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Про підготовку навчальних планів 
підготовки фахівців за освітніми 
рівнями бакалавра і магістра 
у 2015 році

Керуючись нормами статей 10, 29 і 62 ЗаконуУкраіни «Про вищу освіту» 
від 1 липня 2014 р. (№1556-УІІ), на виконання пункту 7 Перехідних та 
Прикінцевих положень Закону, розпорядження Кабінету Міністрів України 
від ЗО травня 2014 р. №  590-р, наказів Міністерства освіти і науки України 
від 16.09.2014 р. за №1048 і від 25.11.2014 р. за №1392, від 26.01.2015 р. №47, 
від 04.03.2015 р. №235, листа Міністерства освіти і науки України від 
11.03.2015 р. №1/9-120 із урахуванням схвалених Науково-методичною 
радою університету рекомендацій робочої групиіз розробки методичних 
рекомендацій щодо формування освітньо-професійних і освітньо-наукової 
програм (створена розпорядженням ректора від 1 грудня 2014 року №89-р)

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

освіту» всі нормативні документи, які регламентували зміст освітньо- 
професійних програм підготовки і навчальних планів, втратили чинність, 
продовжувати використовувати норми відповідно до освітньо- 
кваліфікаційних характеристик, затверджених у період до 2015 року, при 
цьому освітньо-професійні програми є рекомендаційними.

2. Затвердити схвалений Науково-методичною радою Університету 
Перелік обов’язкових дисциплін для забезпечення загальних 
компетентностей випускників ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»:



менше 25% навчального навантаження має складати варіативна частина. 
Спеціалізації в освітньо-професійних програмах і навчальних планах 
формуються, як правило, за рахунок обсягів блоку вільного вибору студента, 
їх запровадження має сприяти поліпшенню здатності студента до 
працевлаштування, у тому числі шляхом здобуття професійної кваліфікації

6. Навчальні дисципліни, курсові роботи і практики плануються в 
обсязі 3 і більше кредитів ЄКТС, а їх кредитний вимір, як правило, кратний

7. Встановити (задля підтримки академічної мобільності студентів та 
забезпечення можливостей реалізації права студентів на вільний вибір 
навчальних дисциплін), що навчальна дисципліна або практика триває, як 
правило, не більш як 1 семестр, і тільки в окремих випадках допускається
збільшення тривалості до 2 семестрів.

8. Визначити, що за заочною формою навчання кількість годин 
навчальних занять не може перевищувати 20% обсягу навчальних занять за 
відповідним планом денної форми навчання (не оільше 6 годин на 1 кредит
ЄКТС).

9. Затвердити форми навчальних планів за денною та заочною формою 
навчання (Додатки 1,2,3,4,5,6).

10. Затвердити рекомендації щодо розробки освітніх програм підготовки 
фахівців за освітніми рівнями бакалавра і магістра (Додаток 7),

11. Факультетам та інститутам розробити і подати на експертизу у 
навчально-методичний відділ нові навчальні плани підготовки фахівців за 
освітніми рівнями бакалавра і магістра денної і заочної форм навчання за 
всіма напрямами та спеціальностями, за якими оголошено наоір на навчання 
у 2015 році. Термін виконання -  до 25 квітня 2015 року.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректорів з 
науково-педагогічної роботи Михайлишин Г.И., Ш арина С.В.

числу 3.
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