, списування, використання заборонених на контрольному заході 

навчальних та довідкових матеріалів, відтворення у своїх працях чужих 

опублікованих результатів (текстів) без належного посилання на автора, 

фальсифікація та фабрикація результатів. 

Атестація (здобувачів вищої освіти) – це встановлення відповідності 

результатів навчання здобувачів вищої освіти вимогам освітньої програми. 

Відрахування – припинення статусу здобувача вищої освіти, прав особи, що 

здобуває вищу освіту. 

Галузь знань – гармонізована з Міжнародною стандартною класифікацією 

освіти широка предметна галузь освіти і науки, що включає групу споріднених 

спеціальностей. 

Група забезпечення спеціальності – група науково-педагогічних 

працівників, для яких заклад є основним місцем роботи і які відповідають за 
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виконання освітніх програм  за спеціальністю на певних рівнях вищої освіти, 

особисто беруть участь в освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним 

вимогам, визначеним чинними Ліцензійними умовами. 

Договір/угода про навчання – угода, що укладють сторони, які беруть 

участь в освітньому процесі (зокрема за програмами академічної мобільності): 

здобувач і заклади вищої освіти (установи/організації), установи/особи, які 

направляють на навчання та оплачують його (якщо навчання здійснюється за 

кошти юридичних або фізичних осіб). Договір підписують до початку навчання. 

Після підписання, за необхідності, Договір може бути змінено за згодою сторін. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (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 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів 

навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. Один кредит ЄКТС дорівнює 30 

академічним годинам. 

Здобувачі освіти – особи, які здобувають освіту за будь-яким видом і 

формою здобуття освіти. 

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу здобувача освіти, що ґрунтується на виборі останнім 

видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та 

запропонованих ними освітніх програм/освітніх компонентів і їх складності, 

методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі вищої 

освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план. 

Індивідуальний графік навчання – документ, що визначає порядок 

організації навчання особи за індивідуальним навчальним планом, для якої графік 

здобуття освіти відрізняється від загальновизначеного в Академії. 

Кредит ЄКТС – це одиниця вимірювання навчального навантаження 

здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) 

результатів навчання. 

Навантаження здобувача – час, що є необхідним для досягнення певних 

визначених (очікуваних) результатів навчання і який включає усі види його 

роботи: аудиторну, самостійну, лабораторну, дослідницьку, проходження 

навчальних і виробничих практик, контрольні заходи, атестацію тощо. Навчальне 

навантаження здобувача вищої освіти обчислюється в кредитах ЄКТС. 

Навчальний день – це складова частина навчального навантаження 

здобувача, яка складається з аудиторної, самостійної роботи та практичної 

підготовки, запланованої на один календарний день. 
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Навчальний тиждень – це складова частина навчального навантаження 

здобувача, яка планується й виконується протягом календарного тижня 

відповідно до графіка освітнього процесу. 

Навчальний семестр – це складова частина навчального навантаження 

здобувача, що закінчується семестровим контролем. 

Навчальний курс – це завершений період навчання здобувача протягом 

навчального року. 

Навчальний рік – це календарний період, який зазвичай триває 12 місяців 

(крім випускних курсів), за час якого здобувач виконує відповідну частину 

навчального навантаження, визначеного освітньою програмою та навчальним 

планом.  

Освітня діяльність – діяльність закладу освіти, спрямована на організацію, 

забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній 

освіті. 

Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – 

єдиний комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених 

такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної 

освітньої або освітньої та професійної кваліфікації. Освітня програма може 

визначати єдину в її межах спеціалізацію або не передбачати спеціалізації. На 

рівнях вищої освіти освітня програма визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік освітніх компонентів і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання та   

набуття певних компетентностей здобувачами відповідного ступеня вищої освіти. 

Оцінювання здобувачів – формалізований процес визначення рівня 

опанування здобувачем освіти запланованих (очікуваних) результатів навчання.  

Перезарахування/трансфер кредитів – процес визнання кредитів, 

присвоєних в іншому закладі вищої освіти, з метою отримання кваліфікації. 

Кредити, присвоєні учасникам у межах однієї освітньої програми певного закладу 

освіти, можуть бути переведені для накопичування в іншій програмі, 

запропонованій тим самим або іншим закладом освіти, оскільки результати 

навчання задовольняють деякі або всі вимоги конкретної програми, її частини або 

кваліфікації. 

Поновлення – відновлення статусу здобувача вищої освіти, прав та 

обов’язків особи, що здобуває вищу освіту. 

Присудження ступеня/освітньої кваліфікації – акт надання здобувачеві 

певного ступеня/освітньої кваліфікації за результатами успішного виконання 

відповідної освітньої програми й проходження атестації відповідно до вимог 

освітнього стандарту. 
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Професія, для якої запроваджене додаткове регулювання, – вид 

професійної діяльності, доступ до якого, крім наявності освіти відповідного рівня 

та спеціальності, визначається законом або міжнародним договором. 

Силабус – нормативний документ Академії, який включає в себе опис 

навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем 

занять, завдання для самостійної роботи, вимоги викладача, критерії оцінювання, 

список літератури. На відміну від робочої програми навчальної дисципліни, 

силабус – це документ, орієнтований на здобувачів освіти й абітурієнтів, у якому 

використовуються визначення й терміни, зрозумілі для них. 

Система внутрішнього забезпечення якості – це система забезпечення 

Академією якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, що передбачає 

здійснення таких процедур і заходів: 

 визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти; 

 здійснення моніторингу й періодичного перегляду освітніх програм; 

 щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників закладу вищої освіти й регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному сайті закладу вищої освіти; 

 забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

керування освітнім процесом; 

 забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

 забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

Академії й здобувачами вищої освіти, у тому числі створення й забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання академічному плагіату та його 

виявлення. 

 інших процедур і заходів. 

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до освітніх програм вищої 

освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня вищої 

освіти і спеціальності. 

Студентоцентрований підхід – це підхід, який характеризується 

інноваційними методами викладання, спрямованими на сприяння навчанню в 

контексті комунікації викладачів і здобувачів освіти, і базується на сприйнятті 

здобувачів вищої освіти як активних учасників власного навчання. Цей підхід 

передбачає надання можливості вибору здобувачем освіти змісту, темпу, способу 

та місця навчання, а також ґрунтується на реалістичності запланованого 
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навчального навантаження. 

Ступінь –  кваліфікація вищої освіти, яку зазвичай присвоюють після 

успішного завершення освітньої програми на певному рівні вищої освіти. 

Якість вищої освіти – відповідність результатів навчання вимогам, 

встановленим законодавством, певним стандартом освіти та/або договором на 

надання освітніх послуг. 

 

3. РІВНІ, СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

 

3.1. Підготовка фахівців з вищою освітою в Академії здійснюється за 

відповідними освітніми програмами на таких рівнях вищої освіти: 

 перший (бакалаврський) рівень; 

 другий (магістерський) рівень.  

3.2. За спеціальністю 191 Архітектура та містобудування здійснюється 

підготовка фахівців з вищою освітою за освітніми програмами, що передбачають 

присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено 

додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти: 

 «Архітектура будівель і споруд» першого(бакалаврського) рівня вищої 

освіти; 

 «Архітектура та містобудування» першого(бакалаврського) рівня вищої 

освіти; 

 «Архітектура будівель і споруд» (освітньо-професійна) другого 

(магістерського) рівня вищої освіти; 

 «Містобудування» (освітньо-професійна) другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. 

3.3. Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає 

успішне виконання особою відповідної освітньої програми, що є підставою  для   

присудження відповідного ступеня вищої освіти: 

 бакалавр,  

 магістр.  

3.4. Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої 

освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання 

здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 

180–240 кредитів ЄКТС.  

 Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 
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основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової 

передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти в 

межах кожної спеціальності. 

  Ступінь бакалавра відповідає 6 рівню Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та першому 

циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.  

3.5. Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 

освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у 

результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої 

програми, обсяг якої становить 90–120 кредитів ЄКТС для освітньо-професійної 

програми або 120 кредитів ЄКТС для освітньо-наукової програми.  

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї 

ступеня бакалавра.  

Ступінь магістра відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та другому 

циклу Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

3.6. В Академії реалізуються освітні програми на певному рівні вищої освіти 

з певної спеціальності, які відповідають вимогам стандартів вищої освіти, 

затверджених Міністерством освіти і науки України. 

3.7. Перелік освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, визначається Академією. 

3.8. Освітня програма відповідної спеціальності на певному рівні вищої 

освіти визначає: 

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

програмою, та результатів їх навчання; 

 перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх вивчення 

(структурна схема); 

 кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; 

 очікувані програмні результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач вищої освіти; 

 форми атестації здобувачів вищої освіти. 

3.9. Освітньо-професійна програма розробляється для реалізації на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти. 

3.10. Освітньо-наукова програма розробляється для реалізації на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. 

3.11. Структура освітніх програм передбачає можливість формування 
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індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір 

здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, передбаченому 

законодавством. 

3.12. Процедури розроблення, оновлення, удосконалення й затвердження 

освітньо-професійних програм в Академії регулюються Положенням про порядок 

процедури розроблення, затвердження та реалізації освітньої програми в 

ДонНАБА. 

3.13. За виконання освітніх програм за спеціальністю на певних рівнях вищої 

освіти відповідає група забезпечення спеціальності, а загальне керівництво щодо 

їх реалізації здійснює гарант освітньої програми. Процедуру формування та 

затвердження складу групи забезпечення, їх статус, функції та повноваження, а 

також обов’язки та повноваження гаранта освітньої програми визначає 

Положення про проєктну групу та групу забезпечення спеціальності в ДонНАБА. 

3.14. На другому (магістерському) рівні вищої освіти можуть створюватися 

міждисциплінарні освітньо-наукові програми, якщо це не суперечить відповідним 

стандартам вищої освіти. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. На підставі відповідної освітньої програми розробляється навчальний 

план на весь термін навчання, що визначає перелік та обсяг обов’язкових та 

вибіркових дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність їх вивчення, конкретні 

форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, 

форми та засоби проведення семестрового і підсумкового контролю, що 

забезпечують досягнення здобувачем відповідного ступеня вищої освіти 

програмних результатів навчання.  

4.2. Освітній процес в Академії здійснюється відповідно до Графіка 

навчального процесу, який визначає на кожний рік за певною освітньою 

програмою календарні терміни : 

 семестрів; 

 навчальних занять,; 

 екзаменаційних сесій; 

 практик; 

 атестацій;  

 канікул. 

4.3. Графік навчального процесу в Академії за різними формами навчання 
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щорічно розробляється навчальним відділом, погоджується з першим 

проректором з навчальної та фінансової роботи, ухвалюються Вченою радою 

Академії і затверджується ректором. 

4.4. Робочі навчальні плани складаються на основі відповідних навчальних 

планів на кожен рік підготовки за відповідною освітньою програмою з метою 

конкретизації планування освітнього процесу й закріплення дисциплін (освітніх 

компонентів) за певними кафедрами на наступний навчальний рік. 

4.5. Порядок формування, затвердження та впровадження навчальних 

планів підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та 

другому (магістерському) рівнях вищої освіти в Академії регламентується 

Положенням про розроблення та порядок затвердження навчальних планів 

підготовки здобувачів вищої освіти в ДонНАБА. 

4.6. Відповідальність за якість розроблених планів покладається на декана 

факультету, завідувача кафедри, за якою закріплена відповідна освітня програма, 

та гаранта освітньої програми. 

4.7. Індивідуальна освітня траєкторія здобувача вищої освіти реалізується 

через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття вищої освіти, освітньої 

програми та навчальних дисциплін. 

4.8. Індивідуальний навчальний план (ІНПС) – документ, що визначає 

послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів 

освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та 

який розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності 

необхідних для цього ресурсів. До індивідуального навчального плану входять 

обов’язкові компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, 

курсові роботи тощо) та компоненти, що обрані здобувачем освіти в порядку 

реалізації свого права на вибір навчальних дисциплін. 

4.9. Порядок формування ІНПС в Академії визначає Положення про 

індивідуальний навчальний план студента ДонНАБА. 

4.10. Процедуру формування та доведення переліку вибіркових дисциплін 

до відома здобувачів вищої освіти, здійснення вибору навчальних дисциплін зі 

сформованого переліку та подальшого вивчення обраних дисциплін визначає 

Положення про порядок визначення переліку навчальних дисциплін із числа 

вибіркових для включення до індивідуального плану студентів у ДонНАБА. 

4.11. Можливість здобувачів вищої освіти щодо планування набуття певних 

компетентностей  у неформальній/інформальній освіті визначає Тимчасове 

положення про порядок визнання у ДонНАБА результатів навчання, набутих у 

неформальній/інформальній освіті. 

4.12. Вимоги щодо забезпечення належного рівня фізичного виховання та 
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формування компетентностей рухової активності у здобувачів вищої освіти, 

модель та форми викладання дисципліни «Фізичне виховання» визначає 

Положення про організацію фізичного виховання у ДонНАБА, в якому 

передбачено: 

 створення факультативу (за бажанням студентів, у загальну кількість 

кредитів ЄКТС і до навчальних планів не включаються, форм 

підсумкового контролю не мають);  

 індивідуальна форма (заняття в спортивних секціях та оздоровчих 

гуртках, клубах, програмах тощо на вибір поза межами Академії).  

4.13. Зміст і технологію навчання з навчальної дисципліни за певною 

освітньою програмою визначає робоча програма навчальної дисципліни, яка 

розробляється відповідно до навчального та робочого навчальних планів. 

4.14. Робоча програма навчальної дисципліни (РПНД) – нормативний 

документ Академії, у якому викладаються конкретний зміст навчальної 

дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та її обсяг, 

визначаються форми й засоби поточного й підсумкового контролю, критерії 

оцінювання. 

4.15. РПНД розробляється (оновлюється) щорічно згідно з Порядком 

оформлення та затвердження робочої програми навчальної дисципліни в 

ДонНАБА.  

4.16. РПНД можна використовувати як альтернатива силабуса. 

4.17. Силабус розробляється для здобувачів вищої освіти (абітурієнтів) з 

метою встановлення розуміння, чим може бути корисним для нього цей курс, та 

закладання взаємної відповідальності викладача і студента під час освітнього 

процесу з опанування навчальної дисципліни. 

4.18. Силабуси розробляються науково-педагогічними працівниками 

кафедри, за якими закріплено навчальну дисципліну, відповідно до Положення 

про силабус навчальної дисципліни в ДонНАБА. 

4.19. Робочі програми навчальних дисциплін/силабуси щорічно 

обговорюються на засіданнях кафедр, затверджуються в установленому порядку 

та належать до навчально-методичної документації відповідної кафедри. 

4.20. З метою забезпечення системної організації навчального процесу 

науково-педагогічні працівники розробляють відповідний навчально-методичний 

комплекс дисципліни, передбаченої навчальним планом підготовки за певною 

освітньою програмою. 

4.21. Навчально-методичний комплекс з дисципліни (НМКД) – сукупність 

документів, що описує цілісний навчальний процес із певної дисципліни, містить 

сукупність дидактичних, методичних та організаційних матеріалів, спрямованих 
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на одержання запланованих результатів навчання з урахуванням особливостей 

цієї дисципліни. НМКД містить такі елементи: 

а) обов’язкова складова: 

 робоча програма дисципліни/ силабус; 

 конспект лекцій (у тому числі в електронному вигляді); 

 методичні вказівки та рекомендації для виконання курсових робіт та 

проєктів, розрахункових та розрахунково-графічних робіт, лабораторних та 

практичних робіт, а також рекомендації для самостійної підготовки; 

 тематики індивідуальних завдань; 

 приклади розв’язання типових задач або виконання типових завдань; 

 запитання, тести для контрольних заходів; 

 каталоги інформаційних ресурсів; 

б) додаткова складова (за необхідності): 

 збірники ситуативних завдань (кейсів); 

 комп’ютерні презентації; 

 ілюстративні матеріали. 

4.22. Вимоги до змісту й оформлення НМКД визначає Положення про 

навчально-методичний комплекс дисципліни в ДонНАБА. 

 

5. ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ДОСТУП ДО 

ОСВІТИ 

 

5.1. Формами здобуття вищої освіти в Академії є інституційні форми, а 

саме: 

  очна (денна); 

 заочна. 

5.2. В окремих випадках (оголошення карантину, форс-мажорні обставини 

тощо) освітній процес може здійснюватись у дистанційному режимі за умови 

виконання кожним здобувачем індивідуального навчального плану, а Академія у 

межах академічної автономії самостійно визначає способи організації й технології 

для дистанційної форми навчання. 

5.3. Очна (денна) форма здобуття вищої освіти – це спосіб організації 

навчання здобувачів вищої освіти, що передбачає проведення навчальних занять 

та практичної підготовки не менше 30 тижнів упродовж навчального року. 

5.4. Заочна форма здобуття вищої освіти – це спосіб організації навчання 
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здобувачів вищої освіти шляхом поєднання навчальних занять і контрольних 

заходів під час короткочасних сесій та самостійного оволодіння освітньою 

програмою в період між ними. Тривалість періоду між навчальними заняттями та 

контрольними заходами не може бути меншою, ніж один місяць. 

5.5. Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес 

здобуття освіти, що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників освітнього процессу в спеціалізованому 

середовищі, що функціонує на основі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-комунікаційних технологій 

5.6. У разі необхідності форми навчання можуть бути поєднані 

5.7. Для спеціальності 191 Архітектура та будівництво стандартом 

визначена тільки очна (денна) форма здобуття вищої освіти. 

5.8. Прийом на здобуття вищої освіти в Академію здійснюється на 

конкурсній основі відповідно до Правил прийому на навчання до Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури в наступному році, які 

ухвалюються Вченою радою, затверджуються наказом ректора та 

оприлюднюються на офіційному сайті Академії не пізніше початку року, який є 

роком вступу до Академії. 

5.9. Організація освітнього процесу здійснюється підрозділами Академії 

(факультетами, кафедрами) відповідно до Статуту ДонНАБА, Положення про 

факультети ДонНАБА та Положення  про  відповідну кафедру. 

5.10. За якість освітньої діяльності, в тому числі в частині організації 

освітнього процесу, персональну відповідальність несе ректор Академії. 

5.11. За відповідність рівня підготовки здобувача вимогам стандартів вищої 

освіти відповідає керівник навчального структурного підрозділу (факультету, 

кафедри) 

5.12. За виконання індивідуального навчального плану відповідає здобувач. 

5.13. Здобувач має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які 

унеможливлюють виконання освітньої програми. Таким студентам надається 

академічна відпустка. 

5.14. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі 

іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не 

передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти та 

регулюється Положенням про порядок стажування студентів, аспірантів, 

наукових і науково-педагогічних працівників ДонНАБА. 

5.15. Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну 

мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в 

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

межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно 

до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників 
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освітнього процесу ДонНАБА, яке встановлює порядок організації програм 

академічної мобільності. Такі здобувачі не відраховуються зі складу студентів 

Академії 

5.16. Початок, закінчення навчання та переведення здобувачів вищої  освіти 

на наступний курс оформлюються наказами ректора відповідно до встановленого 

Академією порядку. Переведення студента на старший курс може відбуватися 

після успішного виконання індивідуального плану або його невиконання у 

випадках, що регламентуються окремим Положенням. 

5.17. Переведення, відрахування, переривання навчання здобувачів вищої 

освіти та поновлення відрахованих осіб на навчання до Академії здійснюється 

ректором у порядку, передбаченому у Положенні про порядок відрахування, 

переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів у ДонНАБА. 

5.18. Поновлення на навчання за умови ліквідації академічної різниці 

регламентується Положенням про порядок визначення академічної різниці та 

перезарахування навчальних дисциплін у ДонНАБА. 

 

6. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДИ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

6.1. .Освітній процес  в Академії здійснюється за такими формами: 

 навчальні заняття; 

 самостійна робота; 

 практична підготовка; 

 контрольні заходи. 

6.2. Основними видами навчальних занять в Академії є: 

 лекція; 

 лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

 консультація. 

6.2.1. Лекція – це логічно завершений, науково-обґрунтований і 

систематизований виклад певного наукового або науково-методичного  питання, 

ілюстрований, за потреби, засобами наочності та демонстрацією дослідів. 

 Тематика лекцій визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни. Лекції читаються лекторами-професорами і доцентами, а також, у 

окремих випадках, іншими висококваліфікованими фахівцями, які мають значний 

досвід наукової, методичної та практичної діяльності. Лектор, який уперше 

претендує на читання лекцій, зобов’язаний розробити конспект лекцій і провести 

пробну відкриту лекцію. 

 Лектор зобов'язаний дотримуватися робочої програми навчальної 

дисципліни щодо тем лекцій та їх змісту, але має право не обмежуватися в 

питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до 
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студентів. 

6.2.2. Лабораторне заняття – це вид навчального заняття, на якому 

студенти під керівництвом науково-педагогічного працівника проводять натурні 

або імітаційні експерименти чи дослідження у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов освітнього 

процесу. 

 Дидактичною метою лабораторного заняття є практичне підтвердження 

окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни, набуття 

практичних умінь та навичок роботи з лабораторним устаткуванням, 

обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, 

методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. 

 Перелік тем лабораторних занять визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни. 

 Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов освітнього 

процесу. Лабораторне заняття, зазвичай, проводиться зі студентами, кількість 

яких не перевищує половини академічної групи (не менше 5 здобувачів). 

 Для організації та проведення лабораторного заняття необхідно 

дотримуватись таких умов: 

 наявність спеціально обладнаних приміщень та устаткування; 

 навчально-методичне забезпечення лабораторних занять викладачем з 

урахуванням специфіки занять та із застосуванням новітніх технологій; 

 відповідність обладнання та приладдя вимогам охорони праці та 

санітарним нормам; 

 проведення інструктажу студентів з питань охорони праці, який 

підтверджується записами в журналі обліку; 

 забезпечення лабораторних занять матеріальними засобами; 

 наявність елементів дослідження і творчого підходу при виконанні 

окремих завдань, створення студентами наукових продуктів; 

 забезпечення студентів нормативно-методичною літературою для 

виконання лабораторних занять. 

Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Оцінки, отримані 

студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні 

підсумкової оцінки з відповідної навчальної дисципліни. 

6.2.3. Комп’ютерний практикум – вид практичного заняття, що 

проводиться у спеціально оснащених комп’ютерних класах (навчальних 

лабораторіях), на якому викладач організовує індивідуальну роботу студентів з 

метою формування умінь практичного використання певних програм, мов 

програмування тощо. 

 Комп’ютерний практикум повинен мати відповідне навчально-

методичне забезпечення, яке забезпечує виконання студентами запланованих 

індивідуальних завдань. 
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6.2.4. Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує докладний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування 

через індивідуальне виконання студентами завдань. 

Основна дидактична мета практичного заняття – розширення, поглиблення 

й деталізація наукових знань, здобутих студентами на лекціях та в процесі 

самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального 

матеріалу, формування вмінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного 

мовлення студентів. 

Тематика і плани проведення практичних занять із переліком 

рекомендованої літератури заздалегідь доводяться до відома студентів. 

Перелік тем і зміст практичних занять визначаються робочою програмою 

навчальної дисципліни. 

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, 

оснащених необхідними технічними засобами навчання. Практичне заняття 

проводиться зі студентами, кількість яких, як зазвичай, не перевищує однієї 

академічної групи. 

Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо 

підготовленому методичному матеріалі – наборі завдань різної складності для 

виконання їх студентами на занятті, засобах діагностики. 

Вказані методичні засоби готуються викладачем, за погодженням з 

лектором цієї навчальної дисципліни. 

 Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 

обговорення за участю студентів, виконання завдань з їх обговоренням, 

виконання контрольних робіт, їх перевірку, оцінювання.  

 Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при 

вставленні підсумкової оцінки з певної навчальної дисципліни 

6.2.5. Семінарське заняття – вид навчального заняття, на якому викладач 

проводить дискусію за попередньо визначеними проблемами, до яких студенти 

готують тези виступів на підставі індивідуального виконання завдань (рефератів, 

есе тощо). 

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з 

однією академічною групою. 

Перелік тем семінарських занять визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни. 

На кожному семінарському занятті викладач оцінює якість виконання 

студентами індивідуальних завдань, їх виступи, активність у дискусії, уміння 

формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Оцінки за кожне семінарське 

заняття   враховуються при виставленні підсумкової оцінки з певної навчальної 

дисципліни. 

6.2.6. Консультація – вид навчального заняття, на якому студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних 
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теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 

студентів залежно від того, чи викладач консультує студентів з питань, 

пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань чи з теоретичних питань 

навчальної дисципліни. 

 Індивідуально-консультативна робота є видом організації навчальної 

роботи викладача зі студентами, в основі якої лежить особистісно-діяльнісний 

підхід, виявлення і розвиток індивідуальних якостей студента 

6.2.7. Індивідуальні завдання студентів з окремих навчальних дисциплін 

(комплексу навчальних дисциплін) включають виконання рефератів, 

розрахункових, графічних, курсових, кваліфікаційних  робіт тощо. 

Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при 

консультуванні викладачем. Рекомендується виконання комплексних 

індивідуальних завдань кількома студентами. 

Індивідуальні завдання складаються, зазвичай, у декількох варіантах і 

включають загальні вимоги до написання й оформлення, рекомендації щодо 

виконання, список літератури і довідкові матеріали тощо. 

Курсові роботи (проєкти) є одним з основних видів індивідуальних 

завдань студентів, передбачених робочим навчальним планом. Вони виконуються 

для закріплення, поглиблення й узагальнення знань, здобутих студентами за час 

навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового 

завдання. 

Тематика курсових робіт (проєктів) та порядок їх виконання розробляється і 

затверджується відповідною кафедрою. 

За один навчальний семестр студент виконує, зазвичай, не більше однієї 

курсової роботи (проєкту). Загальна кількість курсових робіт (проєктів) для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра визначається навчальним планом. 

Керівництво курсовими роботами (проєктами) здійснюється професорами, 

доцентами, і старшими викладачами, а також асистентами (викладачами) та 

іншими фахівцями, які мають досвід науково-педагогічної і практичної роботи. 

Захист курсової роботи (проєкту) здійснюється перед комісією у складі 

двох-трьох викладачів кафедри за участю керівника курсової роботи (проєкту). 

Результати захисту курсової роботи (проєкту) оцінюються за 100-бальною 

системою, національною та шкалою ЄКТС. Курсові роботи (проєкти) 

зберігаються на кафедрі протягом трьох років, потім списуються в установленому 

порядку. 

Кваліфікаційна робота – це індивідуальне завдання науково-

дослідницького, творчого чи проєктно-конструкторського характеру, яке 

виконується студентом на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із 

форм виявлення теоретичних і практичних знань, уміння їх застосовувати при 

виконанні конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та 

виробничих завдань. 

Кваліфікаційна робота виконується на завершальному етапі навчання на 
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певному освітньому ступені. Тематика визначається випусковими кафедрами. 

Наукові керівники кваліфікаційних робіт призначаються з числа професорів і 

доцентів. 

У випадках, коли кваліфікаційна робота має прикладний характер, до 

керівництва її виконанням можуть залучатися висококваліфіковані спеціалісти 

відповідної галузі. 

 

6.3. Самостійна робота студента є основним засобом опанування 

навчального матеріалу і виконується в позааудиторний час. 

   Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента визначається 

робочою програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, 

завданнями викладача. 

 Самостійна робота студента забезпечується підручниками, навчальними та 

методичними посібниками, конспектами лекцій викладача, практикумами тощо. 

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати 

можливість проведення самоконтролю. Для самостійної роботи студентові також 

рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична 

література. 

Під час організації самостійної роботи студентів з використанням складного 

обладнання (устаткування), складних систем доступу до інформації (наприклад, 

комп’ютерних баз даних, систем автоматизованого проєктування тощо) 

передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з 

боку науково-педагогічних працівників, лаборантів тощо. 

Навчальний матеріал, передбачений робочою програмою навчальної 

дисципліни для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль разом із навчальним матеріалом, який опрацьовувався під 

час проведення навчальних занять.  

6.4. Практична підготовка здобувачів вищої освіти в Академії є 

обов’язковою компонентою освітньої програми і має на меті набуття студентом 

професійних компетентностей. Оцінювання результатів практики здійснюється за 

національною та шкалою ЄКТС. Обсяг практик вимірюється у кредитах з 

розрахунку 1,5 кредиту на один тиждень практики. 

Практика студентів проводиться відповідно до вимог, визначених окремим 

положенням Академії. 

Результати практик (відомість) оформлюється у встановленому порядку 

викладачем та передається особисто в деканат факультету до початку нового 

навчального року. 

Оцінка з практики студентів враховується при нарахуванні стипендії за 

результатами наступного семестрового контролю. 

 Студенти, які не виконали програму практики без поважних причин або 

отримали негативну оцінку, направляються на повторне проходження практики за 

індивідуальним графіком. Студенти, які отримали негативну оцінку після 

повторного проходження практики, можуть бути відраховані з Академії 
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6.5. Контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти є невід’ємною 

складовою освітнього процесу, що проводиться з метою встановлення 

відповідності рівня засвоєння навчального матеріалу в оцінках, виражених в 

балах, за національною шкалою ЄКТС. 

Контрольні заходи якості підготовки фахівців в Академії є необхідним 

елементом зворотного зв’язку в освітньому процесі. 

Контроль результатів навчання здійснюється на принципах об’єктивності, 

систематичності і системності, плановості, єдності вимог, відкритості, прозорості, 

доступності і зрозумілості методики оцінювання, врахування індивідуальних 

можливостей здобувачів вищої освіти. 

Основними видами контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти 

є  поточний, семестровий контроль та підсумкова атестація. 

Система оцінювання результатів навчання передбачає визначення якості 

виконаних здобувачем вищої освіти усіх запланованих видів навчальних робіт і 

рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання результатів, досягнутих під 

час поточного (модульного) та семестрового (підсумкового) контролю. 

Критерії оцінювання визначаються для освітньої програми загалом і для 

кожного її освітнього компонента окремо та фіксуються у відповідних 

нормативних документах Академії. 

Основні вимоги до контрольних заходів визначаються Положенням про 

організацію контролю та оцінювання якості навчання студентів у ДонНАБА. 

Атестація здійснюється екзаменаційними комісіями після завершення 

теоретичного та практичного навчання на певному рівні вищої освіти. 

Організація та процедура проведення атестації випускників регламентована 

Положенням про випускну атестацію студентів. 

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

7.1. Здобувачі вищої освіти Академії мають право на: 

 вибір форми навчання під час вступу до Академії; 

 безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

 трудову діяльність у позанавчальний час; 

 додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним 

місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені 

законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; 

 безоплатне користування бібліотекою, інофрмаційними фондами, 

навчальною, науковою та спортивними базами Академії; 

 безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 

потребами); 
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 користування виробничою, культорно-освітньою, побутовою, 

оздоровчою базами Академії у порядку, передбаченому Статутом Академії; 

 забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на термін 

навчання у порядку, встановленому законодавстом; 

 участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 

конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, подання своїх робіт для 

публікації; 

 участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 

мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у 

встановленому законодавством порядку; 

 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, наукової діяльності, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, 

оздоровлення; 

 участь у громадських об’єднаннях; 

 участь у діяльності органів громадського самоврядування Академії,   

факультетів, Вченої ради ДонНАБА; 

 вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 

освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 

25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для певного рівня вищої 

освіти; 

 повторне вивчення навчальних дисциплін та інших освітніх компонентів 

навчального плану понад обсяг кредитів, встановлених навчальними планами на 

один семестр, за рахунок фізичних та юридичних осіб; 

 академічну мобільність, у тому числі міжнародну; 

 отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених 

законодавством; 

 участь у формуванні індивідуального навчального плану студента; 

 моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-

дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; 

 захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства (булінгу); 

 проходження практики на підприємствах, в установках, закладах та 

організаціях; 

 канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів 

на навчальний рік; 

 оскарження дій органів управління Академії та посадових осіб, науково-

педагогічних працівників; 

 спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 

інфраструктури Академії відповідно до медико-соціальних показань за наявності 

обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я. 

7.2. Здобувачі вищої освіти, які навчаються за денною формою навчання за 
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рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання 

академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку. 

7.3. Особи, які навчаються за денною формою навчання, можуть 

отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами. 

7.4. Студенти, мають право на отримання студентського квитка, зразок 

якого затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і 

науки. 

7.5. Здобувачі вищої освіти зобов’язані: 

 дотримуватися вимог законодавства України, Статуту та правил 

внутрішнього розпорядку Академії; 

 виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

 виконувати вимоги освітньої програми, індивідуального навчального 

плану студента, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати 

визначених для відповідного рівня вищої освіти результатів навчання; 

 систематично й глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними 

навичками, професійною майстерністю, підвищувати культурний рівень; 

 відповідально і творчо ставитись до виконання навчальних завдань; 

 користуватись під час контрольних заходів дозволеними джерелами 

інформації; 

 виконувати графік навчального процесу, вимоги індивідуального плану 

студента; 

 систематично відвідувати заняття, вчасно інформувати співробітників 

деканатів про неможливість відвідування занять; 

 підтримувати належний порядок в Академії та бережливо ставитись до 

його майна; 

 дбайливо ставитись до студентських документів. 

 

8. НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗДОБУВАЧА, ОБЛІКОВІ ОДИНИЦІ 

НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

8.1. Навчальне навантаження здобувача визначається обсягом кредитів 

ЄКТС, необхідних для здобуття відповідного ступеня вищої освіти за певною 

освітньою програмою підготовки на певному рівні вищої освіти, і  містить 

аудиторне навчання, самостійну роботу, контрольні заходи тощо. 

Обліковими одиницями навчального часу здобувача є кредит ЄКТС, 

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

навчальний рік, навчальний курс. 

8.1.1. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин.  

8.1.2. Тривалість академічної години в Академії становить 40 хвилин. Дві 
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академічні години утворюють пару академічних годин (далі – пара). Пара в 

Академії триває 80 хвилин  

8.1.3. Обсяг аудиторної роботи, зазвичай, не перевищує чотири пари на 

один календарний день. 

8.1.4. Обсяг аудиторної роботи протягом навчального тижня не повинен 

перевищувати 30 академічних годин на тиждень для здобувачів ступеня 

бакалавра, 18 академічних годин на тиждень для здобувачів ступеня магістра. 

8.1.5. . Тривалість семестру визначається кількістю навчальних тижнів у 

графіку освітнього процесу. 

8.1.6. Тривалість перебування здобувача на навчальному курсі включає час 

навчальних семестрів, підсумкового контролю(екзаменаційних сесій, атестацій) і 

канікул. Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім 

останнього, становить не менше восьми тижнів. Початок і закінчення навчання 

здобувача освіти на певному курсі оформляються наказами про зарахування або 

перевідними наказами.  

8.1.7. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить 60 кредитів ЄКТС. 

8.1.8. Розклад навчальних занять – це документ Академії, який 

забезпечує виконання навчального плану в повному обсязі щодо проведення 

аудиторних навчальних занять для певної навчальної групи. 

У розкладі навчальних занять зазначають назву навчальної дисципліни, 

вчений ступінь і звання, прізвище й ініціали викладача, аудиторію, дату й час їх 

проведення. 

Терміни й час проведення інших форм організації освітнього процесу 

регламентуються розкладами екзаменів, роботи екзаменаційних комісій, 

графіками консультацій тощо. 

Розклад навчальних занять, консультацій та екзаменів відповідно до графіка 

освітнього процесу складається навчальним відділом у взаємодії з деканатом на 

кожний семестр та затверджується першим проректором з навчальної та 

фінансової роботи. 

Розклади навчальних занять затверджують і доводять до відома здобувачів і 

науково-педагогічних працівників не пізніше як за тиждень до початку 

відповідного навчального семестру. 

Розклади екзаменів затверджують і доводять до відома здобувачів і 

науково-педагогічних працівників не пізніше як за два тижня до їх початку. 

Зміни до розкладу навчальних занять можуть вноситися у виняткових 

випадках з дозволу першого проректора з навчальної та фінансової роботи. 

Контроль за виконанням розкладу навчальних занять протягом навчального 

семестру здійснюють керівництво Академії, факультетів, кафедр і навчальний 

відділ Академії. 

Електронний варіант розкладу навчальних занять в обов’язковому порядку 

розміщується на сайті Академії. 

Графік поточних консультацій з навчальних дисциплін складається 
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кафедрою, погоджується з навчальним відділом, після чого він затверджується 

завідувачем кафедри. 

Графік консультацій і графік ліквідації академічних заборгованостей  

складає деканат факультету. 

Розклади навчальних занять, екзаменів, роботи екзаменаційних комісій, 

графіки консультацій та інші відповідні документ зберігаються в установленному 

порядку. 

8.1.9. Відвідування навчальних занять (лекційних, семінарських, 

практичних, лабораторних та інших аудиторних занять) – є обов'язковим для 

здобувачів. 

Забороняється відволікати здобувача від участі в навчальних заняттях та 

контрольних заходах, спланованих і затверджених у відповідних розкладах, крім 

випадків, передбачених чиним законодавством. 

8.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного й 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими потребами 

ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і 

можливостей); 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право та суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Усі інші визначення, вимоги, процедури й наслідки, що настають у разі   

порушень академічної доброчесності, детально описано в Положенні  про 

академічну доброчесність. 

8.3. Види відповідальності здобувачів освіти за невиконання обов'язків і 

зобов'язань: 

 зауваження; 

 попередження; 

 догана; 

 скасування результатів оцінювання; 

 позбавлення академічної стипендії; 

 позбавлення права на проживання у гуртожитку; 

 відрахування з Академії (за невиконання індивідуального навчального 

плану, порушення умов договору/контракту, академічної доброчесності та в 

інших випадках, передбачених законодавством); 

 інші види відповідальності, затверджені Вченою радою Академії за 

погодженням з органами студентського самоврядування. 
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Порядок притягнення здобувачів до відповідальності визначають закони 

України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, регуляторні 

акти Міністерства освіти і науки України, Статут Академії та інші нормативно-

правові акти Академії, а також договір/контракт про навчання. 

8.4.  Заохочення за успіхи в навчанні, а саме за сумлінне ставлення до 

навчання, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті 

Академії : 

 призначення стипендій, заснованих Президентом України, Верховною 

Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменних), а також 

стипендій за особливі успіхи у навчанні; 

 оголошення подяки; 

 надання грошової премії; 

 інших видів заохочення згідно з рішеннями Вченої ради Академії. 

Підставою для застосування заохочень до здобувача освіти є вагомі 

персональні досягнення та/або високе місце в академічному рейтингу.  

Порядок призначення стипендій регулює Положення про порядок 

призначення і виплати стипендій студентам ДонНАБА. 

 

9. РОБОЧИЙ ЧАС, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

9.1. Науково-педагогічні працівники (НПП) – це особи, які за основним 

місцем роботи у закладах вищої освіти провадять навчальну, методичну, наукову 

та організаційну діяльність. 

9.2. Основними посадами науково-педагогічних працівників Академії є: 

 ректор; 

 проректор; 

 декан факультету; 

 завідувач кафедри; 

 професор; 

 доцент; 

 старший викладач, 

  асистент. 

9.3. Робочий час НПП становить 36 годин на тиждень (скорочена 

тривалість робочого часу). 

9.4. Робочий час науково-педагогічного працівника включає час 

виконання ним навчальної (проведення навчальних занять, консультацій, 

екзаменів, заліків тощо), методичної, наукової, організаційної та інших видів 

робіт у межах річного робочого часу не більше ніж 1512 годин (з урахуванням 

часу на відпустку, святкові та неробочі дні), відображається в індивідуальних 
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планах роботи викладачів і не може перевищувати річний робочий час. 

9.5. Максимальне навчальне навантаження на одну ставку НПП не може 

перевищувати 600 годин на навчальний рік. 

9.6. Мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження 

викладача в межах його робочого часу встановлює сама Академія на кожний 

навчальний рік з урахуванням виконання викладачами інших обов’язків 

(методичних, наукових, організаційних тощо). 

9.7. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному 

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

навантаження викладача. 

9.8. Види навчальних занять, що входять до обов’язкового обсягу 

навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються 

кафедрою. 

9.9.  У випадках виробничої необхідності викладач може бути залучений 

до проведення  навчальних занять понад обов’язковий обсяг навчального 

навантаження, визначеного індивідуальним робочим планом, у межах свого 

робочого часу. Зміни в обов’язковому навчальному навантаженні викладача 

вносяться до його індивідуального плану роботи. 

9.10. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних 

навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та 

інших видів робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. 

Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних 

заходів, визначається в порядку, встановленому Академією, з урахуванням 

особливостей спеціальності та форм навчання. 

9.11. Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого графіка 

робочого часу. 

9.12. Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних 

занять та контрольних заходів, передбачених розкладом. 

9.13. На період відряджень, хвороби, перебування на підвищенні 

кваліфікації тощо викладач звільняється від виконання всіх видів робіт, 

передбачених індивідуальним робочим планом. Встановлене йому на цей період 

навчальне навантаження виконується іншими викладачами кафедри в межах 36-

годинного робочого тижня та максимального навчального навантаження за 

рахунок зменшення їм обсягу методичної, наукової та організаційної роботи або 

шляхом залучення у визначеному порядку викладачів з погодинною оплатою 

праці. Після виходу викладача на роботу на період, що залишився до завершення 

навчального року, йому визначається відповідне навчальне навантаження та обсяг 

методичної, наукової й організаційної роботи в межах 36-годинного робочого 

тижня. 

9.14. Планування роботи викладача здійснюється за індивідуальними 

планами, складеними відповідно до планів навчальної, методичної, наукової та 

організаційної роботи кафедри. 

9.15. Індивідуальні плани складаються всіма викладачами (штатними, 

сумісниками), розглядаються і затверджуються на засіданні кафедри. 
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9.16. Хід виконання індивідуальних планів викладачів перевіряються через 

обговорення на засіданнях кафедри з критичною оцінкою якості виконання 

кожного виду робіт, вимогою особистого пояснення кожним виконавцем причин 

низької якості, несвоєчасності виконання або невиконання роботи, передбаченої 

планом. 

9.17. Облік навчальної роботи викладачів здійснюється за фактичними 

витратами часу. Наприкінці кожного семестру завідувач кафедри зобов’язаний 

оцінити якість виконання індивідуального плану роботи кожним викладачем і 

зробити відповідний запис у розділі «Підсумки виконання індивідуального 

плану». 

9.18. При підбитті підсумків навчального року на засіданні кафедри 

питання про виконання індивідуальних планів роботи науково-педагогічними 

працівниками є одним із головних. 

9.19. До 1 липня поточного року «Звіт про виконання навчального 

навантаження науково-педагогічними працівниками кафедри за навчальний рік» 

подається до навчального відділу Академії. 

9.20. Обов’язковим є підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників не рідше одного разу на 5 років. 

  Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників є їхній професійний розвиток відповідно до державної політики у 

галузі освіти та забезпечення якості освіти. 

  Науково-педагогічні працівники Академії можуть підвищувати кваліфікацію 

в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України 

державою-агресором чи державою-окупантом); у закладі вищої освіти, наукових 

установах, інших юридичних чи фізичних осіб, що надають освітні послуги з 

підвищення кваліфікації педагогічним та науково-педагогічним працівникам; за 

різними формами та видами. Конкретні форми, види, напрями та суб’єктів 

надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації працівники обирають 

самостійно. Місце проходження підвищення кваліфікації, тема та напрям мають 

відповідати профілю діяльності викладача. 

  Результати підвищення кваліфікації враховуються під час проведення 

обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору з науково-

педагогічними працівниками. 

  Порядок проходження підвищення кваліфікації  визначений Положенням про 

підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників у 

ДонНАБА. 

9.21. Науково-педагогічні працівники Академії мають право на:  

 академічну свободу; 

 академічну мобільність для впровадження професійної діяльності; 

 захист професійної честі та гідності (від будь-яких форм експлуатації, 

фізичного та психічного насильства (булінгу); 

 вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених робочих 

навчальних планів і робочих програм навчальних дисциплін; 
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 проведення наукової роботи; 

 підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років; 

 участь у громадському самоврядуванні; 

 інші права, передбачені законодавством України та Статутом Академії. 

9.22. Науково-педагогічні працівники Академії зобов’язані: 

 постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

наукову кваліфікацію; 

 забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень 

викладання дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити 

наукову діяльність; 

 дотримуватися в освітньому процесі та науковій діяльності академічної 

доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти; 

 розвивати у студентів ініціативу, самостійність, творчі здібності; 

 додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

студентів, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського 

патріотизму та поваги до Конституції України та державних символів України; 

 додержуватися норм Статуту і Правил внутрішнього розпорядку 

Академії, інших нормативно-правових актів. 

  

10. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУВ 

 

10.1. Забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в ДонНАБА є 

пріоритетною засадою Академії задля задоволення освітніх потреб внутрішніх та 

зовнішніх стейкхолдерів. Для реалізації забезпечення якості в Академії створено 

та впроваджено внутрішню систему забезпечення якості (Далі – ВСЗЯ), яка 

регламентована законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Стандартами 

і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти (ESG 2015) та низкою інших документів. Основні принципи, процедури 

забезпечення якості, склад інституційної структури ВСЗЯ, мета її функціонування, 

розподіл обов’язків щодо забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти 

в Академії між структурними підрозділами, колегіальними органами та 

учасниками освітнього процесу визначені у Положенні про систему забезпечення 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення 

якості) в ДонНАБА. 

10.2. ВСЗЯ ДонНАБА ґрунтується на таких принципах: 

 відповідності європейським і національним стандартам якості вищої 

освіти; 

 максимального задоволення вимог та очікувань стейкхолдерів; 

 автономії Академії, яка відповідає за забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти; 
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 лідерства та персональної відповідальності керівників усіх рівнів; 

 системного та процесного підходів до процесів освітньої діяльності та 

вищої освіти; 

 професіоналізму та компетентності працівників; 

 постійного моніторингу освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

 студентоцентрованого навчання на основі компетентнісного підходу; 

 залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших зацікавлених 

сторін до процесу забезпечення якості; 

 відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості; 

 прозорості та логічності процесів прийняття рішень; 

 академічної доброчесності та наукової етики. 

10.3. ВСЗЯ реалізується через виконання процедур: 

10.3.1. Розроблення стратегії забезпечення якості освітньої діяльності та 

вищої освіти. Стратегія розвитку Академії визначає стратегічний напрямок 

забезпечення якості освітньої діяльності, тобто конкурентоспроможності Академії, 

який досягається через застосування сучасних методів організаційного, кадрового, 

фінансового та інноваційного менеджменту. 

10.3.2. Організації системи забезпечення якості освітньої діяльності та 

вищої освіти й одночасного формування системи відповідальності всіх 

структурних підрозділів та співробітників за забезпечення якості шляхом 

визначення функцій і завдань структурних підрозділів та співробітників за 

забезпечення якості шляхом визначення функцій та завдань структурних 

підрозділів, що відповідають за ВСЗЯ, гарантів освітніх програм, органів 

студентського самоврядування та інших учасників освітнього процесу відповідно 

до рівнів інституційної структури системи внутрішнього забезпечення якості. 

10.3.3. Перегляд освітніх програм з визначеною періодичністю та постійним 

моніторингом, що регламентується відповідними Положеннями ДонНАБА; 

10.3.4. Залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до забезпечення 

якості на засадах партнерства, зокрема, участі в процедурах розробки, моніторингу 

та перегляду освітніх програм, забезпечення та дотримання академічної 

доброчесності та інших процедурах; 

10.3.5. Щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному вебсайті, на інформаційних стендах шляхом 

проведення рейтингового оцінювання відповідно до вимог, визначених 

Положенням про рейтингову систему оцінювання науково-педагогічних 

працівників ДонНАБА та Положенням про модульно-рейтингову систему 

оцінювання знань студентів іншими нормативними документами Академії; 

10.3.6. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників через реалізацію підвищення педагогічної 

майстерності в Академії та інших установах та організаціях; 

10.3.7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
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освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за 

кожною освітньою програмою;  

10.3.8. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

10.3.9. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації на сторінці спеціальності на сайті Академії; 

10.3.10. Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату. Забезпечення дотримання академічної доброчесності в Академії 

регламентовано Статутом та Положенням про заходи щодо запобігання плагіату , 

в яких визначено процедуру запобігання та виявлення плагіату, в наукових 

(авторефератах, дисертаціях, наукових доповідях, статтях), навчально- і науково-

методичних роботах студентів, науково-педагогічних працівників Академії; 

 

11. ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ 

ПРО ОСВІТУ 

11.1. Документ про вищу освіту видається особі, яка успішно виконала 

відповідну освітню программу та пройшла атестацію. 

11.1.1. Відповідно до здобутих ступенів вищої освіти Академія видає 

дипломи 

 бакалавра; 

 магістра. 

11.1.2.  Вимоги до форми та змісту дипломів визначаються Законом України 

«Про вищу освіту», Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки 

України. Зразки документів про вищу освіту оприлюднені на офіційному сайті 

Академії. 

11.1.3. Невід'ємною частиною дипломів бакалавра/магістра є додаток до 

диплома європейського зразка, що містить структуровану інформацію про 

завершене навчання. У додатку до диплома міститься інформація про результати 

навчання особи, що складається з інформації про назви дисциплін, отримані 

оцінки, здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також відомості про національну 

систему вищої освіти України. 

11.1.4. Академія видає документ про вищу освіту лише за акредитованою 

освітньою програмою. 

11.1.5. Дипломи для осіб, які навчаються за державним замовленням, 

виготовляються Академією та видаються за рахунок коштів державного бюджету, 

а для осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, 

вартість документів про вищу освіту включається у вартість навчання. 

11.1.6. Інформація про видані дипломи вноситься до Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти. 

11.2. Видача дублікатів документів про освіту: 



 32 

11.2.1. У разі втрати, знищення або пошкодження документа про освіту 

Академія видає його дублікат, зміст якого відповідає раніше виданому документу 

про освіту за чинною на момент видачі формою. Дублікат виготовляється за 

рахунок коштів особи, яка його отримує. 

11.2.2. Виготовлення та видача дубліката документа про освіту 

здійснюється за наказом ректора на підставі особистої заяви особи-власника про 

втрату документу про освіту (з інформацією щодо найменування документа, 

назви закладу освіти й дати його закінчення, причини втрати, контактної 

інформації) та архівної довідки.  

11.2.3. До заяви про видачу дубліката мають бути додані: 

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копі картки фізичної особи-платника податків; 

 згода на збирання й оброблення персональних даних; 

 копія паспорта для виїзду за кордон (за наявності); 

 копія документа про попередню освіту; 

 копія втраченого, знищеного або пошкодженого документа про освіту 

(за наявності); 

 копія свідоцтва про шлюб або розлучення, про зміну імені, прізвища та 

по батькові (за необхідності) 

11.3. Академічна довідка: 

11.3.1. Особа, яка відрахована з Академії до завершення навчання за 

освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про 

освітню програму, вивчені дисципліни, захищені курсові роботи/проєкти та звіти 

про практику, отримані оцінки, а також здобуту кількість кредитів ЄКТС. 

11.3.2. Порядок виготовлення, видачі та обліку академічної довідки, 

вимоги до її форми та/або змісту затверджує Міністерство освіти і науки України. 
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