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ЮРЯДОК
формування навчальних планів-графіків 

для студентів заочної (дистанційної) форми навчання на 2021-2022 н.р.

Навчальний план-графік для студентів заочної форми навчання за своїм 
наповнення ідентичний навчальному плану денної форми навчання.

Перелік дисциплін (за винятком дисципліни «Фізичне виховання», 
навчальної та виробничої практик), їх обсяг у кредитах ЄКТС, вид навчальних 
занять і форми підсумкового контролю повинні співпадати з планом денної 
форми навчання за відповідною освітньою програмою. Відсоток скорочення 
обсягу аудиторних занять (порівняно з навчальним планом освітньої програми 
денної форми навчання) повинен бути пропорційним для всіх дисциплін 
навчального плану.

Основна різниця між навчальними планами освітньої програми заочної і 
денної форм навчання полягає в розподілі кількості аудиторних годин та 
самостійної роботи студентів. Аудиторні заняття повинні не перевищувати 20% 
від навантаження денної форми навчання, але в зв’язку з тим, що сесії заочників 
обмежені в часі (ЗО днів на рік 1-2 курс ОС «Бакалавр», 40 днів на рік 3-5 курс 
ОС «Бакалавр», 1-3 курс ОС «Бакалавр» скороченого терміну навчання та 1-2 рік 
ОС «Магістр») цей відсоток є значно нижчим {додаток).

Обсяг обов’язкових компонентів освітньої програми підготовки фахівців 
ОС «Бакалавр» для повного терміну навчання становить 240 кредитів ЄКТС, для 
скороченого терміну навчання -  180 кредитів ЄКТС, ОС «Магістр» - 90 кредитів 
ЄКТС.

Обсяг навчальної дисципліни кратний цілому числу кредитів ЄКТС (обсяг 
одного кредиту становить 30 годин).

Кількість дисциплін на навчальний рік не може перевищувати 
чотирнадцять (6-7 дисциплін на семестр).

Рекомендована форма підсумкового контролю -  екзамен.
Кількість курсових робіт (проектів) -  1 на семестр (рекомендовано -  1 на 

навчальний рік). Студентам 1-го курсу навчання курсові роботи (проекти) не 
плануються, у випусковому семестрі вони можуть плануватися лише за умови 
відсутності в навчальному плані випускної кваліфікаційної роботи бакалавра 
(магістерської роботи). -

Начальник навчального відділу _____Рудик Я.М.



Додаток до порядку 
формування навчальних планів-графіків 

для студентів заочної (дистанційної) форми навчання на 2021-2022 н.р.

Розрахунок аудиторного навантаження (годин) 
для формування навчальних планів-графіків студентів заочної 
______ (дистанційної) форми навчання на 2021-2022 н.р.______

ОС «Бакалавр» 1,2 курс перебування на сесії - ЗО календарних 
днів на рік (дві сесії по 15 днів)

ОС «Бакалавр» 3,4,5 курс 
ОС «Бакалавр» скорочений термін 
ОС «Магістр»

перебування на сесії -  40 
календарних днів на рік (дві сесії по 
20 днів)

Освітній ступінь, курс
Кількість 

днів на 
сесію

Максимальна 
кількість 

аудиторних 
годин на одну 

сесію

ОС «Бакалавр -1,2 курс 15 днів 70 год.

ОС«Бакалавр» - 3,4,5 курс
ОС «Бакалавр» - скорочений термін 1,2,3 курс
ОС «Магістр»- 1,2 рік

20 днів 96 год.


