ПОЛОЖЕННЯ
про організацію освітнього процесу у Дніпропетровському державному
інституті фізичної культури і спорту (ДДІФКіС)

м. Дніпропетровськ, 2015 р.

Дане положення є основним нормативним документом, що регламентує
організацію та проведення освітнього процесу в ДДІФКіС відповідно до
державних стандартів вищої освіти.
1. Загальні положення
1.1. Освітній процес
1.1.1. Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої
освіти і науки, що провадиться у ДДІФКіС через систему науково-методичних і
педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження

і

використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються,
а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
1.2. Мова викладання у ДДІФКіС
1.2.1. Мовою викладання у ДДІФКіС є державна мова.
1.2.2. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності
ДДІФКіС має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох
дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при
цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною
мовою.
Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою ДДІФКіС
утворює окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які
бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або
розробляє індивідуальні програми. При цьому ДДІФКіС забезпечує вивчення
такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни. Перелік
іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін,
визначається ДДІФКіС.
1.2.3. ДДІФКіС має право вільного вибору мови навчання із забезпеченням
при цьому вивчення особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.
1.2.4. За бажанням здобувачів вищої освіти ДДІФКіС створює можливості
для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що дає змогу провадити
професійну діяльність у вибраній галузі з використанням цієї мови.
1.3. Форми навчання у ДДІФКіС

1.3.1. Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими
формами:
1) очна (денна);
2) заочна.
1.3.2. Форми навчання можуть поєднуватися.
1.4. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять
у ДДІФКіС
1.4.1. Освітній процес у ДДІФКіС здійснюється за такими формами:
1) навчальні заняття;
2) самостійна робота;
3) практична підготовка;
4) контрольні заходи.
1.4.2. Основними видами навчальних занять у ДДІФКіС є:
1) лекція;
2) практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
3) консультація.
1.4.3. ДДІФКіС має право встановлювати інші форми освітнього процесу
та види навчальних занять.
1.5. Практична підготовка осіб, які навчаються у ДДІФКіС
1.5.1. Практична підготовка студентів, які навчаються у ДДІФКіС,
здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах,

в

установах та організаціях згідно з укладеними вищими навчальними закладами
договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну
підготовку.
1.5.2. Керівники

підприємств,

установ

та

організацій

зобов'язані

забезпечити створення належних умов для проходження практики на
виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки
і виробничої санітарії відповідно до законодавства.
1.5.3. Проходження практики студентом ДДІФКіС здійснюється відповідно
до законодавства.
2. Учасники освітнього процесу ДДІФКІС

2.1. Категорії учасників освітнього процесу ДДІФКіС
2.1.1. Учасниками освітнього процесу у ДДІФКіС є:
1) наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
2) здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у ДДІФКіС;
3) фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на
освітньо-професійних програмах;
4) інші працівники ДДІФКіС .
2.1.2. До освітнього процесу у ДДІФКіС можуть залучатися роботодавці.
2.2. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники ДДІФКіС
2.2.1. Науково-педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем
роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову
(науково-технічну) та організаційну діяльність.
2.2.2. Педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи
у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну та організаційну
діяльність.
2.2.3. Наукові працівники - це особи, які за основним місцем роботи та
відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову,
науково-технічну або науково-організаційну діяльність та мають відповідну
кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.
2.2.4. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність науковопедагогічних працівників ДДІФКіС регулюється законодавством про наукову
і науково-технічну та інноваційну діяльність.
2.3. Вчені звання наукових і науково-педагогічних працівників
ДДІФКіС
2.3.1. В Україні присвоюються такі вчені звання:
1) старший дослідник;
2) доцент;
3) професор.
2.3.2. Вчене звання професора та доцента присвоюється особам, які
професійно здійснюють науково-педагогічну або творчу мистецьку діяльність.

2.3.3. Вчене звання старшого дослідника присвоюється особам, які
професійно здійснюють наукову або науково-технічну діяльність.
2.3.4. Вчене звання професора, доцента, старшого дослідника присвоює
вчена рада ДДІФКіС. Рішення вченої ради ДДІФКіС затверджує атестаційна
колегія центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
2.3.5. Зразки державних документів про присвоєння вчених звань
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
2.4. Основні посади наукових, науково-педагогічних (НПП) і
педагогічних працівників ДДІФКіС та порядок їх заміщення
2.4.1. Основними посадами науково-педагогічних працівників ДДІФКіС є:
1) керівник (ректор);
2) перший проректор (з науково-педагогічної роботи);
3) проректор з наукової діяльності;
4) декани факультетів;
5) завідувач бібліотеки;
6) завідувачі кафедри;
7) професори;
8) доценти;
9) старші викладачі, викладачі;
10) завідувач аспірантури.
2.4.2. Основними посадами педагогічних працівників ДДІФКіС є:
1) викладач;
2) методист.
2.4.3. Посади педагогічних працівників ДДІФКіС можуть займати особи
із ступенем магістра за відповідною спеціальністю.
2.4.4. НПП призначаються на посаду та звільняються з посади ректором
ДДІФКіС.

НПП

ДДІФКіС

кожні

п’ять

років

проходять

атестацію.

За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній
посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

2.4.5. Порядок проведення атестації педагогічних працівників ДДІФКіС
встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
2.4.6. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних
працівників ДДІФКіС, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів
України.
2.4.7. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які
мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь
магістра.
2.4.8.

Статутом

ДДІФКіС

можуть

встановлюватися

відповідно

до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть займати посади науковопедагогічних працівників.
2.4.9. Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
- завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів
укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір, порядок
проведення якого затверджується вченою радою ДДІФКіС.
2.4.10. В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього
процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науковопедагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором
до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.
2.4.11. Особа у ДДІФКіС не може одночасно займати дві та більше посад,
що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.
2.5. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних
працівників ДДІФКіС
2.5.1. Робочий час науково-педагогічних працівників ДДІФКіС становить
36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).
2.5.2. Робочий час науково-педагогічного працівника ДДІФКіС включає час
виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших
трудових обов’язків. Робочий час наукового працівника ДДІФКіС включає час
виконання

ним

наукової,

дослідницької,

консультативної,

експертної,

організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного

працівника ДДІФКіС включає час виконання ним навчальної, методичної,
організаційної роботи та інших трудових обов’язків.
Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються
ДДІФКіС.
Максимальне

навчальне

навантаження

на

одну

ставку

науково-

педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.
2.5.3. Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової
та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних
працівників ДДІФКіС встановлюється центральним органом виконавчої влади у
сфері освіти і науки.
2.5.4. Види навчальної роботи педагогічних та науково-педагогічних
працівників відповідно до їх посад встановлюються ДДІФКіС за погодженням
з виборними органами первинних організацій профспілки (профспілковим
представником).
2.5.5. Залучення науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
ДДІФКіС до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися
лише за їхньою згодою або у випадках, передбачених законодавством.
2.6. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
ДДІФКіС
2.6.1. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники ДДІФКіС
мають право:
1) на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та
людства загалом;
2) на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;
3) на захист професійної честі та гідності;
4) брати участь в управлінні вищим навчальним закладом, у тому числі
обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування,
вченої ради ДДІФКіС чи його структурного підрозділу;
5) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість
навчального процесу;

6) на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого
професійного

рівня,

організацію

відпочинку

та

побуту,

встановлених

законодавством, нормативними актами ДДІФКіС, умовами індивідуального
трудового договору та колективного договору;
7) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами,
послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів
ДДІФКіС;
8) на захист права інтелектуальної власності;
9) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять
років;
10) одержувати житло, у тому числі службове, в установленому
законодавством порядку;
11)

отримувати

пільгові

довгострокові

кредити

на

будівництво

(реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;
12) брати участь в об’єднаннях громадян;
13) на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством
порядку.
2.6.2. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники ДДІФКіС
мають також інші права, передбачені законодавством і статутом ДДІФКіС.
На науково-педагогічних і наукових працівників ДДІФКіС поширюються всі
права, передбачені законодавством для наукових працівників наукових установ.
2.6.3. Наукові та науково-педагогічні працівники ДДІФКіС мають право на
пенсійне забезпечення відповідно до Закону України "Про наукову

і

науково-технічну діяльність".
2.7. Обов’язки

науково-педагогічних

і

педагогічних

працівників

ДДІФКіС
2.7.1. Науково-педагогічні та педагогічні працівники ДДІФКіС зобов’язані:
1)

забезпечувати

викладання

на

високому

науково-теоретичному

і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за
спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних
працівників);

2) підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову
кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);
3) дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб,
які навчаються у ДДІФКіС, прищеплювати їм любов до України, виховувати
їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних
символів України;
4) розвивати в осіб, які навчаються у ДДІФКіС, самостійність, ініціативу,
творчі здібності;
5) дотримуватися статуту ДДІФКіС, законів, інших нормативно-правових
актів.
2.8. Гарантії

науково-педагогічним

і

педагогічним

та

іншим

педагогічним

та

іншим

працівникам ДДІФКіС
2.8.1.

Науково-педагогічним,

науковим,

працівникам ДДІФКіС:
1) створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації,
організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі
викладачам з інвалідністю;
2)

виплачуються

у

разі

втрати

роботи

компенсації

відповідно

до законодавства.
2.8.2. Науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам
ДДІФКіС встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та
доктора наук у розмірах відповідно 15 та 20 відсотків посадового окладу,
а також за вчене звання доцента і старшого дослідника – 25 відсотків посадового
окладу, професора – 33 відсотки посадового окладу. ДДІФКіС може встановити
більший розмір доплат за рахунок власних надходжень.
2.8.3.

Ректор

ДДІФКіС

відповідно

до

законодавства,

статуту

та

колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок,
премій,

матеріальної

допомоги

та

заохочення

педагогічних,

науково-

педагогічних, наукових та інших працівників ДДІФКіС.
2.9. Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних і науково-педагогічних працівників ДДІФКіС

2.9.1. Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та
професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її
професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії,
спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного
досвіду.
2.9.2. Науково-педагогічні та педагогічні працівники ДДІФКіС підвищують
кваліфікацію та проходять стажування в Україні і за кордоном.
2.9.3. ДДІФКіС забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науковопедагогічних і педагогічних працівників не рідше одного разу на п’ять років із
збереженням середньої заробітної плати.
2.9.4. Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування
враховуються:
1) під час проведення атестації педагогічних працівників;
2) під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення трудового договору
з науково-педагогічними працівниками.
2.9.5. Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників ДДІФКіС,
які

підвищують

кваліфікацію

або

проходять

стажування

з

відривом

від виробництва, на цей період можуть заміщуватися іншими особами без
проведення конкурсу на умовах строкового трудового договору (контракту).
2.10. Особи, які навчаються у ДДІФКіС
2.10.1. Особами, які навчаються у ДДІФКіС є здобувачі вищої освіти.
2.10.2. Здобувачами вищої освіти є:
1) студент – особа, зарахована до ДДІФКіС з метою здобуття вищої освіти
ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра;
2) аспірант – особа, зарахована до ДДІФКіС для здобуття ступеня доктора
філософії;
2.11. Права осіб, які навчаються у ДДІФКіС
2.11.1. Особи, які навчаються у ДДІФКіС, мають право на:
1) вибір форми навчання під час вступу до ДДІФКіС;
2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
3) трудову діяльність у позанавчальний час;

4) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним
місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені
законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами,
навчальною, науковою та спортивною базами ДДІФКіС;
6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних
форматах

з

використанням

технологій,

що

враховують

обмеження

життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми
потребами);
7)

користування

виробничою,

культурно-освітньою,

побутовою,

оздоровчою базами ДДІФКіС у порядку, передбаченому статутом ДДІФКіС;
8) забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому
законодавством;
9) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах,
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для
публікації;
10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної,
мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у
встановленому законодавством порядку;
11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального
процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля,
побуту, оздоровлення;
12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
13) участь у громадських об’єднаннях;
14) участь у діяльності органів громадського самоврядування ДДІФКіС,
інститутів, факультетів, відділень, вченої ради ДДІФКіС, органів студентського
самоврядування;
15) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною
освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не
менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для
даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти

мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів
вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету

чи

підрозділу;
16) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також
у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої
освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
17) академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
18)

отримання

соціальної

допомоги

у

випадках,

встановлених

законодавством;
19) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України
"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" періодів навчання на
денній формі навчання у ДДІФКіС

(у

тому числі аспірантурі) за умови

добровільної сплати страхових внесків;
20) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих
прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку,
встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
21) участь у формуванні індивідуального навчального плану;
22) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науководослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
23) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства;
24) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах,
закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих
функцій згідно із законодавством;
25) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів
на навчальний рік;
26) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої
освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
27) оскарження дій органів управління ДДІФКіС та їх посадових осіб,
педагогічних і науково-педагогічних працівників;

28) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ
до інфраструктури ДДІФКіС відповідно до медико-соціальних показань
за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.
2.11.2. Особи, які навчаються у ДДІФКіС за денною формою навчання
за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на
отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.
2.11.3. Особи, які навчаються у ДДІФКіС за денною формою навчання,
можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними)
особами.
2.11.4. Розмір стипендіального фонду ДДІФКіС повинен забезпечувати
виплату академічних стипендій не менш як двом третинам і не більш
як 75 відсоткам студентів денної форми навчання, які навчаються за кошти
державного бюджету, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.
2.11.5. Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення
і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
2.11.6. Академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам
студентів кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання)
за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні
стипендії. Академічну стипендію отримують студенти, які згідно з рейтингом,
складеним у ДДІФКіС за результатами семестрового контролю, здобули
найкращі результати навчання. До проведення першого семестрового контролю
академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам,
зарахованим до вищого навчального закладу на перший курс навчання.
2.11.7. Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій
діяльності, за рішенням вченої ради ДДІФКіС можуть призначатися персональні
стипендії.
2.11.8. Здобувачі вищої освіти, які навчаються у ДДІФКіС за денною
формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.11.9. Студенти ДДІФКіС мають право на отримання студентського квитка,
зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади

у

сфері освіти і науки.
2.12. Обов’язки осіб, які навчаються у ДДІФКіС
2.12.1. Особи, які навчаються у ДДІФКіС, зобов’язані:
1) дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього
розпорядку ДДІФКіС;
2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої
санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами
та інструкціями;
3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми.
2.13. Працевлаштування випускників ДДІФКіС
2.13.1. Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для
реалізації випускниками ДДІФКіС права на працю, гарантує створення рівних
можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності
урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.

з

