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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про організацію освітнього процесу в Луганському 
державному університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (далі - 
Положення) є основним нормативним документом, що регламентує систему 
науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту 
освіти на відповідному ступені згідно із системою стандартів вищої освіти в 
Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
(далі – Університет).  

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Конституції України, 
законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про Національну поліцію», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інформацію», «Про 
державну таємницю»; нормативних актів Кабінету Міністрів України; наказів 
Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) та Міністерства 
внутрішніх справ України (далі – МВС України) , а також іншого чинного 
законодавства, що регламентує організацію освітнього процесу та порядок 
підготовки фахівців у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання.  

1.3. У Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
Академічна різниця — це різниця між загальними обсягами годин 

(кредитів ECTS) з навчальної дисципліни, вивчення якої передбачено 
навчальним планом відповідного курсу до моменту зарахування здобувача вищої 
освіти на старші курси у порядку переведення, поновлення або зарахування на 
навчання для одержання другої вищої освіти. 

Графік освітнього процесу – це документ, який визначає календарні 
терміни теоретичної, практичної, самостійної та індивідуальної підготовки, 
екзаменаційних сесій, атестації, канікул здобувачів вищої освіти Університету 
впродовж навчального року. 

Графік освітнього процесу розробляє навчально-методичний відділ та 
затверджує ректор Університету до початку кожного навчального року. Зміни до 
графіку вносяться на підставі рішення вченої ради Університету. 

Зміст навчання – це науково-обґрунтована система дидактично та 
методично оформленого навчального матеріалу, що визначається освітньою 
(освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою для різних рівнів і 
спеціальностей конкретизується робочими програмами навчальних дисциплін і 
відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних 
матеріалах, дидактичних засобах, а також під час проведення навчальних занять 
та інших видів освітньої діяльності. 
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Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти – документ, що 
визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем вищої освіти 
компонентів освітньої програми для реалізації його індивідуальної освітньої 
траєкторії та розробляється Університетом на кожен навчальний рік у взаємодії 
зі здобувачем вищої освіти. 

За виконання індивідуального навчального плану відповідає здобувач 
вищої освіти. 

Індивідуальна освітня траєкторія – персональний шлях реалізації 
особистісного потенціалу здобувача вищої освіти, що формується з огляду на 
його здібності, інтереси, потреби, мотивації, можливості й досвід, ґрунтується на 
виборі здобувачем вищої освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів 
освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм/освітніх 
компонентів, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів 
навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в Університеті реалізована через 
індивідуальний навчальний план. 

Мова освітнього процесу визначається згідно зі Статутом Університету та 
чинним законодавством України. 

Навчальний план – це розроблений Університетом на підставі відповідної 
освітньої програми за кожною спеціальністю документ, який визначає перелік та 
обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми 
організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік 
навчального процесу, форми поточного й підсумкового контролю, що 
забезпечують досягнення здобувачем відповідного ступеня вищої освіти 
програмних результатів навчання. 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 
освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему науково-
методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей в осіб, які 
навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. 

Освітній процес організовується з урахуванням науково-педагогічного 
потенціалу, матеріальної й навчально-методичної бази Університету, сучасних 
інформаційних технологій.  

Освітній процес в Університеті здійснюється відповідно до законодавства, 
Статуту Університету, цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку 
Університету, наказів та доручень ректора й рішень вченої ради Університету. 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – єдиний 
комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, 
практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених 
такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної 
освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій). 

Розклад навчальних занять – один із основних документів, що 
регламентує організацію освітнього процесу та визначає час і місце реалізації 
змісту освіти конкретними науково-педагогічними працівниками кафедр та 
представниками практичних підрозділів (Національної поліції України, 
центральних органів виконавчої влади тощо) у межах навчальних дисциплін. 
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Робочий навчальний план – це документ, що розробляється щорічно для 
конкретизації планування навчального процесу. 

Робоча програма навчальної дисципліни – це елемент комплексу 
навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни в Університеті, 
організаційно-методичні засади підготовки якого визначені Положенням про 
комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни в 
Луганському державному Університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 
(затверджене рішенням вченої ради від 28.02.2018 (протокол № 10). 

Структурно-логічна схема освітньої програми (освітньо-професійної 
чи освітньо-наукової) – це визначена освітньою програмою послідовність 
вивчення освітніх компонентів (обов’язкових та вибіркових).  

 
ІІ. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

2.1. Організаційною основою планування є навчальний план, який 
розробляє навчально-методичний відділ, схвалює вчена рада й затверджує 
ректор Університету. 

2.2. Навчальний план визначає перелік обов’язкових компонент 
(нормативних навчальних дисциплін), зміст яких є обов’язковим для засвоєння 
здобувачами вищої освіти та вибіркових компонент (вибіркових навчальних 
дисциплін), зміст яких рекомендований здобувачам вищої освіти. 

Обов'язкова складова навчального плану за програмами вищої освіти має 
становити не більше 75 % від обсягу (у кредитах ЄКТС) навчального плану. 

Вибіркова складова навчального плану призначена для забезпечення 
можливості здобувачеві вищої освіти поглибити професійні знання в межах 
обраної освітньої програми та/або здобуття додаткових компетентностей і має 
становити не менше 25 % від навчального навантаження освітньої програми. У 
межах обсягу вибіркової складової здобувач освіти має право вибирати освітні 
компоненти самостійно із запропонованих. Водночас здобувачі певного рівня 
вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для 
інших рівнів вищої освіти, за погодженням з навчально-методичним відділом 
Університету. 

2.3. Перелік вибіркових компонент (навчальних дисциплін) формується 
на підставі навчальних планів та затверджується рішенням науково-методичної 
ради Університету не пізніше 25 лютого кожного календарного року. 

2.4. Декани факультетів та гаранти освітніх програм в межах своїх 
повноважень організовують ознайомлення здобувачів вищої освіти з переліком 
вибіркових компонент (навчальних дисциплін) як правило,  до 10 квітня через 
розміщення на сайті Університету робочих програм навчальних дисциплін 
(перелік обов’язкових та вибіркових компонент), а також їх презентації із 
залученням науково-педагогічних працівників кафедр тощо. 

2.5. Якщо вивчення вибіркових компонент (навчальних дисциплін) 
відбувається впродовж  першого року  навчання, ознайомлення з ними, їх вибір 
та формування індивідуальних та робочих навчальних планів здійснюються 
протягом 10 днів із дня прийому  здобувачів на навчання.  
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2.6. Після ознайомлення здобувачів вищої освіти із запропонованим 
переліком вибіркових компонент (навчальних дисциплін) та презентаціями до 
них тощо здобувачі вищої освіти щорічно до 01 травня з використанням 
електронних ресурсів, реалізують своє право вибору конкретних вибіркових 
компонент (навчальні  дисципліни, курсові роботи), що є підставою для 
формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти на 
наступний навчальний рік. 

2.7. Здобувач вищої освіти, який з поважної причини не сформував 
індивідуальний навчальний план, має право протягом першого робочого тижня 
після того, як він з’явився на навчання, вибрати навчальні дисципліни із числа 
тих вибіркових, для яких сформувалися групи.  

2.8. Здобувач вищої освіти, який відмовився від реалізації  наданого 
права вибору навчальних дисциплін, вивчатиме ті навчальні дисципліни, які 
Університет  визначить за потрібні  для  оптимізації формування навчальних 
груп і потоків. 

2.9.  З метою формування навчального навантаження на наступний 
навчальний рік гаранти освітніх програм щорічно до 10 травня подають до 
навчально-методичного відділу Університету інформацію щодо обраних 
здобувачами вищої освіти вибіркових компонент (навчальних дисциплін), за 
винятком  випадку, зазначеного у п. 2.5.  

На підставі інформації отриманої від гарантів освітніх програм навчально-
методичний відділ формує робочі навчальні плани на наступний навчальний рік. 

Робочий навчальний план схвалюється на засіданні науково-методичної 
ради Університету погоджується з першим проректором (проректором) та 
затверджується ректором Університету: для здобувачів  першого, другого та 
третього рівнів освіти поточного року набору - з урахуванням п.2.5 Положення; 
старших курсів - не пізніше 30 травня. 

2.10. На підставі робочих навчальних планів навчально-методичним 
відділом укладається розклад занять, який має забезпечити виконання 
індивідуального навчального плану здобувачів вищої освіти. 

Розклад занять укладається на кожну спеціальність і за кожною формою 
навчання окремо на тиждень, місяць чи семестр. 

Розклад занять підписує особа, яка його укладала, начальник навчально-
методичного відділу й затверджує перший проректор за два тижні до початку 
навчальних занять. 

Ознайомлення з розкладом здобувачів вищої освіти здійснюється через 
розміщення друкованих документів на інформаційних стендах, а також 
оприлюднення на офіційному веб-сайті Університету не пізніше ніж за п'ять днів 
до початку занять. 

Внесення змін до затвердженого розкладу навчальних занять дозволяється 
на підставі рапорту (доповідної записки) завідувача кафедри, який узгоджується 
з начальником навчально-методичного відділу і містить позитивну резолюцію 
першого проректора.  
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Розклад роботи екзаменаційної комісії з проведення атестації укладається 
згідно з Положенням про екзаменаційну комісію Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, затвердженого рішенням 
вченої ради від 26.11.2020 (протокол № 5). 

Екзаменаційна сесія проводиться в терміни, визначені робочим 
навчальним планом і затвердженим графіком освітнього процесу, за окремим 
розкладом. Розклад екзаменаційної сесії готується навчально-методичним 
відділом, затверджується першим проректором (проректором) і доводиться до 
відома науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти не пізніше, 
як за місяць до початку екзаменаційної сесії. 

Тривалість підготовки здобувача вищої освіти денної форми навчання до 
кожного екзамену екзаменаційної сесії має становити не менше двох днів. Перед 
кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація. 

 
ІІІ. РОБОЧИЙ ЧАС УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Учасниками освітнього процесу в Університеті є:  
 науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники;  
 здобувачі вищої освіти;  
 практичні працівники, які залучаються до освітнього процесу;  
 працівники Університету, на яких покладено завдання з організації 

та супроводження освітнього процесу.  
3.2. Робочий час науково-педагогічних працівників визначається 

Правилами внутрішнього розпорядку Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та Положенням про планування та облік 
роботи науково-педагогічних працівників у Луганському державному 
університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, затвердженого рішенням 
вченої ради від 25.10.2018 (протокол № 5). 

3.3. Навчальний час здобувачів вищої освіти визначається кількістю 
облікових одиниць часу (кредитів), відведених для здійснення програми 
підготовки для здобуття певного ступеня вищої освіти.  

3.4. Обліковими одиницями навчальної роботи здобувача вищої освіти є 
кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, 
навчальний рік, навчальний курс, навчальний семестр, навчальний тиждень, 
навчальний день, академічна година. 

3.4.1 Кредит ЄКТС - одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 
годин. 

3.4.2 Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального 
часу. Тривалість академічної години становить зазвичай 45 хвилин. Дві 
академічні години утворюють пару академічних годин (далі - "пара"). Тривалість 
«пари» без перерви між академічними годинами в Університеті становить 80 
хвилин. 
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3.4.3 Навчальний день - складова частина навчального часу здобувача 
вищої освіти, яка складається з відповідних «пар академічних годин» навчальних 
дисциплін. Навчальні дні та їх тривалість визначаються графіком освітнього 
процесу з врахуванням перенесення вихідних та робочих днів. 

3.4.4 Навчальний тиждень за денною формою навчання - складова 
частина навчального часу здобувача вищої освіти тривалістю не більше 45 
академічних годин.  

3.4.5 Навчальний семестр - складова частина навчального часу здобувача 
вищої освіти, що закінчується семестровим контролем. Тривалість семестру 
визначається навчальним планом. 

3.4.6 Навчальний курс - завершений період навчання здобувачем вищої 
освіти протягом навчального року, який включає час навчальних семестрів, 
підсумкового контролю та канікул. Початок і закінчення навчання здобувача 
вищої освіти на конкретному курсі оформлюються відповідними (перевідними) 
наказами Університету. 

3.4.7 Навчальний рік триває 12 місяців, який починається, як правило, 01 
вересня і для здобувачів вищої освіти складається з навчальних днів, днів 
проведення семестрового контролю, практичної підготовки, атестації, вихідних 
та святкових днів, а також канікул.  

Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 
становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. Час, відведений для проведення 
підсумкового контролю, не входить до суми кредитів. 

3.5. Робочий час інших працівників Університету, які за 
функціональними обов’язками здійснюють організацію та супроводження 
освітнього процесу, регулюється Правилами внутрішнього розпорядку 
Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та 
чинним законодавством. 

 
ІV. ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

4.1. Форми здобуття вищої освіти в Університеті: 
1) очна (денна) форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання 

здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі; 
2) заочна форма здобуття освіти - це спосіб організації навчання здобувачів 

освіти в спосіб поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і 
самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними. 

4.2. Форми навчання можуть поєднуватися, а також проводитися з 
використанням технологій дистанційного навчання на підставі рішення вченої 
ради Університету.  

Особливості організації навчання з використанням технологій 
дистанційного навчання визначаються Положенням про використання 
технологій дистанційного навчання в освітньому процесі Луганського 
державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, затвердженого 
рішенням вченої ради від 31.08.2018 (протокол № 1). 
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4.3. Іншим видом освіти в Університеті є неформальна освіта, тобто 
освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає 
присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але 
може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових 
освітніх кваліфікацій.  

Результати неформальної освіти учасників освітнього процесу визнаються 
в порядку визначеному Положенням про порядок визнання в Луганському 
державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка результатів 
навчання, отриманих у неформальній освіті, затвердженого рішенням вченої 
ради від 23.02.2022 (протокол № 7/1). 

4.4. Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами: 
1) навчальні заняття; 
2) самостійна робота; 
3) практична підготовка; 
4) контрольні заходи; 
5) позаавдиторна робота наукових гуртків, юридичних клінік тощо. 
4.5.1 Основними видами навчальних занять в Університеті є: 
1) лекційне заняття; 
2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 
3) консультація. 
Університет має право встановлювати інші форми освітнього процесу та 

види навчальних занять. 
Лекційне заняття – це один із основних видів навчальних занять, 

призначений для засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика курсу лекцій 
визначається робочою програмою навчальної дисципліни. 

Лекційні заняття проводять науково-педагогічні працівники, які мають 
науковий ступінь, а також провідні науковці та практичні працівники, які можуть 
брати участь у проведенні лекційних занять. Право на проведення лекційних 
занять науково-педагогічним працівником, який не має наукового ступеня 
(вченого звання), надається рішенням вченої ради Університету. 

Лекції проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях – авдиторіях 
для однієї або більше навчальних груп здобувачів вищої освіти. 

Лектор несе відповідальність за підготовку і якість викладання лекційного 
матеріалу (як за змістом, так і за методикою).  

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, на якому здобувач 
вищої освіти під керівництвом науково-педагогічного працівника особисто 
проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди для  практичного 
підтвердження окремих теоретичних положень певної навчальної дисципліни, 
набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, 
обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, 
методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. 

Лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних 
лабораторіях із використанням устаткування, пристосованого до умов 
навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках 
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лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного 
середовища. Лабораторне заняття проводиться зі здобувачами вищої освіти, 
кількість яких не перевищує половини навчальної групи. 

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою програмою 
навчальної дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних 
занять зазвичай не дозволяється. 

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю 
підготовленості здобувачів вищої освіти до виконання конкретної лабораторної 
роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з 
виконаної роботи та його захист перед науково-педагогічним працівником. 

Практичне заняття – це вид навчального заняття, під час якого науково-
педагогічний працівник організовує та забезпечує детальний розгляд 
здобувачами вищої освіти окремих теоретичних положень навчальної 
дисципліни та формує вміння й навички їх практичного застосування в спосіб 
індивідуального виконання відповідних завдань.  

Практичні заняття можуть проводитися в спеціально обладнаних 
навчальних приміщеннях, на майданчиках, оснащених необхідними засобами, а 
також в умовах реального професійного середовища. З окремих навчальних 
дисциплін допускається поділ на підгрупи у випадку, коли кількість здобувачів 
у групі перевищує 20 осіб. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою програмою 
навчальної дисципліни.  

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, 
умінь і навичок здобувачів вищої освіти, постановку загальної проблеми 
науково-педагогічним працівником та її обговорення за участю здобувачів вищої 
освіти, розв’язання завдань із їх обговоренням, розв'язання контрольних завдань, 
їх перевірку, оцінювання. 

Семінарське заняття – це вид навчального заняття, яке проводиться в 
аудиторії з однією навчальною групою.  

Перелік тем семінарських занять визначається робочою програмою 
навчальної дисципліни.  

Форми проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. 
Вони залежать від типу, змісту, особливостей навчальної дисципліни, досвіду і 
кваліфікації науково-педагогічного працівника. 

Основними формами проведення семінарського заняття є:  
- розгорнута бесіда за планом семінарського заняття, визначеним 

комплексом навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни;  
- доповіді здобувачів вищої освіти з подальшим їх обговоренням за 

складеним і заздалегідь доведеним учасникам семінарського заняття планом 
тощо. 

Індивідуальне заняття – вид навчального заняття, яке проводиться 
персонально зі здобувачем вищої освіти для підвищення рівня його 
підготовленості та розкриття індивідуальних творчих здібностей. 
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Індивідуальні навчальні заняття організовуються за окремим графіком з 
урахуванням індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти й 
можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з однієї або декількох 
навчальних дисциплін, а в окремих випадках – повний обсяг навчальних занять 
для конкретного ступеня вищої освіти. 

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи 
проведення, поточного й підсумкового контролю (крім атестації) визначаються 
індивідуальним навчальним планом здобувача вищої освіти. 

Консультація – вид навчального заняття, під час якого здобувач вищої 
освіти отримує від науково-педагогічного працівника відповіді на поставленні 
запитання або пояснення певних теоретичних положень, аспектів їх практичного 
застосування.  

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 
здобувачів вищої освіти. 

Обсяг часу, відведений науково-педагогічному працівникові для 
проведення консультацій з конкретної дисципліни, визначається навчальним 
планом. 

4.5.2. Самостійна робота здобувача вищої освіти є основним засобом 
оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від навчальних занять. 

Зміст самостійної роботи здобувача вищої освіти конкретної дисципліни 
визначається робочою програмою навчальної дисципліни, методичними 
матеріалами, завданнями та вказівками науково-педагогічного працівника. 

Самостійна робота здобувача вищої освіти забезпечується системою 
навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної 
навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект 
лекцій викладача, практикум тощо. 

Методичні матеріали для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
мають передбачати можливість проведення самоконтролю з боку здобувача 
вищої освіти. Для самостійної роботи здобувачеві вищої освіти також 
рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна й періодична 
література. 

Під час організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з 
використанням складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу 
до інформації (наприклад, комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого 
проектування тощо) передбачається можливість отримання необхідної 
консультації або допомоги з боку фахівця. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим 
навчальним планом для засвоєння здобувачем вищої освіти в процесі 
самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним 
матеріалом, який опрацьовувався під час навчальних занять. 

Виконання індивідуальних завдань із навчальної дисципліни є 
невід’ємним складником самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 
визначаються робочими програмами навчальних дисциплін. 
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Індивідуальні завдання виконуються здобувачем вищої освіти самостійно 
за консультування науково-педагогічного працівника. Допускаються випадки 
виконання комплексної тематики кількома здобувачами вищої освіти. 

Курсова робота – один із видів індивідуальних завдань навчально-
дослідницького, творчого характеру, яка виконується відповідно до навчального 
плану й передбачає самостійну роботу здобувача вищої освіти з метою 
закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних під час вивчення 
навчальної дисципліни, та їх застосування для комплексного вирішення 
конкретного фахового завдання.  

Тематика курсових робіт і методичні рекомендації до їх написання 
укладаються відповідно до вимог Положення про комплекс навчально-
методичного забезпечення навчальної дисципліни в Луганському державному 
університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, затвердженого рішенням 
вченої ради від 28.02.2018 (протокол № 10). 

Захист курсової роботи проводить комісія науково-педагогічних 
працівників кафедри за участю керівника курсової роботи. 

Контрольна робота - це вид самостійної творчої роботи здобувача вищої 
освіти з навчальної дисципліни, який полягає у розкритті теоретичного матеріалу 
за чітко визначеними у варіанті контрольної роботи питаннями.  

Тематика контрольних робіт курсових робіт і вимоги до їх виконання 
визначаються відповідно до вимог Положення про комплекс навчально-
методичного забезпечення навчальної дисципліни в Луганському державному 
університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, затвердженого рішенням 
вченої ради від 28.02.2018 (протокол № 10). 

Дипломні роботи виконуються здобувачами вищої освіти відповідно до 
вимог Положення про підготовку та захист дипломних робіт у Луганському 
державному університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, затвердженого 
рішенням вченої ради від 23.11.2017 (протокол № 5). 

4.5.3. Практична підготовка здобувачів вищої освіти 
Метою практичної підготовки здобувачів вищої освіти є формування 

професійних умінь i навичок, прийняття самостійних рішень під час виконання 
завдань в умовах реального професійного середовища на базі отриманих знань. 

Перелік видів практичної підготовки для кожної спеціальності, їх 
тривалість і терміни проведення визначаються навчальними планами та 
графіком освітнього процесу. 

Порядок організації та проведення практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти визначається Положенням про практичну підготовку в 
Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, 
затвердженого рішенням вченої ради від 24.12.2019 (протокол № 5) та чинним 
законодавством. 

4.5.4. Контрольні заходи – це оцінювання рівня знань здобувача вищої 
освіти. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контролі 
успішності, форми якого визначаються навчальними планами та робочими 
програмами навчальних дисциплін.  
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Додаткові контрольні заходи проводяться на підставі окремих Положень 
Університету. 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру для перевірки рівня 
засвоєння здобувачем вищої освіти окремих тем та/або відповідної навчальної 
дисципліни загалом. 

Підсумковий контроль здійснюється в усній формі, письмовій формі або за 
допомогою комп’ютерного тестування, з метою оцінки результатів навчання на 
певному освітньому ступені на окремих його завершених етапах у формах 
семестрового контролю та атестації. 

Форма проведення семестрового контролю зазначається в робочому 
навчальному плані. Можливо поєднання різних форм контролю.  

Для обліку результатів поточного та підсумкового контролю успішності 
здобувачів вищої освіти використовується навчальна документація 
Університету.  

Семестровий контроль успішності, як правило, проводиться у формі 
заліку та екзамену з навчальної дисципліни або її окремої завершеної частини в 
обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою цієї навчальної 
дисципліни, і в строки, встановлені навчальним планом.  

Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю перевірки 
засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичного та практичного матеріалу з 
навчальної дисципліни (окремої її завершеної частини) з обов'язковою 
присутністю здобувачів вищої освіти. Здобувачі вищої освіти, які не з'явилися на 
екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну 
оцінку. 

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в 
оцінюванні засвоєння отриманих здобувачем вищої освіти знань із навчальної 
дисципліни (окремої її завершеної частини) за результатами виконаних ним 
завдань і певних видів робіт під час навчальних занять та не передбачає 
обов’язкової присутності здобувачів вищої освіти (винятком є захист курсової 
роботи, звіту з ознайомчої, навчальної, педагогічної практики та стажування). 

Атестація здобувача вищої освіти полягає в комплексній перевірці й 
оцінці теоретичної та практичної фахової підготовки (засвоєних обсягів знань, 
умінь та інших компетентностей) здобувачів вищої освіти, встановлення її 
відповідності стандарту вищої освіти; прийнятті рішення про присудження 
особам, які успішно виконали освітню програму відповідного ступеня вищої 
освіти та спеціальності щодо видачі документа про вищу освіту; розроблення 
пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки здобувачів вищої 
освіти. Порядок проведення атестації визначено Положенням про екзаменаційну 
комісію Луганського державного університету внутрішніх справ імені 
Е. О. Дідоренка, затвердженого рішенням вченої ради від 26.11.2020 (протокол 
№ 5). 

4.5.5. З метою підвищення якості навчання й закріплення професійної 
мотивації, освітній процес Університету включає в себе такі напрями 
позаавдиторної роботи:  
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– робота наукових гуртків – спільна планова діяльність найбільш 
досвідчених науково-педагогічних працівників кафедр із талановитою молоддю, 
що має на меті формування потенціалу майбутніх вчених, розвитку 
дослідницьких творчих здібностей здобувачів вищої освіти.  

– участь у діяльності юридичної клініки – консультування у правових і 
процесуальних питаннях осіб, які звертаються за відповідною допомогою, 
насамперед представників незахищених верств суспільства, що здійснюється на 
відповідній базі здобувачами вищої освіти під керівництвом науково-
педагогічних працівників кафедр.  

– освітні заходи кафедр та навчальних підрозділів – круглі столи, науково-
практичні конференції, олімпіади, брейн-ринги, вікторини тощо;  

– конкурсні заходи відомчого, регіонального, всеукраїнського та 
міжнародного характеру. 

4.6. Академічна заборгованість 
Здобувач вищої освіти може отримати позитивну оцінку із семестрового 

контролю, якщо він виконав усі види робіт, що передбачені робочою навчальною 
програмою, та накопичив не менше 60 % балів, відведених для їх оцінювання. 

Здобувачі вищої освіти, які одержали незадовільні оцінки (FX або F) за 
результатами підсумкового контролю знань вважаються такими, що мають 
академічну заборгованість. 

Здобувачам вищої освіти, які одержали під час підсумкових контролів не 
більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну 
заборгованість до початку наступного семестру. 

Повторне складання екзамену допускається в разі одержання незадовільної 
оцінки не більше двох разів із кожної навчальної дисципліни: один раз науково-
педагогічному працівникові, другий – комісії, яка створюється розпорядженням 
по Університету. 

Здобувачі вищої освіти, що за результатами підсумкового контролю 
отримали менше 35 балів (F) повинні повторно вивчити курс із цієї навчальної 
дисципліни. За умови вивчення повторного курсу навчальної дисципліни в 
Університеті підсумковий контроль складається комісії у складі: завідуючого 
кафедрою, яка забезпечує викладання навчальної дисципліни, науково-
педагогічного працівника та співробітника навчально-методичного відділу. 
Результати такого підсумкового контролю заносяться у відомість обліку 
успішності здобувача вищої освіти. У разі отримання результатів нижчих ніж 60 
балів (Fx), здобувач вищої освіти відраховується з Університету за невиконання 
індивідуального навчального плану. 

4.7. Апеляція результатів підсумкового контролю 
Здобувач вищої освіти, який не погоджується з оцінкою, виставленою у 

відомість обліку успішності під час підсумкового контролю, має право 
звернутися з письмовим рапортом/заявою (апеляцією) до декана факультету 
(керівника відділу аспірантури) не пізніше, ніж наступного робочого дня після 
оголошення результатів. У такому випадку деканат (відділ аспірантури) готує 
відповідний наказ щодо створення комісії для розгляду апеляції, до складу якої 
мають входити гарант освітньої (освітньо-професійної,  освітньо-наукової) 
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програми, за якою навчається здобувач вищої освіти, завідувач кафедри, яка 
забезпечує викладання відповідної навчальної дисципліни та представника 
органу курсантсько-студентського самоврядування. Додатково до складу комісії 
можуть входити представник деканату (керівник відділу аспірантури) та/або 
навчально-методичного відділу Університету.  

Комісія зобов’язана розглянути апеляцію в присутності здобувача вищої 
освіти впродовж трьох робочих днів після її подачі та прийняти остаточне 
рішення щодо оцінки. Комісія не розглядає питання змісту завдань.  

Встановлення комісією порушення процедури оцінювання є підставою для 
ініціювання деканом (керівником відділу аспірантури) скасування результату 
підсумкового контролю й проведення повторного підсумкового контролю в 
присутності представників комісії з розгляду апеляції. Якщо здобувач вищої 
освіти не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, яку виставив 
науково-педагогічний працівник, є остаточною. Результат розгляду апеляції, з 
відповідним рішенням, фіксується на апеляційній заяві, поданою здобувачем 
вищої освіти, та підтверджується підписами комісії. 

Перескладання підсумкового контролю з метою покращення позитивної 
оцінки не допускається. 

4.8. Індивідуальний графік навчання  
За наявності поважної причини, яка унеможливлює прибуття на навчальні 

заняття чи на заліково-екзаменаційну сесію (для заочної форми навчання) 
здобувачеві вищої освіти може надаватися індивідуальний графік навчання. 

Дозвіл на навчання за індивідуальним графіком може надаватися: 
 здобувачам вищої освіти, які станом здоров’я на період навчальних 

занять та підсумкових контролів – перебувають на лікарняному (для заочної 
форми навчання в період проведення заліково-екзаменаційної сесії); 

 матерям, що перебувають  у відпустці по догляду за дитиною;  
 здобувачам вищої освіти, які були відряджені в інші центральні 

органи виконавчої влади або за межі України;  
 в інших випадках, що мають поважну причину .  
Для переходу на навчання за індивідуальним графіком здобувач вищої 

освіти подає погоджений у декана факультету рапорт (заяву) на ім’я ректора, у 
якому зазначає  причину переходу на навчання за індивідуальним графіком. До 
рапорту (заяви) додаються документи, що обґрунтовують причину надання 
індивідуального графіку навчання.  

Після надання ректором відповідного дозволу деканат факультету готує 
індивідуальний графік. Кафедри здійснюють методичне забезпечення виконання 
індивідуального графіку навчання здобувача вищої освіти. У разі невиконання 
здобувачем вищої освіти індивідуального графіку він відраховуються з 
Університету за невиконання індивідуального навчального плану. 

Термін дії індивідуального графіку навчання один навчальний семестр – 
для денної форми навчання та одна заліково-екзаменаційна сесія для заочної 
форми навчання. У разі потреби здобувач вищої освіти має право повторно 
звернутися до керівництва Університету із рапортом (заявою) про надання 
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можливості навчання за індивідуальним графіком, подавши, при цьому всі 
зазначені вище документи. 

4.9. Академічна відпустка – це перерва в навчанні,  на яку здобувач вищої 
освіти має право за наявності обставин, які унеможливлюють виконання ним 
освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми за станом 
здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 
відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо. Максимальна тривалість 
академічної відпустки встановлюється до одного року. У разі потреби тривалість 
академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік. 

Для отримання академічної відпустки здобувач вищої освіти подає 
погоджений у декана факультету рапорт (заяву) на ім’я ректора, у якому зазначає  
підстави для отримання академічної відпустки. До заяви додаються документи, 
які обґрунтовують причину надання академічної відпустки.  

 
V. ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ НАВЧАННЯ  

5.1. Загальний порядок переведення, відрахування та поновлення й 
переведення здобувачів вищої освіти визначається наказами МОН та МВС 
України.  

5.2. Звернення здобувача вищої освіти щодо відрахування, поновлення й 
переведення оформляється рапортом (заявою) на ім’я ректора Університету. Це 
звернення має бути розглянуто протягом місяця, а в разі відмови в задоволенні 
висловленого прохання причина відмови має бути повідомлена заявникові  
письмовій формі. 

5.3. При переведенні, поновленні або зарахуванні на навчання для 
одержання другої вищої освіти деканатом факультету потягом одного робочого 
тижня за заявою здобувача вищої освіти здійснюється перезарахування 
навчальних дисциплін та визначення академічної різниці. 

5.3.1. Підставою для перезарахування навчальних дисциплін є подана 
здобувачем вищої освіти академічна довідка або додаток до документа про вищу 
освіту. 

5.3.2. Академічна різниця не повинна перевищувати 20 кредитів ЄКТС (10 
кредитів при зарахуванні на останній курс або рік навчання). Кількість 
підсумкових форм контролю, які складають академічну різницю, як правило, не 
повинна перевищувати 10 контрольних одиниць (заліків, диференційованих 
заліків, екзаменів). 

5.3.3. Здобувач вищої освіти, якому визначена академічна різниця, має 
скласти її, як правило, до початку заліково-екзаменаційної сесії. 

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом при ліквідації 
академічної різниці є самостійна робота здобувача вищої освіти. 

Кафедри, які забезпечують викладання навчальної дисципліни, що складає 
академічну різницю, надають необхідні навчально-методичні вказівки та 
рекомендації для самостійної роботи, забезпечують достатній рівень 
консультативної допомоги та об’єктивний підсумковий контроль знань 
здобувачів вищої освіти. 
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VІ. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 
ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Положення про організацію освітнього процесу в Луганському 
державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка затверджується 
вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету.  

6.2. Дозволяється відступати від вимог окремих пунктів Положення на 
підставі рішення вченої ради Університету. 

6.3. Внесення змін до Положення здійснюється на підставі рішення вченої 
ради Університету. 

 
 

Начальник 
навчально-методичного відділу                           Володимир ВЕРЕТЯННІКОВ 

 
 

ПОГОДЖЕНО: 
Перший проректор                        Микола КАРЧЕВСЬКИЙ 
«22» листопада 2022 року 
 
Юрисконсульт відділення 
юридичного забезпечення                   Олена БУТКОВА 
«22» листопада 2022 року 
 


