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Про особливості формування 
навчальних планів 
на 2015/2016 навчальний рік 

за 

Керівник реєструючого 
оргзку _ 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про вищу освіту» 

НАКАЗУЮ: 

1. Вищим навчальним закладам необхідно враховувати, що відповідно до 
положень підпунктів 1 та 3 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» здобувані вищої освіти за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та спеціаліста, які 
вступають на навчання в 2015 та 2016 роках, навчаються відповідно до певних 
освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та 
навчальних планів, які є чинними на дату вступу. 

2. Вищим навчальним закладам з метою провадження діяльності з 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти формувати 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 трьох і 
більше кредитів ЄКТС, а їх кількість на навчальний рік не перевищує 
шістнадцять, а також вимоги затверджених стандартів вищої освіти у частині 
освітньо-кваліфікаційних характеристик і «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про вищу освіту». 
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3. Вищим навчальним закладам при формуванні навчальних планів 
(робочих навчальних планів) для здобувачів вищої освіти, які вступили на 
навчання до 2015 року, необхідно враховувати, що вони продовжують навчання 
відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик, і при цьому освітньо-
професійні програми є рекомендаційними. 

4. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності 
Міністра (Патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) у встановленому порядку 
зробити відмітку у справах архіву. 

5. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) забезпечити подання 
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Міністр С. М. Квіт 


