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Рекомендації з розробки навчальних планів (робочих навчальних планів)  

на 2016-2017 навчальний рік для першого курсу  

здобувачів ступенів бакалавра та магістра  

та навчальних та робочих навчальних планів на 2016-2017 навчальний рік 

для 2-4 курсів усіх напрямів підготовки та спеціальностей 

 

1. Формувати навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік для першого курсу 

здобувачів ступенів бакалавра та магістра, враховуючи, що навчальні дисципліни (в т.ч. 

курсові роботи), практики плануються в обсязі 3 і більше кредитів ЄКТС, а їх кількість на 

навчальний рік не перевищує 16, форми контролю – екзамен, залік, диференційований залік. 

2. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного 

навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 

3. Відповідно до освітньої-професійної програми навчальний план бакалавра має 

складатися з двох частин: нормативної (75% загальної кількості ЄКТС) та варіативної (25% 

загальної кількості ЄКТС). В свою чергу, нормативна частина навчального плану має 

складатися з двох обов’язкових циклів дисциплін: загальної підготовки (25±5 відсотків 

нормативної частини) і професійної підготовки (75±5 відсотків нормативної частини) 

підготовки. Варіативна частина навчального плану має складатися з двох обов’язкових 

циклів дисциплін: загальної підготовки (25±5 відсотків варіативної частини) і професійної 

підготовки (75±5 відсотків варіативної частини) підготовки. 

4. Відповідно до освітньої програми навчальний план магістра має складатися з двох 

частин: нормативної (75% загальної кількості ЄКТС) та варіативної (25% загальної кількості 

ЄКТС). В свою чергу, нормативна частина навчального плану має складатися з двох 

обов’язкових циклів дисциплін: загальної  підготовки (25±5 відсотків нормативної частини) 

та професійної (75±5 відсотків нормативної частини) підготовки. Варіативна частина 

навчального плану має складатися з двох обов’язкових циклів дисциплін: загальної 

підготовки (25±5 відсотків варіативної частини) і професійної підготовки (75±5 відсотків 

варіативної частини) підготовки. 

5. Форми державної атестації (комплексний державний екзамен, захист 

кваліфікаційної роботи) не є тими видами навчальної діяльності студента, за допомогою яких 

студент набуває запланованих результатів навчання, в навчальному плані кредити ЄКТС для 

них не виділяються. Вказані форми контролю є незалежним оцінюванням рівня 

компетентностей, здобутих випускником. На написання випускної кваліфікаційної роботи за 

ступенем магістра виділяється від  9 до 12 кредитів ЄКТС. 

6. Дисципліни вільного вибору складають не менше 25 відсотків загальної кількості 

кредитів ЄКТС, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним 

планом для певного рівня вищої освіти: для здобувачів ступеня бакалавра – не менше 60 

кредитів ЄКТС, для здобувачів ступеня магістра (освітньо-професійна програма) – не менше 

24 кредитів ЄКТС відповідно до Положення про вибіркові дисципліни у Маріупольському 

державному університеті (затверджене наказом ректора № 361 від 24 грудня 2015 року). 

7. З метою підтримки рівня фізичного стану студентів на підставі Постанови КМУ 

№ 1045 від 09.12.2015, листа МОНУ № 1/9-97 від 23.02.2016  створити умови студентам усіх 

курсів займатися у секціях (за власним вибором) за рахунок факультативних годин. 

8. Кількість аудиторних (контактних) годин на один кредит ЄКТС для денної форми 

навчання для ступеня бакалавра становить до 12 годин:  

- 10 годин – для дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки/ загальної 

підготовки; 



- 12 годин – для дисциплін циклів природничо-наукової (фундаментальної) та професійно-

практичної підготовки / професійної підготовки; 

- 14 годин – для дисциплін циклів природничо-наукової (фундаментальної) та професійно-

практичної підготовки / професійної підготовки для іноземної мови, що вивчається вперше. 

9. Кількість аудиторних (контактних) годин на один кредит ЄКТС для денної форми 

навчання для ступеня магістра становить 10 годин для дисциплін всіх циклів. 

10. Кількість аудиторних (контактних) годин на один кредит ЄКТС для денної форми 

навчання для ОКР «Спеціаліст» – 10 годин для дисциплін всіх циклів. 

11. Кількість аудиторних (контактних) годин на один кредит ЄКТС для заочної 

форми навчання для ступеня бакалавра становить до 8 годин: 

- 4 години – для дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки / загальної 

підготовки; 

- 6 годин – для дисциплін циклів природничо-наукової (фундаментальної) підготовки; 

- 8 годин – для циклу професійної і практичної підготовки / професійної підготовки; 

12. Кількість аудиторних (контактних) годин на один кредит ЄКТС для заочної форми 

навчання для ступеня магістра – до 6 годин:  

- 4 години – для дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки / загальної 

підготовки; 

- 6 годин – для дисциплін циклів природничо-наукової (фундаментальної) та професійно-

практичної підготовки / професійної підготовки; 

13. Кількість аудиторних (контактних) годин на один кредит ЄКТС для заочної форми 

навчання для ОКР «Спеціаліст» – до 6 годин для дисциплін всіх циклів: 

- 4 години – для дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки / загальної 

підготовки; 

- 6 годин – для дисциплін циклів природничо-наукової (фундаментальної та професійно-

практичної) підготовки / професійної підготовки. 

 

                     


