
Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад

«Донбаський державний педагогічний університет»

НАКАЗ
від  16.03.2015р.                                                                          № 283

м. Слов’янськ

Про планування освітнього
процесу в університеті 

З метою вдосконалення організації освітнього процесу у Донбаському
державному педагогічному університеті та на виконання пункту № 7 Розділу
XV «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України від 1 липня 2014 р.
№  1556-VII «Про  вищу  освіту»,  керуючись  нормами  статей  10,  29  і  62
названого закону, а також розпорядженням Кабінету Міністрів України від
30 травня  2014 р.  № 590-р  «Про скасування  наказу  Міністерства  освіти і
науки,  Міністерства  з  питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010
р. №969/922/216»; відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України
від  25.11.2014  року  №  1392  «Про  визнання  таким,  що  втратив  чинність,
наказу Міністерства освіти і  науки України від 09.07.2009 р.  № 642»,  від,
13.11.2014 р.  № 1310 «Про визнання такими, що втратив чинність,  наказу
Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161», від 03.03.2014р.
№ 209  «Про  визнання  такими,  що  втратив  чинність,  наказу  Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384», від
17.09.2014 р.  № 1050 «Про визнання такими, що втратив чинність,  наказу
Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 р. № 774», від 26.01.2015
року № 47 «Про особливості  формування навчальних планів на 2015/2016
навчальний рік», від 04.03.2015 р. № 235 «Про визнання такими, що втратили
чинність, накази Міністерства освіти і науки України», від 04.03.2015 року 
№ 1/9  –  108  «Щодо  листа  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту
України  від  08.02.2012  № 1/9-89»,  листів  МОН України  № 1/9  –  120  від
11.03.2015 року «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін», № 1/9
–  126  від  13.03.2015  року  «Щодо  особливостей  організації  освітнього
процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році», а
також згідно Статуту університету

НАКАЗУЮ:
1. Враховуючи, що із набуттям чинності  Закону України «Про вищу

освіту»  всі  нормативні  документи,  які  регламентували  зміст  освітньо-
професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів та навчальних планів,



втратили  чинність,  –  до  затвердження  нових  стандартів  вищої  освіти
продовжувати використовувати норми затверджених у період до 2015 року
галузевих стандартів вищої освіти як рекомендаційні.

2. Встановити, що здобувачі, які вступили на навчання до 2015 року та
здобувачі вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста,  які
вступають  на  навчання  у  2015  та  2016  роках,  навчаються  відповідно  до
відповідних  освітньо-кваліфікаційних  характеристик,  освітньо-професійних
програм та навчальних планів, які є чинними на дату вступу.

3.  При  розробці  освітніх  програм,  що  починають  виконуватися  з
2015/2016 навчального року, – встановити такі обсяги кредитів Європейської
кредитної  трансферно-накопичувальної  системи  (ЄКТС),  необхідні  для
здобуття студентами вищої освіти: бакалавр – 240 кредитів,  магістр – 120
кредитів,  освітньо-кваліфікаційний  рівень  спеціаліст  –  60  кредитів.  Один
кредит ЄКТС становить 30 годин роботи здобувачів вищої освіти.

4.  Формувати  освітні  програми  і  навчальні  плани  (робочі  навчальні
плани) на 2015/2016 навчальний рік для першого курсу здобувачів ступенів
вищої освіти бакалавра та магістра, враховуючи, що навчальні дисципліни і
практики плануються, як правило, в обсязі чотирьох і більше кредитів ЄКТС,
а  їхня  кількість  на  навчальний  рік  не  перевищує  шістнадцяти,  а  також
враховуючи  вимоги  затверджених  стандартів  вищої  освіти  у  частині
освітньо-кваліфікаційних характеристик.

5.  Затвердити  перелік  обов’язкових  дисциплін  для  забезпечення
загальних компетентностей випускників ДДПУ:
1) в освітніх програмах та навчальних планах підготовки бакалаврів:
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1. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарного циклу

1.1 Нормативні навчальні дисципліни

Історія України 4 екзамен 1 або 2
семестр

48 28 20 72

Українська мова
(за професійним
спрямуванням)

5 залік,
екзамен

1 та 2 семестр 64 18 46 86

Філософія 
(філософія, 
релігієзнавство, 
логіка)

6 залік,
екзамен

3 та 4 семестр 60 34 26 120

Іноземна мова 
(за професійним
спрямуванням)

7 2
екзамени

1-4 семестр 80 0 80 130



Історія 
української 
культури

4 екзамен 2 або 3
семестр

36 18 18 84

Фізична 
культура

1, 3 —
залік

2, 4 —
диф.  залік

1-4 семестр 4* кількість
тижнів

теоретичного
навчання

1.2 Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором ВНЗ)

Професійна та 
корпоративна 
етика, естетика

3 залік 1 або 2 або 3
курс

30 14 16 60

Правознавство 3 залік 3 або 4 курс 30 14 16 60

1.3 Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором студента)

Соціально-
політичні студії

4 залік 3 або 4 курс 40 24 16 80

Основи 
економічної 
теорії

3 залік 2 або 3
семестр

30 14 16 60

2. Навчальні дисципліни фундаментального циклу

2.1 Нормативні навчальні дисципліни

Основи безпеки 
життєдіяльності
та охорони 
праці

4 екзамен 3 або 4
семестр

36 18 18 84

Основи 
медичних знань 
та цивільного 
захисту

3 диф. залік 5 або 6
семестр

38 22 16 52

3. Навчальні дисципліни фахового циклу

3.2 Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором ВНЗ)

Основи 
корекційної 
педагогіки

3 залік 7 або 8
семестр

30 14 16 60

Основи 
педагогічних 
вимірювань та 
моніторингу 
якості освіти

3 залік 7 або 8
семестр

30 14 16 60

Менеджмент, 
маркетинг, 
економіка освіти

3 залік 5 або 6
семестр

30 14 16 60



2) в освітніх програмах та навчальних планах підготовки магістрів:

Назва
дисципліни

Загальна
кількість
кредитів
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годин
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1. Навчальні дисципліни соціально-гуманітарного циклу

1.1 Нормативні навчальні дисципліни

Філософія 
освіти та 
методологія 
науки

5 залік,
екзамен

1 та 2 семестр 40 20 20 110

Університетські 
студії

3 залік 3 або 4
семестр

30 20 10 60

Іноземна мова 3 залік 1 або 2
семестр

30 0 30 60

2. Навчальні дисципліни фундаментального циклу

2.1 Нормативні навчальні дисципліни

Навчально-
виховний 
процес у 
сучасній школі

4 екзамен 1 або 2
семестр

30 16 14 90

Педагогіка 
вищої школи та 
методологія 
педагогічних 
досліджень

4 екзамен 3 або 4
семестр

30 16 14 90

Психологічні 
проблеми 
навчально- 
виховного 
процесу у 
сучасній школі

4 екзамен 1 або 2
семестр

30 16 14 90

Психологія 
вищої школи

4 екзамен 3 або 4
семестр

30 16 14 90

2.2 Вибіркові навчальна дисципліни (за вибором ВНЗ)

Інтелектуальна 
власність

3 залік 1 або 2
семестр

30 14 16 60

Сучасні 
інформаційні 
технології

3 залік 1 або 2
семестр

30 14 16
лб

60



6. У разі,  якщо дисципліни, зазначені  в пункті 5, є профільними для
відповідного  напряму  підготовки  або  спеціальності,  вони  вилучаються  з
переліку нормативних з відповідним збільшенням обсягу часу на професійну
та практичну підготовку. 

7.  Внести  до  навчальних  планів  підготовки  фахівців  позакредитну
дисципліну  «Фізичне  виховання»  з  обсягом  викладання  на  першому  та
другому курсах по 4 години на тиждень, врахувавши їх у тижневе навчальне
навантаження студента.

8. Загальний обсяг вибіркових дисциплін має складати не менше 25%
від  загального  обсягу  кредитів  ЄКТС,  які  вміщують,  як  професійно-
орієнтовані  дисципліни  для  певної  спеціальності,  так   і   дисципліни
спеціалізації для відповідної спеціальності.

9.  Встановити,  що,  починаючи  з  2015/2016  навчального  року  до
2018/2019  навчального  року,  при  роботі  за  новими  навчальними  планами
підготовки  фахівців  з  вищою освітою навантаження  науково-педагогічних
працівників  планується  таким  чином,  щоб  максимальне  навчальне
навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника поступово
скорочувалася  з  900  до  600  годин  на  навчальний  рік.  Зменшення
максимального  навчального  навантаження  на  одну  ставку  науково-
педагогічного  працівника  не  є  підставою  для  збільшення  чисельності
штатних одиниць науково-педагогічних працівників.

10.  Завідувачам  кафедр,  що  забезпечують  викладання  обов’язкових
дисциплін,  до  15  квітня  2015  року подати  деканам  факультетів  перелік
загальних  компетенцій  для  включення  їх  у  ключові  результати  навчання
освітньої програми за певною спеціальністю. 

11. Деканам факультетів:
-  до  20  квітня  2015  р.  подати  до  навчально-методичного  відділу

проекти  освітніх  (освітньо-професійних,  освітньо-наукових)  програм
підготовки бакалаврів, магістрів (додаток 1);

-  до  1  травня  2015  р.  подати  до  навчально-методичного  відділу
проекти  навчальних  планів  підготовки  бакалаврів  та  магістрів,  укладених
відповідно до Положення про розроблення  навчальних планів  у ДДПУ та
цього наказу;

-  до  1  травня  2015  р. забезпечити  підготовку  переліку  дисциплін
вільного вибору студентів за  всіма рівнями вищої освіти,  спеціальностями
(спеціалізаціями).

3. Навчальні дисципліни фахового циклу

3.2 Вибіркові навчальні дисципліни (за вибором ВНЗ)

Управління 
навчальними 
закладами

3 залік 3 або 4
семестр

30 14 16 60

Охорона праці в 
галузі освіти

3 залік 1 або 2
семестр

30 10 20 60



- до 1 липня 2015 р. забезпечити розробку нових програм навчальних
дисциплін;

12.  Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покладається  на  першого
проректора О.Г. Набоку.

Ректор                                                                                           С.О. Омельченко



Додаток 1
Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад
«Донбаський державний педагогічний університет»

Затверджено 
наказом ректора 
від___________№______

__________________________________________________________________
(освітньо-професійна/освітньо-наукова)

програма

__________________________________________________________________
(назва програми) 

підготовки 

_________________________________________________________________
(рівень вищої освіти)

за напрямом

_________________________________________________________________
(шифр, назва напряму)

спеціальністю

_________________________________________________________________
(шифр, назва спеціальності)

спеціалізація

_________________________________________________________________
(назва спеціалізації)

Схвалено  Вченою  радою  університету  “___”
________________________20_____року,
протокол № ___.



Для бакалаврської 
                                                                                    програми.

Обсяг програми:   240 кредитів ЄКТС. 

Форма навчання:   денна, заочна.

Рівень кваліфікації:   бакалавр.

Кваліфікація, що присвоюється:  вчитель..., вихователь… .

Спеціальні вимоги до зарахування:  зарахування на загальних умовах
вступу.

Профіль програми.
Мета програми:____________________________________________________
Перелік  нормативних  модулів  (навчальних  дисциплін  (обов’язкові,
нормативні)  і  практик) за  циклами  підготовки  (цикл  гуманітарної  та
соціально-економічної підготовки; фундаментальної підготовки; професійної
і  практичної  підготовки),  логічна  послідовність  засвоєння  модулів  із
зазначенням кількості кредитів. 
Перелік модулів (навчальних дисциплін і  практик) за вибором студента  за
циклами  підготовки  (цикли  гуманітарної  та  соціально-економічної
підготовки;  фундаментальної  підготовки;  професійної  та  практичної
підготовки),  логічна  послідовність  засвоєння  модулів  із  зазначенням
кількості кредитів. 

Ключові результати навчання: _______________________________
                                                             (загальні та спеціальні компетентності)

Вимоги  до  випуску: завершена  освітня  програма  обсягом  240
кредитів, успішно складені кваліфікаційні іспити зі спеціальності.

Доступ до подальшого навчання: здобуття ступеню магістра вищої
освіти за спеціальністю… . 

Директор програми: завідувач кафедрою… 
                                      доктор… наук  за спеціальністю…

                                                професор кафедри…
                                                        (П.І.Б.)



Для магістерської 
                                                                                    програми.

Обсяг програми:   120 кредитів ЄКТС.

Форма навчання:   денна/заочна.

Рівень кваліфікації:   магістр.

Кваліфікація, що присвоюється:  вчитель…, викладач… .

Спеціальні  вимоги  до  зарахування:  диплом  бакалавра  за
спеціальністю…,  вступне  випробування  з  іноземної  мови,  іспит  зі
спеціальності.

Профіль програми.
Мета програми:____________________________________________________
Перелік  нормативних  модулів  (навчальних  дисциплін  (обов’язкові,
нормативні)  і  практик) за  циклами  підготовки  (цикл  гуманітарної  та
соціально-економічної підготовки; фундаментальної підготовки; професійної
і  практичної  підготовки),  логічна  послідовність  засвоєння  модулів  із
зазначенням кількості кредитів. 
Перелік модулів (навчальних дисциплін і  практик) за вибором студента  за
циклами  підготовки  (цикли  гуманітарної  та  соціально-економічної
підготовки;  фундаментальної  підготовки;  професійної  та  практичної
підготовки),  логічна  послідовність  засвоєння  модулів  із  зазначенням
кількості кредитів. 

Ключові результати навчання: ________________________________
                                                                  (загальні та спеціальні компетентності)

Вимоги до випуску: завершена освітня програма обсягом 120 
кредитів, успішно складений комплексний кваліфікаційний іспит зі 
спеціальності або успішно захищена кваліфікаційна робота.

Доступ  до  подальшого  навчання: навчання  в  аспірантурі  за
суміжними галузями науки. 

Директор програми: завідувач кафедрою…
                                      доктор… наук  за спеціальністю…

                                                професор кафедри…
                                                         (П.І.Б.)


