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“Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню 
Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних 
знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання 
професійних обов’язків за обраною спеціальністю” 
 

(стаття 5 Закон України “Про вищу освіту”) 
 

Опис кваліфікаційного рівня 
 
“Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної 
діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується незвичайністю умов і вимог” 
 

Звертає увагу один з показників опису кваліфікаційного рівня. 
 
Автономність і відповідальність – прийняття рішень у складних і непередбачених  
              умовах, що потребує застосування нових  
              підходів та прогнозування 
 
 
 



У зв’язку з посиленням вимог щодо професійної підготовки першого (бакалаврського) рівня 
виникла необхідність внести зміни до змісту навчального плану, а саме: 
 

- навчальні дисципліни гуманітарної, фундаментальної та окремі дисципліни 
професійно-орієнтованої підготовки планувати в межах 1-го та 2-го навчальних курсів; 

 
- ввести навчальні дисципліни Університетської складової, яка забезпечила підготовку 

фахівців з високим рівнем світоглядних і громадянських якостей та морально-етичних 
цінностей. 

 
Проведені заходи дозволили розпочати професійну підготовку фахівців починаючи з 

першого курсу за рахунок “вільних” кредитів:   
 

Кількість кредитів, які мають 
навчальне навантаження 

Навчальні 
підрозділи 

осінній 
семестр 

весняний 
семестр 

всього 

Кількість кредитів, 
які не мають 
навчальне 

навантаження 

МІТ 25 30 55 від  5 до 23 

Е 30 23 53 від  7 до 9 

ХТ 24 20 44 від 16 до 21 

І 20 21 41 від 17 до 26 

БЕМ 19 16 35 від 22 до 29 

СГТ 11 14 25 від 33 до 43 

КН 20 19 39 від 11 до 29 

КІТ 30 22 52 від   8 до 23 

 



До Університетської складової входять навчальні дисципліни які плануються в 
наступних семестрах 

 

Навчальний семестр Назва навчальної дисципліни Кількість 
кредитів 1 2 3 4 5 6 7 8 

Історія та культура України 4 * *       

Українська мова 3 * *       

Правознавство 3   * *     

Правознавство (інститут БЕМ) 4  *       

Філософія 3   * *     

Фізичне виховання 12 * * * * * *   

Іноземна мова 12 * * * *   * * 

Екологія 3 * *       

Вступ до спеціальності 3 *        

Економіка підприємства 3      * *  

Основи професійної безпеки та 
здоров’я людини 

3      * *  

Всього 53 17 18 12 12 2 8 8 2 

Різниця  187 13 12 18 18 28 22 22 28 

 
Різниця кредитів ЄКТС використовується для фундаментальної та професійної 

підготовки 
 



 
Методика розробки навчальних планів передбачає наступні обмеження та 

рекомендації: 
 

 перелік обов’язкових навчальних дисциплін повинен становити не більше 75% від 
загального обсягу ЄКТС та складати 180 кредитів 

 вибіркові навчальні дисципліни обсяг яких відповідно до статті 62 п. 15 Закону України       
“Про вищу освіту”, становить не менше 25% загального обсягу кредитів ЄКТС та 
складають  60 кредитів 

 варіативна частина розподіляється між складовими наступним чином: 
۷ дисципліни вільного вибору за блоками  – не менше 48 кредитів ЄКТС 
۷ дисципліни вільного вибору студента   – не більше 12 кредитів ЄКТС 

 дисципліни вільного вибору студента плануються у 5, 6 та 7 начальних семестрах за 
однією навчальною дисципліною  

 середній обсяг кредитів на навчальну дисципліну становить: 
  

60 кредитів : 16 = 4 кредити ЄКТС 
 

 (60 кредитів – кількість кредитів на навчальний рік,; 16 – кількість навчальних тижнів в 
навчальному році) 

 оптимальний обсяг навчальної дисципліни (обов’язкової, вибіркової) на навчальний 
семестр має становити: 

 
۷ мінімальний   – 3 кр. ЄКТС 
۷ максимальний  – 6 кр. ЄКТС 

 
 



 
 

 кількість годин аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС становить від 50% до 33% 
 

 максимальна кількість аудиторних годин на тиждень складає: 
 

навчальний курс 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

навчальний семестр 

Одиниця 
виміру 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальна 
кількість 
аудиторних 
годин 

28 28 28 28 26 26 24 22 

 

 введення, в межах зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного державного іспиту з 
іноземної мови при вступі на другий (магістерський) рівень вищої освіти до навчальної 
дисципліни “Іноземна мова” додається 4 кредити ЄКТС, які розподіляються за 
навчальними семестрами наступним порядком: 

 
۷ в 7 та 8 навчальних семестрах по 2 кредити ЄКТС за рахунок навчальних дисциплін 

професійної підготовки  
 

 навчальні плані розроблені на спеціальність 
 
 



Для створення навчальних планів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти були 
проведені наступні заходи: 

 

 Навчальним відділом, після узгодження з представниками факультетів та інститутів, в 
окремих випадках (дисципліна “Екологія”) з представниками кафедр, було надано 
Перелік навчальних дисциплін 1-го та 2-го навчальних семестрів та окремих 
обов’язкових навчальних дисциплін в інших навчальних семестрах. 

 

 Визначені обсяги навчальних дисциплін в кредитах ЄКТС:                                                  
мінімальний – 3 кр., максимальний – 6 кр.  

 

 Розроблений шаблон створення навчальних планів. 
 

 Проректором Мигущенко Р.П. було проведено дві службові наради з деканами 
факультетів та директорами інститутів з питань порядку створення навчальних планів, 
прав та можливостей кафедр факультетів та інститутів щодо внесення змін до порядку 
зміни назв навчальних дисциплін, кількості кредитів ЄКТС та в якому  семестрі можливе 
планування. 

 

 Визначений термін надання проектів навчальних планів для перевірки до навчального 
відділу Університету – 26.09.2018 р.  

 

 На протязі двох тижнів співробітниками навчального відділу були перевірені проекти 
навчальних планів, на дотримання методичних рекомендацій, зауваження, які мали 
місце, були доведені до кафедр факультетів та інститутів.    

 



Розробка навчальних планів підготовки першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти  (Плани-2018 р.) проводилась у два етапи: 
 

 Перший етап – створення робочих навчальних планів для першого 
курсу  (прийому 2018 року) на 2018/2019 н.р.  

 
(Термін виконання до 4-го червня 2018 р.) 
 

 Другий етап – створення навчальних планів у повному обсязі на усі 
курси навчання 

 
(Термін виконання вересень/жовтень  2018 р.) 

 
(Розпорядження проректора з навчально-наукової роботи 

Мигущенко Р.П. № 4/18-нв від 21.05.2018 року). 
 



На підставі доведеної інформації прошу членів Вченої ради 
Університету навчальні плани спеціальностей за якими 
готується перший (бакалаврський) рівень вищої освіти - 

затвердити 



Дякую за увагу!


