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Положення щодо організації навчального процесу  
та розробки навчальних планів 

(схвалено Навчально-методичною радою НУК, протокол №2 від 13.03.2015 р.) 

1. Оформлення навчальних планів має бути виконане відповідно до схваленої 

Навчально-методичною радою університету форми («Навчальний план.xls»)  

2. У дипломі молодшого бакалавра, бакалавра, магістра зазначаються назва 

вищого навчального закладу, який видав цей документ (у разі здобуття вищої 

освіти у відокремленому підрозділі вищого навчального закладу - також назва 

такого підрозділу). Невід’ємною частиною диплома бакалавра, магістра, 

доктора філософії 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 і здобуту кількість кредитів 

ЄКТС, а також відомості про національну систему вищої освіти України. 

Невід’ємною частиною диплома молодшого бакалавра є додаток до диплома. 

3. Назва академічної кваліфікації на титульній сторінці навчального плану 

складається з інформації про здобутий особою ступінь вищої освіти, 

спеціальність (відповідно до п.3, Статті 7 закону України про вищу освіту 

01.07.2014 № 1556). 

4. Загальний термін навчання за ступенем підготовки бакалавра в університеті 

становить 3 роки 10 місяців (денна форма навчання) та 4 роки 5 місяців 

(заочна форма навчання), за скороченим терміном навчання 1 рік 10 місяців 

(денна форма навчання) та 2 роки 5 місяців (заочна форма навчання). Термін 

навчання за ступенями підготовки спеціаліст, магістр в університеті становить 

1 рік 6 місяців (денна та заочна форми навчання). Графік навчального процесу 

укладається виходячи з наступного: 

Навчальний рік в університеті розпочинається 1 вересня і включає два 

семестри (осінній та весняний), теоретичне навчання упродовж яких 

завершується екзаменаційними сесіями (зимовою та літньою), та практики. 

Сукупна тривалість семестрів, екзаменаційних сесій і практик впродовж 

навчального року (курсу) не може бути меншою за 40 тижнів. 

Осінній та весняний семестри І – ІІІ курсу: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Теоретичне навчання А Теоретичне навчання З Сесія К 

де А – атестація (поточно-модульний контроль); 

З – заліковий тиждень; 

К – зимові канікули (2 тижні), влітку (10 тижнів) канікули або практика і 

канікули.  

Всього – 52 тижні. 
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Осінній та весняний семестри ІV курсу: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Теоретичне 

навчання 
А 

Теоретичне 

навчання 
З Сесія К Теоретичне навчання А 

Теоретичне 

навчання 
Сесія ДЕ ДП 

А – атестація (поточно-модульний контроль); 

ДЕ – підготовка до атестації у формі екзамену та складання екзамену, якщо 

державний екзамен передбачений освітньо-професійною програмою підготовки 

(ОПП) (1 тиждень);  

ДП – підготовка до захисту дипломної роботи та її захист (2 тижні або 3 

тижні при відсутності державного екзамену).  

Загальна тривалість четвертого курсу – 43 тижні. 

5. Формування навчальних планів. 

Основою для розробки випускаючими кафедрами навчальних планів є: 1) в 

частині нормативної складової – освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) 

та ОПП галузевого стандарту вищої освіти; 2) в частині варіативної складової – 

розроблена випускаючою кафедрою варіативна частина ОКХ, до якої також 

включаються дисципліни, затверджені рішенням Вченої ради НУК. 

Обсяг усіх видів навчального навантаження (навчальні дисципліни, 

практики, курсові та кваліфікаційні роботи) студента в плані має бути кратним 

цілому числу кредитів ECTS. Навантаження студента денної форми навчання за 

один навчальний рік має дорівнювати 60 кредитам ECTS, по 30 кредитів ECTS за 

семестр (1 кредит=30 годин). 

Вивчення усіх навчальних дисциплін завершується заліком або іспитом. 

Якщо дисципліна викладається впродовж кількох семестрів, проміжний контроль 

може бути модульним. Екзамен як підсумкова форма контролю не планується для 

дисциплін, в яких відсутні лекційні заняття (виняток – іноземна мова).  

Сумарна кількість дисциплін та форм контролю (обов’язкових та 

вибіркових з урахуванням практик) до 16-ти на рік та, відповідно, до 8 на семестр 

(але не більш як 5 іспитів на 1 сесію), згідно з наказом МОН України № 47 від 

26.01.2015 року «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 

навчальний рік». 

5.1. Навчальний семестр складається з 15 тижнів аудиторного навчання: 

5.2. Аудиторне тижневе навантаження студентів за ступенями підготовки 

бакалавра – І, ІІ курс – 27 год (23 ауд.год + 4 ауд.год Фізичне виховання) 

 ІІІ, IV курс – 22 год; 

спеціаліста – 18 год; 

магістра – 16 год. 

Виконання дипломних робіт (проектів) за ступенями підготовки: 

бакалавра – 12 год; 

спеціаліста – 18 год; 

магістра – 26 год; 

практика за видами: 
трудового виховання – 8 год на групу; 

та видами – 15 год; 

наукове стажування – 30 год. 
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5.3. При розробці навчальних планів за ступенями підготовки бакалавра, 

спеціаліста та магістра навчальним складовим (практики та кваліфікаційні 

роботи), які плануються в тижнях, встановлювати 1 кредит (допускається 1,5 

кредити) за кожний тиждень. 

5.4. При розробці навчальних планів за ступенями підготовки бакалавр 

дисципліни професійної та практичної підготовки закріплюються за профільними 

кафедрами. 

5.4.1. Мінімальний обсяг базових галузевих дисциплін (навчальні 

дисципліни, спільні для всіх напрямів підготовки даної галузі знань, 

викладаються в однаковому обсязі), якщо таке запроваджується галузевими 

стандартами, в навчальному плані складає не менше 3 кредитів ECTS (згідно з 

наказом МОН України № 47 від 26.01.2015 року «Про особливості формування 

навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»). 

5.4.2. Кількість аудиторних годин не повинна перевищувати 45% від 

загальної кількості годин. 

5.4.3.Окремий час на виконання студентом курсових робіт (проектів) не 

планується. Курсова робота чи курсовий проект є складовою частиною 

навчальної дисципліни і оцінюється окремо, за її виконання студентові 

присвоюються кредити ECTS, що має бути відображено в робочої програмі 

(мінімальна кількість кредитів, які виділяються на виконання КР/КП не менше 

трьох за рахунок часу самостійної роботи). Індивідуальна робота студента при 

розробці навчальних планів не планується. 

5.4.4.Кількість курсових робіт (проектів) не повинна перевищувати 2 на 

навчальний рік (1 на семестр), але не більш 8 КР/КП за цикл навчання. При цьому 

студентам першого курсу курсові роботи не плануються взагалі (крім курсових 

робіт за ОПП). 

5.4.5.Випускаючим кафедрам при розробці навчальних планів ступеня 

підготовки бакалавра для прийому 2015/2016 навчального року слід 

дотримуватися наступних вимог: 

1. Нормативні навчальні дисципліни (для бакалаврів). 

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (згідно листа МОН 

України № 1/9- 120 від 11.03.2015 р.). 

Розподіл за видами занять, 

годин 

Дисципліна Семестр Лекції ПЗ СРС 

Всього 

годин 

Кредити 

ECTS 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Історія України І 15 30 45 90 3 екзамен 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням)* ІІІ, ІV – 30 30 60 2 екзамен 

Іноземна мова І – ІІІ – 75 75 150 5 екзамен 

Філософія** ІІ 30 30 60 120 4 екзамен 

Політологія VI 15 15 30 60 2 екзамен 

Примітка: * – Дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

розподілити таким чином: 
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ІІІ семестр – Машинобудівний інститут; 

Факультет екологічної та техногенної безпеки; 

Факультет економіки моря; 

Гуманітарний інститут. 

ІV семестр – Кораблебудівний інститут; 

Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук; 

Інститут автоматики і електротехніки; 

Факультет морської інфраструктури. 

** - дисципліна «Історія української культури» включена як модуль 

 

1.2. Дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки. 
Розподіл за видами 

занять, годин Дисципліна 
Код 

кафедри 
Семестр 

Лекції ЛЗ ПЗ СРС 

Всього 

годин 

Кредити 

ECTS 

Форма 

підсумкового 

контролю 

І 30  30 60 120 4 екзамен 

ІІ 30  30 90 150 5 екзамен 

Вища математика 

(загальна кількість 

кредитів за ОПП) 

2 

ІІІ 30  30 90 150 5 екзамен 

Всього   90  90 240 420 14  

ІІ 15 15 15 45 90 3 екзамен Фізика (загальна 

кількість кредитів 

за ОПП) 

30 
ІІІ 15 15 15 75 120 4 екзамен 

Всього   30 30 30 120 210 7  

Хімія (загальна 

кількість кредитів 

за ОПП) 

32 І 30 15  75 120 3 екзамен 

Основи 

інформаційних 

технологій та 

програмування 

(загальна кількість 

кредитів за ОПП) 

6, 46 І 15 30  75 120 4 екзамен 

І 15 0 30 45 90 3 екзамен 

ІІ 0 0 30 60 90 3 залік 

Нарисна геометрія, 

інженерна та 

комп'ютерна 

графіка (загальна 

кількість кредитів 

за ОПП) 

5 

ІІІ 15 15 15 45 90 3 залік 

Всього   30 15 75 150 270 9  

ІІІ 30 15 0 45 90 3 екзамен 
Опір матеріалів 19 

ІV 30 0 15 45 90 3 екзамен 

Всього   60 15 15 90 180 6  

30 0 15 45 90 3 екзамен Теоретична 

механіка (загальна 

кількість кредитів 

за ОПП) 

25 ІІ – ІІІ 
30 0 30 60 120 4 екзамен 

Всього   60  45 105 210 7  
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2. Вибіркові навчальні дисципліни 
2.1.Вибіркові навчальні дисципліни гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки (згідно листа МОН України № 1/9-120 від 11.03.2015 р. та рішенням 

Вченої ради НУК)* 
Розподіл за видами 

занять, годин 

Дисципліна 
Код 

кафедри Семестр Лекції ПЗ СРС 

Всього 

годин 

Кредити 

ECTS 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Соціологія 18 III 15 15 30 60 2 залік 
Основи 

психології 
18 VII 15 15 30 60 2 залік 

Основи права* 15, 47 I 15 15 30 60 2 залік 

Примітка:  

* – Дисципліну «Основи права» розподілити таким чином: 

кафедра правознавства (15): – Кораблебудівний інститут; 

Машинобудівний інститут; 

Факультет екологічної та техногенної безпеки; 

Факультет економіки моря; 

кафедра теорії та історії держави та права (47):  

Інститут комп'ютерних та інженерно-

технологічних наук; 

Інститут автоматики і електротехніки; 

Факультет морської інфраструктури; 

Гуманітарний інститут. 

 

2.2. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

(за рішенням Вченої ради НУК): 

Розподіл за видами занять, годин 

Дисципліна 

Код 

кафедри Семестр Лекції ЛЗ ПЗ СРС 

Всього 

годин 

Кредити 

ECTS 

Форма 

підсумкового 

контролю 
Основи екології та 

екологічна етика* 
33 V, VI 30 0 0 60 90 3 залік 

Безпека 

життєдіяльності** 
37 ІІІ, ІV 15 0 15 30 60 2 залік 

Основи охорони 

праці*** 
33 

VIІ, 

VIІІ 15 15 0 30 60 
2 екзамен 

Основи економічної 

теорії та економіки 

України**** 

41 V, VI 15 0 15 60 90 3 залік 

Примітка: * – Дисципліну «Основи екології та екологічна етика» розподілити 

таким чином: 

V семестр – Машинобудівний інститут; 

Факультет екологічної та техногенної безпеки; 

Факультет економіки моря; 

Гуманітарний інститут. 

VІ семестр – Кораблебудівний інститут; 

Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук; 

Інститут автоматики і електротехніки; 

Факультет морської інфраструктури. 

** – Дисципліну «Безпека життєдіяльності» розподілити таким чином: 
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ІІІ семестр – Машинобудівний інститут; 

Факультет екологічної та техногенної безпеки; 

Факультет економіки моря. 

ІV семестр – Кораблебудівний інститут; 

Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук; 

Інститут автоматики і електротехніки; 

Факультет морської інфраструктури; 

Гуманітарний інститут. 

 

*** – Дисципліну «Основи охорони праці» розподілити таким чином: 

VIІ семестр – Кораблебудівний інститут; 

Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук; 

Інститут автоматики і електротехніки; 

Факультет морської інфраструктури. 

VIІІ семестр – Машинобудівний інститут; 

Факультет екологічної та техногенної безпеки; 

Гуманітарний інститут. 

**** – рекомендовану дисципліну «Основи економічної теорії та економіки 

України» для підготовки бакалаврів неекономічних спеціальностей розподілити 

таким чином: 

V семестр – Машинобудівний інститут; 

Факультет екологічної та техногенної безпеки; 

Факультет економіки моря; 

Гуманітарний інститут. 

VІ семестр – Кораблебудівний інститут; 

Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук; 

Інститут автоматики і електротехніки; 

Факультет морської інфраструктури. 

 

Обов’язковою формою державної атестації за ступенем бакалавр в університеті 

є виконання випускної кваліфікаційної роботи. 

5.5. Навчальні плани для здобуття ступенів спеціаліста і магістра для 

прийому на 2015/2016 навчальний рік розробляти з урахуванням таких вимог: 

Розподіл за видами занять, годин 

Дисципліна 

Код 

кафедри Семестр Лекції ЛЗ ПЗ СРС 

Всього 

годин 

Кредити 

ECTS 

Форма 

підсумковог

о контролю 

Цивільний захист* 37 IX, X 15 0 15 30 60 2 залік 
Охорона праці в 

галузі** 
33 IX, X 15 0 15 30 60 2 екзамен 

Педагогіка вищої 

школи*** 
18 IX, X 15 0 0 45 60 2 залік 

Примітка: * – Дисципліну «Цивільний захист» розподілити таким чином: 

IX семестр – Кораблебудівний інститут; 

Машинобудівний інститут; 

Факультет екологічної та техногенної безпеки; 

Факультет економіки моря. 

X семестр – Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук; 
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Інститут автоматики і електротехніки; 

Факультет морської інфраструктури; 

Гуманітарний інститут. 

** – Дисципліну «Охорона праці в галузі» розподілити таким чином: 

IX семестр – Машинобудівний інститут; 

Факультет екологічної та техногенної безпеки;  

Інститут автоматики і електротехніки; 

Факультет морської інфраструктури; 

Гуманітарний інститут;  

Факультет економіки моря. 

X семестр – Кораблебудівний інститут  

 Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук. 

*** – Дисципліна «Педагогіка вищої школи» для підготовки планів магістрів 

розподілити таким чином: 

IX семестр – Кораблебудівний інститут; 

Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук; 

Факультет екологічної та техногенної безпеки; 

Інститут автоматики і електротехніки; 

Факультет морської інфраструктури; 

Факультет економіки моря. 

X семестр – Машинобудівний інститут. 

 

6. Система оцінювання студентів (дисципліна оцінюється в 100 балів) 

Підсумки складання екзамену (заліку) 

Оцінка за національною шкалою 
Сума Оцінка 

ECTS екзамен залік 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 E 
задовільно 

зараховано 

35-59 FХ 

1-34 F 
незадовільно незараховано 

 

Підсумкова оцінка студента складається: 

• ПЕРШИЙ ВАРІАНТ – з поточних оцінок (за семінари, практичні 

заняття, лабораторні роботи, ПМК) – 80 балів, атестація – 20 балів. Якщо 

студент протягом семестру набрав 35 – 59 балів за усіма видами робіт, 

допускається до екзамену та має можливість отримати 40 балів 

безпосередньо за екзамен.  

• ДРУГИЙ ВАРІАНТ – з поточних оцінок (за семінари, практичні 

заняття, лабораторні роботи) 40 балів, оцінки за поточний контроль 

(атестація) 20 балів та оцінки за екзамен 40 балів.  


