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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Однією з форм навчання студентів без відриву від виробництва є 

заочна (дистанційна). Заочна форма навчання з певного напряму (спеціа-

льності) може бути відкрита, якщо: 

– напрям (спеціальність) акредитовано за відповідним рівнем; 

– є денна форма навчання з цієї спеціальності (за винятком спеці-

альностей специфічної категорії); 

– є необхідне навчально-методичне, інформаційне та матеріально-

технічне забезпечення цієї форми навчання. 

Відкриття заочної форми навчання з певної спеціальності здійсню-

ється за рішенням Вченої ради університету на підставі відповідної реко-

мендації Методичної ради університету.  

Обсяг, структура та рівень компетенцій (знань та умінь) студента, 

який навчається за заочною формою, мають відповідати вимогам станда-

ртів вищої освіти. Тому обсяг програми підготовки за заочною формою 

навчання має дорівнювати відповідному обсягу денної форми, а саме – 

бакалаврська програма має містити 240 кредитів ECTS, а програми підго-

товки магістрів (спеціалістів) залежно від спеціальності від 60 до 120 

кредитів.  

Термін навчання за відповідними формами навчання визначається 

можливостями виконання освітньо-професійної програми підготовки 

(ОПП) фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня. За заочною фо-

рмою термін навчання встановлюється вищим навчальним закладом і не 

може перевищувати нормативний термін навчання, що визначено станда-

ртом вищої освіти, більше, ніж на 20 відсотків. В університеті норматив-

ний термін бакалаврської підготовки за заочною формою становить 



 4

4,5 роки, а терміни підготовки спеціалістів і магістрів такі самі, як і за 

денною формою навчання. 

При здобутті наступної вищої освіти термін підготовки може бути 

скорочений відповідно до кількості кредитів навчальних дисциплін, що 

були перезараховані з додатку до диплома про попередню вищу освіту. 

Навчальний процес за заочною формою навчання здійснюється під 

час сесій та у міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання – це 

частина навчального року, протягом якої здійснюється навчальний про-

цес за всіма видами навчальних занять, передбаченими навчальним пла-

ном (лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття, консультації 

та контрольні заходи).  

Лекції для студентів-заочників, як правило, мають настановний, 

концептуальний, узагальнюючий та оглядовий характер. Семінарські за-

няття проводяться за основними темами програми, які виносяться на са-

мостійне вивчення студентами. Практичні та лабораторні роботи мають 

забезпечувати формування необхідної сукупності умінь та їх рівня. 

Загальна тривалість сесій на кожний навчальний рік визначається, 

виходячи з обсягу додаткових відпусток, зазначених у ст. 15 Закону 

України «Про відпустки» (Додаток А). На першому та другому курсах 

студентам-заочникам надаються додаткові оплачувані відпустки тривалі-

стю 30 календарних днів, для студентів третього і наступних курсів та 

при здобутті наступної вищої освіти, – 40 календарних днів. Для прове-

дення державної атестації надаються додаткові оплачувані відпустки: на 

період складання державних екзаменів – 30 календарних днів, на період 

підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) – чотири місяці. 

Міжсесійний період для заочної форми навчання – це частина на-

вчального року, протягом якого здійснюється самостійна навчальна робо-

та студента. Основними формами навчальної роботи студента-заочника у 
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цей період є самостійне засвоєння теоретичного матеріалу і виконання 

контрольних робіт, індивідуальних завдань та дипломних проектів (ро-

біт). Контрольні роботи та індивідуальні завдання, передбачені навчаль-

ним планом, можуть виконуватися як у домашніх умовах (поза навчаль-

ним закладом), так і в університеті.  

З метою забезпечення систематичної самостійної роботи студентів-

заочників у міжсесійний період можуть проводитися консультації, захист 

курсових проектів (робіт) та інших індивідуальних завдань. При підгото-

вці магістрів-заочників науковий керівник має забезпечити необхідні 

консультації з теми наукових досліджень та регулярний контроль вико-

нання індивідуального плану магістра. У міжсесійний період студентам-

заочникам може надаватися можливість відвідувати навчальні заняття та 

виконувати інші види навчальної роботи разом зі студентами денної фо-

рми навчання за згодою викладача. 

Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсе-

сійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу та 

робочих навчальних планів на поточний рік, які доводяться до відома 

всіх студентів перед початком навчального року. 

Студенти заочної форми навчання, які працюють за фахом, що від-

повідає напряму (спеціальності) навчання, або мають відповідний досвід 

практичної роботи, звільняються від проходження фахової практики. За 

необхідністю, практики студентів-заочників проводяться у міжсесійний 

період без відриву від виробництва за відповідними індивідуальними 

планами. 
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2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ПЛАНІВ 

Навчальні і робочі плани складаються за визначеними навчальним 

відділом університету електронними формами (Додатки Б, В). Електронні 

форми планів можна отримати у навчальному відділі (кімн. 127, корп. 1). 

Вимоги до структури, змісту та оформлення навчальних і робочих навча-

льних планів викладені в «Рекомендаціях щодо розробки навчальних та 

робочих навчальних планів за новими напрямами підготовки бакалав-

рів»1. Основою розроблення начального плану заочної форми навчання є 

відповідний навчальний план денної форми навчання. Навчальний план 

розробляється на нормативний термін навчання за заочною формою. 

2.1. Бюджет часу та графік навчального процесу 

Формування бюджету часу за заочною формою навчання має певні 

особливості. Бюджет часу (у тижнях) кожного року навчання розподіля-

ється між теоретичним навчанням (міжсесійний період), настановними 

(екзаменаційними) сесіями та дипломним проектуванням і державною 

атестацією. Особливістю навчального плану заочної форми навчання є 

зазначення терміну сесій у календарних днях (а не тижнях), що дозволяє 

контролювати виконання положень ст. 15 Закону України «Про відпуст-

ки». У навчальному плані бакалаврської підготовки на першому та дру-

гому курсах бюджет часу теоретичного навчання складає 48 тижнів, а за-

гальна тривалість сесій – 30 календарних днів. На третьому та четвертому 

                                                 
1 Уклад. В. П. Головенкін, А. Д. Лемешко – К.: ІВЦ «Видавництво "Політехні-

ка"», 2007. – 24 с. 
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курсах – відповідно 46 тижнів і 40 календарних днів. На п’ятому курсі (у 

дев’ятому семестрі), в разі проведення державної атестації у формі дер-

жавних екзаменів, сесія планується терміном до 14 календарних днів, а 

державна атестація – до 30 днів. У разі проведення державної атестації у 

формі захисту дипломного проекту (роботи) на сесію (за наявності), пе-

реддипломну практику та виконання дипломного проекту (роботи) пла-

нується до 16 тижнів, а також один тиждень на державну атестацію (зага-

лом 4 місяці).  

При розробленні навчальних планів заочної форми навчання за 

програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» 

можливі декілька варіантів. 

1. Термін навчання 10 місяців, державна атестація у формі захисту 

дипломної роботи. У навчальному плані денної форми на переддипломну 

практику та виконання дипломної роботи надається 17–18 тижнів. У бю-

джеті часу заочної форми навчання в першому семестрі планується сесія 

терміном до 20 календарних днів. У другому семестрі на переддипломну 

практику та виконання дипломної роботи надається 16 тижнів та на дер-

жавну атестацію – один тиждень (загалом 4 місяці). 

2. Термін навчання 10 місяців, у навчальному плані денної форми в 

другому семестрі передбачається певна кількість тижнів теоретичного на-

вчання, коротка сесія та 15 тижнів – на переддипломну практику, виконання 

дипломної роботи та державну атестацію. У бюджеті часу заочної форми 

навчання у першому семестрі планується сесія терміном до 20 календарних 

днів. У другому семестрі на всі заходи надається 17 тижнів (4 місяці). 

3. Термін навчання 10 місяців, у навчальному плані денної форми в 

другому семестрі передбачається певна кількість тижнів теоретичного 

навчання, коротка сесія, фахова практика та державні екзамени. У бю-

джеті часу заочної форми навчання у першому семестрі планується сесія 
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терміном до 20 календарних днів, а у другому семестрі надається до 

7 днів на сесію та 30 календарних днів для складання державних екзаме-

нів. Фахова практика проводиться у міжсесійний період у другому семес-

трі за відповідними індивідуальними планами. 

4. Термін навчання 1 рік 6 місяців, державна атестація у формі за-

хисту дипломного проекту (роботи). У навчальному плані денної форми 

на переддипломну практику та виконання дипломної роботи надається 

22 тижні. У бюджеті часу заочної форми навчання в першому році на-

вчання передбачаються сесії загальним терміном 40 календарних днів. 

Переддипломна практика (до 6 кредитів) проводиться за індивідуальним 

планом без відриву від виробництва. У третьому семестрі на виконання 

дипломної роботи (проекту) надається 16 тижнів та на державну атеста-

цію – один тиждень (загалом 4 місяці). 

5. Магістерська підготовка з терміном навчання 1 рік 10 місяців. У 

бюджеті часу заочної форми навчання у першому році навчання передба-

чаються сесії загальним терміном 40 календарних днів. У третьому семе-

стрі передбачається сесія терміном до 20 календарних днів. Наукова 

(6 кредитів) та педагогічна (3 кредити) практики проводяться у міжсесій-

ний період за відповідними індивідуальними планами. У четвертому се-

местрі на виконання дипломної роботи надається 16 тижнів та на держав-

ну атестацію – один тиждень (загалом 4 місяці). 

Кількість сесій і терміни їх проведення встановлюються щорічно 

графіком навчального процесу з урахуванням особливостей напряму під-

готовки (спеціальності), року навчання студентів, можливостей і поба-

жань студентів та їх роботодавців. Графік навчального процесу на кож-

ний навчальний рік затверджується першим проректором. 
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2.2. План навчального процесу 

При розробленні робочих навчальних планів для заочної форми на-

вчання необхідно мати на увазі, що перелік (за винятком позакредитної 

навчальної дисципліни – фізична культура) і послідовність вивчення на-

вчальних дисциплін, загальна кількість кредитів (годин) на їх засвоєння, 

перелік курсових проектів (робіт) та вид підсумкового контролю мають 

повністю відповідати навчальним планам денної форми навчання. У сто-

впчику 2 («Найменування дисциплін») плану навчального процесу (До-

даток Б) навчальні дисципліни (без розподілу на кредитні модулі) струк-

туруються за статусом (нормативні дисципліни, за вибором ВНЗ та за ві-

льним вибором студентів), а також за відповідними циклами підготовки 

(гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професій-

ної та практичної). У заключних стовпчиках (14–22) розділу «Кількість 

годин аудиторних занять за семестрами» таблиці плану навчального про-

цесу (Додаток Б) зазначається відповідна кількість аудиторних годин за 

семестрами (тобто за кредитними модулями). У навчальному плані зміст 

навчальних дисциплін за вільним вибором студентів можна не розкрива-

ти, а зазначити лише кредитний обсяг цього блоку. 

Наприкінці переліку навчальних дисциплін зазначаються практики 

та виконання дипломних проектів (робіт) із зазначенням відповідного об-

сягу у кредитах (стовпчик 3) та семестру їх проведення (зірочками у від-

повідних стовпчиках розділу «Кількість годин аудиторних занять за се-

местрами»). 

Загальна кількість годин аудиторних занять за семестрами (зазнача-

ється в останньому рядку у стовпчиках 14–22) обмежується тривалістю 

настановних сесій з розрахунку 8 годин навчальних занять кожного дня 

сесії (із врахуванням годин на складання заліків, екзаменів і консульта-
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цій). На навчальну групу рекомендується планувати: на екзамен – 8 го-

дин, на залік та захист курсових проектів (робіт) – 4 години. Розподіл го-

дин лекційних занять з навчальних дисциплін рекомендується визначати 

пропорційно до їх обсягів у навчальному плані денної форми навчання. 

Обсяг та перелік лабораторних робіт і комп’ютерних практикумів має бу-

ти достатнім для забезпечення формування умінь, передбачених програ-

мою відповідної навчальної дисципліни.  

 

 

3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ РОБОЧИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ 

При складанні робочих навчальних планів (Додаток В) враховуються 

такі особливості: 

− окремо зазначаються всі кредитні модулі програми підготовки (у 

тому числі кредитні модулі двох-трьох блоків за вільним вибором студентів); 

− у семестрі може бути не більше одного курсового проекту (ро-

боти) та трьох розрахункових (розрахунково-графічних, графічних) робіт 

і не більше шести домашніх контрольних робіт (рефератів);  

− розподіл усіх індивідуальних семестрових завдань з певних кре-

дитних модулів проводиться з урахуванням необхідного часу самостійної 

роботи для їх виконання. 

Підґрунтям вищезазначеного є орієнтовні норми часу на вико-

нання певних індивідуальних завдань (табл. 1). Ці норми часу мають 

враховуватися також при визначенні трудомісткості відповідних індиві-

дуальних завдань.  
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Таблиця 1. Норми часу на виконання індивідуальних завдань 

Вид індивідуального завдання Норма часу  
на виконання (год.) 

Реферат, домашня контрольна робота 8–10 
Розрахункова (розрахунково-графічна) робота 10–15 
Курсова робота 36 
Курсовий проект 54 

 

3.1. Особливості розроблення робочих навчальних 
планів для наступної вищої освіти 

У разі скорочення терміну підготовки при здобутті наступної вищої 

освіти розробляється окремий робочий навчальний план за відповідним те-

рміном навчання. Необхідною умовою цього є проведення процедури пере-

зарахування певних кредитних модулів із додатку до диплому про попере-

дню вищу освіту. Порівняльний аналіз змісту навчання попередньої та на-

ступної освіти здійснюють експерти відповідної випускової кафедри. Ви-

сновок експертів має містити перелік кредитних модулів, що можна реко-

мендувати до перезарахування, перелік дисциплін (кредитних модулів), ре-

комендованих для засвоєння у формі екстернату до початку навчального 

процесу (як виключення протягом першого семестру), а також рекомендо-

ваний термін навчання. Висновок експертів затверджується завідувачем ка-

федри і разом з копією додатка до диплому про попередню вищу освіту та 

індивідуальним робочим навчальним планом надається директору інституту 

(декану). Директор інституту (декан) видає наказ щодо затвердження двох 

вищезазначених переліків навчальних дисциплін із зазначенням скорочено-

го терміну навчання для здобуття наступної вищої освіти певного освітньо-

кваліфікаційного рівня, напряму або спеціальності та прізвищ студентів.  
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Висновок експертів та копії додатків до дипломів про попередню 

вищу освіту студентів зберігаються до закінчення навчання цих студентів. 

Кредитні модулі можуть бути перезараховані за умови ідентичної 

назви, обсягу та форми підсумкового контролю, якщо немає сумніву що-

до рівня навчальної програми (як виняток, дозволяється перезарахувати 

кредитний модуль, обсяг якого не менше 90 % обсягу відповідного моду-

ля робочої програми денної форми навчання). В інших випадках питання 

вирішуються на підставі аналізу змісту програм навчальних дисциплін та 

відповідних програмних вимог. 

Скорочений термін навчання (кількість навчальних семестрів або 

триместрів) визначається як результат від ділення суми кредитів ECTS кре-

дитних модулів робочої програми, за винятком перезарахованих модулів, на 

нормативну кількість кредитів ECTS одного семестру (триместру).  

Нормативна кількість кредитів ECTS одного семестру (триместру) 

встановлюється, виходячи з умови ефективного засвоєння студентами 

навчального матеріалу певного обсягу. Для семестру цей обсяг дорівнює 

27–30 кредитів ECTS, для триместру – 18–20 кредитів.  

Для того, щоб кількість семестрів (триместрів) була цілим числом, 

результат ділення округлюється. При округленні у менший бік дозволя-

ється певні кредитні модулі загальним обсягом до 14 кредитів ECTS 

(9 кредитів при триместровому плануванні) пропонувати студентам для 

самостійного засвоєння екстерном. 

У робочому навчальному плані за скороченим терміном навчання 

надається повний перелік кредитних модулів. Кредитні модулі, що пере- 

зараховані, помічаються зірочкою, а ті, що пропонуються для засвоєння 

екстерном, – двома зірочками. Розподіл обсягу цих кредитних модулів за 

видами занять та семестрами не здійснюється. 
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ДОДАТОК А 

Нормативні документи щодо пільг студентам-
заочникам (витяг) 

Відповідно до «Кодексу Законів про працю», Закону України «Про 
відпустки» та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 
1997 року № 634 «Про порядок, тривалість та умови надання щорічних 
відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з 
вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої 
особливості» для осіб, які перебувають у трудових відносинах з підпри-
ємствами, установами, організаціями незалежно від їх форм власності, 
виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим 
договором у фізичної особи і навчаються у вищих закладах освіти за за-
очною формою, передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних 
відпусток і відпусток без збереження заробітної плати. 

Закон України «Про відпуски» 

Стаття 15. Відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних 
закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі 

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва 
у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, 
надаються додаткові оплачувані відпустки: 

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, 
складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та дру-
гому курсах у вищих навчальних закладах: 
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– третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою 
навчання – 20 календарних днів; 

– незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 
30 календарних днів; 

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, 
складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступ-
них курсах у вищих навчальних закладах: 

– третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою 
навчання – 30 календарних днів, 

– незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 
40 календарних днів; 

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних за-
кладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів; 

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) 
студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та 
заочною формами навчання третього і четвертого рівнів акредитації – чо-
тири місяці. 

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які 
здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) фор-
мою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих на-
вчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи після-
дипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і 
наступних курсах вищого навчального закладу. 
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